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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่  7/2558 

วันอังคารที่  30  มิถุนายน  2558  เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      ประธาน 
2. ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน    กรรมการ 
3. รศ.ไพฑูรย์  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
4. อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
5. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาล ี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
7. อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ฯ    กรรมการ 
8. นางสาวกาญจนา เงินอ่อน  (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร ์        กรรมการ 
9. ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    กรรมการ 
10. ดร.ภัททิรา    หอมหวน (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ     กรรมการ 
11. ผศ.วันทนา    เนาว์วัน  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
12. รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
13. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา       กรรมการ 
14. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
15. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ    กรรมการ 
16. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
17. นางสารภี  พูลศิร ิ  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
18. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
19. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   กรรมการและเลขานุการ 
20. น.ส.กาญจน์พิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ       

              ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางจิราพร  พัฒน์ธนกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชมุ 
1. อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี    ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ติดราชการ 
3. อาจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา 

          ติดราชการ 
5. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อํานวยการกองกลาง     ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
2. น.ส.เบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
3. นางสาววิชุตา พวงมาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4. นางสาวสมฤดี สุขเภรี  นักประชาสัมพันธ์ 
5. นายสิปปภาส บุญรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  การขอความอนุเคราะห์ใช้สนามฟุตบอลในการจัดการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 32 “สุวรรณ
ภูมิเกมส์” 

 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์” ระหว่างวันที่ 6 – 13 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ัน                
แต่เน่ืองจากสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยมี ไม่ เพียงพอ  จึงขอความอนุเคราะห์ ใช้สนามฟุตบอล                  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2   การจัดงาน “ครบรอบ 110 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  มหาวิทยาลัยจะมีการจัดงาน “ครบรอบ 110 ปี จากโรงเรียน

ฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”  ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 6/2558  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหา วิทยาลัย ไ ด้ กํ าหนดใ ห้มีการประ ชุม  คณะกรรมการบ ริหารมหา วิทยาลัย               

ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันอังคารที่  9 มิถุนายน  2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2558    
เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  6/2558              
โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 6/2558 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )  นํา เสนอรายงานข้อมูล               
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบั ติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
ครั้งที่  6/2558 เมื่อวันอังคารที่  9  มิถุนายน  2558  ดังต่อไปน้ี 
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
3.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับ
นักศึกษาต่างชาติ 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
สําหรับนักศึกษาต่างชาติ และนําเสนอ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง)  
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- ประกาศแจ้งแต่ละหน่วยงานให้รับทราบ
แล้ว 
 

5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) MOA ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กับ Asia  Euro  University, ประเทศ
กัมพูชา 

เห็นชอบ (ร่าง) MOA ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Asia Euro  
University, ประเทศกัมพูชา  และ
มอบหมายให้งานวิเทศสัมพันธ์ดําเนินการ
จัดทําเป็นฉบับภาษาไทยด้วย       
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัยต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- เสนออธิการบดีเพ่ือลงนามฉบับ
ภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว 

- งานวิเทศสัมพันธ์อยู่ระหว่างดําเนินการ
แปลฉบับภาษาไทย 
 

5.2 ขอความเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ      
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ.2558   

เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล         
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจําตาม
สัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2558          
และนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม) เพ่ือพิจารณาต่อไป    

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณาในวันที่ 2 
กรกฎาคม 2558 นี้ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4 แจ้งผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ  
ระเบียบวาระท่ี 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558  ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์  ครั้งที่ 2/2558            
ณ ห้องประชุม กศพ.204  คณะครุศาสตร์ 

2. เมื่ อ วันที่  9  มิถุนายน  2558  ประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะครุศาสตร์              
ครั้งที่ 2/2558  ณ ห้องประชุม 223 

3. เมื่อวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2558  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร  เพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ณ โรงแรม           
เบสท์เทิร์นรอยัลบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

4. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558  ประชุมอาจารย์นิเทศนักศึกษา  ช้ันปีที่ 4  และชั้นปีที่ 5  
ภาคเรียนที่ 1/2558  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. เมื่อวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง Multimedia  and  
Graphic  ณ  ASIA  EURO  UNIVERSITY  ประเทศกัมพูชา 

6. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558  จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน  ครั้งที่ 1          
ภาคเรียนที่ 1/2558  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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7. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินหลักสูตรเพ่ือเตรียม    
ความพร้อมในเรื่องการเขียนรายงานประเมินตนเองและการรวบรวมหลักฐานเอกสารที่เก่ียวข้อง         
ในการรับการประเมิน  ณ ห้องประชุม กศพ.204  คณะครุศาสตร์ 

8. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 – วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  การอบรมเชิงปฏิบัติการ       
เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ  คณะครุศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2558  ณ โรงแรมยูนิโก้      
แกรนด์  แซนดารา  จังหวัดเพชรบุรี 

9. ในวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง พัฒนากระบวนการวิจัย
สําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่  ณ ห้อง 701  อาคาร 7 

10. ในวันที่ 7 – 9  กรกฎาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การพัฒนาครูแกนนํา   
เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้กับนักศึกษา  ณ ห้อง 701  อาคาร 7 

11. ในวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2558  ค่ายเตรียมความเป็นครู  ประจําปีการศึกษา 2558  
ณ ค่ายประวัติศาสตร์อยุธยา (หมู่บ้านโปรตุเกส) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

12. ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1       
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

13. ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 2  ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2558  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558  จัดประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับ
ปริญญากิตติมศักด์ิ  เพ่ือเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ  ประจําปี พ .ศ .2558               
ณ ห้อง 43104 ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

2. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือเตรียม
สอบวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ภาค ก.) ให้กับนักศึกษา
ช้ันปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  วิทยากรโดยอาจารย์พิชิตชัย  ก่ิงพวง  อาจารย์ประจํา         
สาขารัฐประศาสนศาสตร์  ณ ห้องประชุม 43014 ช้ัน 1 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

3. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จัดกิจกรรม “สัมมนา     
หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน  นักศึกษาช้ันปีที่ 4  รุ่น 2554”  ณ ห้องประชุมต้นโมก  
อาคารบรรณราชนครินทร์   

4. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558  จัดประชมคณาจารย์ประจําคณะ  ณ ห้องประชุม 
43014  ช้ัน 1  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

5. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จัดกิจกรรม  “กีฬาพัฒนา
ชุมชนสัมพันธ์”  ครั้งที่ 2  ณ โรงยิม 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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6. เมื่อวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2558  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การเขียนเพ่ือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ” วิทยากรโดย อาจารย์ทิพวัลย์  สังขะวัฒนะ  ณ ภูเขางามรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก 

7. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ประจําปี
การศึกษา 2558  ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

8. เมื่อวันที่ 6 – 27 มิถุนายน 2558  จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รุ่นที่ 1  
สําหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา  ณ ห้อง 31115  อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษา        
และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสาขาวิชา/หลักสูตร  ครั้งที่ 4/2558  ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43        
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

10. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558  ตัวแทนจากศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศาลแขวง
พระนครศรีอยุธยา  เข้าพบคณบดี  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์  และตัวแทนจาก        
ศูนย์ภาษา  คณะมนุษยศาสตร์ฯ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้คณะจัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       
ในงานราชการศาล  ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

11. เมื่อวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2558  จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ณ ห้องประชุม 43008  ช้ัน 1  อาคาร 43           
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

12. เมื่ อ วันที่  9  มิถุนายน  2558  จัดประชุมคณะกรรมการกิ จกรรมนักศึกษา             
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2558  ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

13. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรม “สัมมนาทาง
รัฐประศาสนศาสตร์”  ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์   

14. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  ครั้งที่ 6/2558  
และประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2558  ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43  
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

15. เมื่อวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2558  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงาน
วิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ”  ณ ภูเขางามรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก 

16. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558  ร่วมจัดกิจกรรม  โครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนา
อาเซียน  ครั้ งที่ 2  (ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา – อาเซียน )  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

17. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  ครั้งที่ 7/2558  
และประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2558  ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43  
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

18. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558  จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่ 6/2558      
ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
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19. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  ได้ทําการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) ประจําปีการศึกษา 2557 
ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

20. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558  จัดพิธีมอบเกียรติบัตร  แก่ผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร  รุ่นที่ 1  สําหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา  ณ ห้อง 3115          
อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

21. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558  จัดประชุมพิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือก          
เป็นนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปีการศึกษา 2558  ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43          
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

22. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558  ผู้อํานวยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1  
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) พร้อมทีมงานเข้าพบคณบดี  พร้อมทั้งอาจารย์  สาขานิติศาสตร์           
คณะมนุษยศาสตร์ฯ เพ่ือหารือและช้ีแจงภารกิจของสํานักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1          
ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่  30  มิถุนายน 2558  จัดวิภาคหลักสูตรรายวิชาแกน  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

จากสถาบันการศึกษา  สถานประกอบการ  และตัวแทนนักศึกษาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุ บัน                 
ซึ่งดําเนินการด้วยความเรียบร้อย 

2. ในวันที่ 5 – 10 กรกฎาคม 2558  อาจารย์ อรกช  เก็จพิรุฬห์  จะเดินทางไปบรรยายที่
มหาวิทยาลัยเว้  ประเทศเวียดนาม  

3. ในวันที่ 5 – 10 กรกฎาคม 2558  ผศ.สุมนา  พูลผล  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์       
จะเดินทางไปบรรยายที่ประเทศเวียดนาม  
 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  จะมีพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาระดับอุดมศึกษาและอบรม    
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM  Education)” ให้แก่อาจารย์ผู้สอน
ด้านวิทยาศาสตร์  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ อาคารท้องฟ้าจําลองพระราชานุสรณ์พระจอมเกล้าฯ  
จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ในครั้งน้ีด้วย 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558  กิจกรรมอยุธยาศึกษาสัญจร  ครั้งที่ 4  ณ โรงเรียน      
หงสประภาสประสิทธ์ิ 

2. ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558  กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นคืนความเป็นไทย         
ในภูมิปัญญาท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ 

3. ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 9 สิงหาคม 2558  โครงการสอนน้องเรียนศิลป์
ระดับมัธยมศึกษา  ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์ 

4. ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  ณ บริเวณลานกองพัฒนา
นักศึกษา 

5. ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมแห่เทียน  ณ วัดโปรดสัตว์ อําเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา  ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7. ใ น วั นที่  3 0  กรกฎาคม  2 5 5 8   พิ ธี เ วี ยน เที ยน เ น่ื อ ง ใ น วั นอ าส าฬห บูช า                    
ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ในช่วงปิดภาคเรียน  เจ้าหน้าที่ของสํานักวิทยบริการฯ  จะเป็นเจ้าหน้าที่ซ่อมบํารุงและ
ขยายเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต   เพ่ือดําเนินการปรับปรุงให้แต่ละหน่วยงาน  ซึ่งขณะน้ีมีคณะ
มนุษยศาสตร์  และสถาบันอยุธยาศึกษา อีกทั้งหลายหน่วยงานที่ทําหนังสือเข้ามา  โดยจะเรียงลําดับ
ก่อนหลังให้   แต่หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะดําเนินการโดยเร่งด่วนก็ขอให้แจ้งมายังสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

2. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558  คณะกรรมการตามโครงการงานจ้างตามระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการตัดสินใจ งานงวดที่ 2  ได้มีการประชุม  และที่ประชุมได้ทบทวนความประสงค์ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย  จึงได้ดําเนินการออกหนังสือเพ่ือให้ผู้บริหารในระดับรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  
ได้รวบรวมข้อมูลจากความประสงค์เดิม  และรูปแบบการรายงานท่ีบริษัทจัดทํามาให้  ซึ่งจะจัดส่ง
เอกสารให้กับผู้บริหาร  และขอคืนมายังสํานักวิทยบริการฯ ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558            
และหากผู้บริหารท่านใดมีความประสงค์อ่ืนใดขอให้แจ้งมายังสํานักวิทยบริการฯ ได้ 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558  ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาประจําเดือน         
ณ ห้องประชุม สวพ.  

2. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558  ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการ
ความรู้  ณ ห้องประชุม สวพ. 

3. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558  การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่  ณ โรงเรียนอนุบาล  
พระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558  ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านการประกัน
คุณภาพ ณ ห้องประชุม สวพ. 

5. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558  การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพแก่ครู    
ณ โรงเรียนอนุบาล  พระนครศรีอยุธยา 

6. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558  การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ (ด้านอาหาร)  ณ โรงเรียน
วัดนํ้าเต้า  อําเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2558  การติดตาม  เร่งรัด การเบิกจ่ายทุนวิจัย  งวดที่ 2       
ของทุกทุน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

8. วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2558  การติดตาม  เร่งรัดนักวิจัยจัดทําสัญญากองทุนวิจัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

9. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน ISMAC  2015         
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

10. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558  ประชุมนักวิจัยช้ีแจงการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนทุน
วิจัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี พ.ศ.2558 และ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ปี 2558  ณ ห้องประชุม 3013 อาคารสํานักงานบัณฑิตศึกษา 

11. เมื่อวันที่ 17 – 25 มิถุนายน 2558  เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนของสภาปฏิรูปแห่งชาติใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดอ่างทอง  จังหวัดนครนายก  
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ  จังหวัดอ่างทอง  นครนายก  และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 4.8  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
- ไม่มี – 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. รายงานการเงินประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 
2. ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       

เพ่ือต่อระบบสายโทรทัศน์  ที่โรงอาหาร จํานวน  3 เครื่อง  ห้องสโมสร จํานวน 1 เครื่อง  และใต้อาคาร 
317 จํานวน 1 เครื่อง  ดังน้ันขอให้เจ้าหน้าที่มาดําเนินการเดินสายให้ด้วย 

3. กําหนดการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ  ได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงาน    
ต่าง ๆ แล้ว เพ่ือขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่และคนงานมาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.10  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ผลการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 
2558  ที่ประชุมมีการพิจารณาดังต่อไปน้ี 

1.1 เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และข้าราชการ  พ.ศ.2559 – 2562  
โดยให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้รายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  และเตรียมจัดทําร่างรายละเอียด
โครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณเป็นวาระสืบเน่ืองในการประชุมคร้ังต่อไป 

1.2 รับทราบการดําเนินงานของคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  สภาคณาจารย์และข้าราชการ  และให้นํา (ร่าง) ข้อบังคับฯ มาพิจารณาใน
การประชุมคราวต่อไป 

1.3 เห็นชอบ  และมอบประธานบันทึ ก เสนอมหา วิทยา ลัย พิจารณาแ ต่ง ต้ั ง 
“คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” 

1.4 เห็นชอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ... โดยมีข้อสังเกต ในมาตรา 78 เรื่องการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  ว่าควรให้เป็นข้อกําหนดของ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะพิจารณาดําเนินการไม่ควรเขียนไว้ในพระราชบัญญัติ 

1.5 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาการเข้าพักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือสรุปรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะจากคณาจารย์  แล้วนําเข้าสู่ที่ประชุม  เพ่ือ
พิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

1.6 เห็นชอบการจัดกิจกรรม “สภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร” โดยประชุมสัญจร
เพ่ือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยไปตามคณะต่าง ๆ ทั้ง 4 คณะ 
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1.7 เห็นชอบการจัดกิจกรรม “สภาคณาจารย์และข้าราชการพบอธิการบดี” โดยอาจจัด
ให้ตรงกับวันประชุมในครั้งต่อไป ทั้งน้ี มอบฝ่ายเลขานุการประสานงานและแจ้งเรื่องวัน เวลา ในการจัด
ต่อไป 

1.8 เห็นชอบให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการเปิด – ปิดภาคเรียนอาเซียน 
1.9 เห็นชอบให้เสนอมหาวิทยาลัยกําหนดแผนและส่งเสริมกิจกรรมรับน้องใหม่แบบ

สร้างสรรค์ 
2. นําส่งรายช่ือบุคลากรและอาจารย์ดีเด่น จํานวน 8 ท่าน ดังต่อไปน้ี 

2.1 นายอาชวิน  ณ นคร  ประเภทคณาจารย์  ด้านการทํากิจกรรม 
2.2 นายเลิศชาย  สถิตพนาวงศ์ ประเภทคณาจารย์  ด้านการวิจัย 
2.3 นางสาวบวรศรี  มณีพงษ์  ประเภทคณาจารย์  ด้านการเรียนการสอน 
2.4 นายพรศักด์ิ  ทรัพย์สมบัติ ประเภทบุคลากร   ด้านการทํากิจกรรม 
2.5 นายปัทพงษ์  ช่ืนบุญ  ประเภทบุคลากร  ด้านการทํากิจกรรม 
2.6 นายเกียรติศักด์ิ เจริญใจ  ประเภทบุคลากร  ด้านการทํากิจกรรม 
2.7 นางอมรรัตน์  อมรนาถ  ประเภทบุคลากร  ด้านการทํางาน 
2.8 นางอรัญญา  จงกลรัตน์ ประเภทบุคลากร  ด้านการปฏิบัติงาน 

3. วันที่ 30 มิถุนายน 2558  ประธานและรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ      
ได้เข้าร่วมประชุมกับที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย  ที่ประชุมประธาน
อาจารย์และคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  กลุ่มเชส  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
เพ่ือพิจารณาเรื่องของพระราชบัญญัติ ว่าด้วย ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา           
โดยท่ีประชุมมีมติให้ยกเลิกร่างที่เสนอเข้ามา  และเสนอให้มีการทบทวนประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในเรื่อง    
ของการปรับปรุงพระราชบัญญัติน้ี  หากได้ศึกษาจะมาบังคับใช้กับข้าราชการด้วย  ซึ่งที่ประชุมแห่งน้ี  
ส่วนใหญ่จะเป็นประธานสภาคณาจารย์   เพ่ือให้มีการประชุมร่วมกันและได้ออกแถลงการณ์เรียบร้อย
แล้ว 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.11  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558  ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณ ครั้งที่ 7/2558  ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
2. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558  ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน  

ครั้งที่ 3/2558  ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
3. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558  ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์  ครั้งที่ 3/2558       

ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี 
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4. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558  ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558  ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี     
พ.ศ.2559 – 2563  ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี 

6. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558  รับฟังการบรรยายพิเศษ  เรื่อง  การถ่ายทอดตัวช้ีวัด    
ขององค์กรสู่ระดับบุคคล  ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร์ 

7. ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  ร่วมงาน 110 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558  ประชุมการปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ณ ห้องประชุมอยุธยา –อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

9. ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ครั้งที่ 8/2558  ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

10. ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558  เข้าช้ีแจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการ  ครุภัณฑ์  
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง  และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  ณ รัฐสภา  กรุงเทพฯ 

11. ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558  รับฟังบรรยายพิเศษ  เรื่องการถ่ายทอดตัวช้ีวัด         
ขององค์กรสู่ระดับบุคคล (ประธานสาขา) ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์   

12. ในวันที่  15  กรกฎาคม 2558  รับฟังบรรยายพิเศษ  เรื่อง การถ่ายทอดตัวช้ีวัด      
ขององค์กรสู่ระดับบุคคล (สายสนับสนุน) ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์   

13. ในวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2558  เข้าช้ีแจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ รัฐสภา  กรุงเทพฯ 

14. ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์  ครั้งที่ 4/2558      
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.12  ผู้อํานวยการกองกลาง 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. แจ้งกําหนดเวลารับเงินของงานการเงินและบัญชี 
2. แจ้งแนวทางการยืมเงินราชการ  การส่งหลักฐานการจ่าย  และมาตรการเร่งรัดหลักฐาน

การจ่าย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.13  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ผลการดําเนินงานของเดือนมิถุนายน 2558   
1.1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จํานวน 2 ครั้ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
1.2 ได้นํานักศึกษาไปรับทุนการศึกษา ณ วัดอโยธยา  จํานวน 1 ครั้ง  
1.3 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม  เรื่อง  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถาบันอุดมศึกษา  จํานวน 2 ครั้ง 
1.4 ประชุมเร่ืองรับน้องเชิงสร้างสรรค์ เข้าร่วมกับ สกอ. และจัดประชุมร่วมกับ 4 คณะ 

จํานวน 2 ครั้ง 
1.5 นําบุคลากรไปศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2. กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจําปีการศึกษา 2558  เริ่มต้ังแต่วันที่ 20 – 24 

กรกฎาคม 2558   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.14  ผู้อํานวยการกองบริการการศกึษา 
- ไม่มี – 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
- ไม่มี – 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16  รองอธิการบด ี
ระเบียบวาระท่ี 4.16.1  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

3. ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558  ได้มีการรับรองประธานองคมนตรีของประเทศอิหร่าน        
ซึ่ งท่านมีความยินดีที่ ไ ด้มาเ ย่ียมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   ท่านได้แจ้งว่าจะ                 
มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ  และเสนอกับมหาวิทยาลัยว่าต้องการให้มีการเปิดสาขาชีอะฮ์ศึกษา  และ
ได้แจ้งว่าจะนําเรื่องน้ีมาปรึกษาหารือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  และจะขอเรียนเชิญ        
คณะผู้บริหารเพ่ือเดินทางไปเย่ียมชมที่ประเทศอิหร่าน    
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.16.2  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
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1. ได้รับแจ้งจากอุปทูตวัฒนธรรมของสถานฑูตอิหร่านว่า  เรื่องที่รองอธิการบดี           
ฝ่ายนโยบายและแผนได้ติดต่อไป คือ เรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย         
ในอิหร่าน  ได้แก่  การเปิดสอนรายวิชาเปอร์เซียเป็นวิชาศึกษาทั่วไป   การขอแลกเปลี่ยนอาจารย์     
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  และวัฒนธรรม   และได้รับแจ้งว่าจะประสานงานให้ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.16.3  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

สถิตินักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา 2558  (รอบโควตา  เด็กดีมีที่เรียน  รอบ1  ช้างเผือก)  
สรุปยอด ณ วันที่  8  มิถุนายน  2558  เวลา 14.30 น. คณะครุศาสตร์  ยืนยันสิทธ์ิแล้ว  จํานวน     
122 คน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ยืนยันสิทธ์ิแล้ว  จํานวน  232  คน  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ยืนยันสิทธ์ิแล้ว  จํานวน 83 คน และคณะวิทยาการจัดการ ยืนยันสิทธ์ิแล้ว  จํานวน 129 
คน รวมทั้งสิ้น 4 คณะ จํานวน 566 คน 

 
 

  มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.4  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  ได้จัดการประชุมนักศึกษากู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา        
ทั้ง กยศ. และ กรอ. เพ่ือช้ีแจงแนวทางการกู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2558  ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมประชุม   
ในครั้งน้ีจํานวน 1,300 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.5  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. รายงานผลการเลือกต้ังนายกสโมสรคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ซึ่งได้มีการเลือกต้ังไปแล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558  ผลการเลือกต้ังได้นายกสโมสรคณาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ นายกฤษณะ  กันอํ่า 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.6  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
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1. สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผลการประเมินมีผลคะแนนรวม 3.7721  
โดยมีผลการดําเนินงานที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 3 คะแนน ทั้งสิ้น 12 ตัวช้ีวัด และตัวบ่งช้ีที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย (เป้าหมาย 3 คะแนน) จํานวน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่  ตัวช้ีวัดที่ 3.4 การวิจัย (2.7150 คะแนน       
*ใช้ข้อมูลในระบบ CHE  QA  Online)  ตัวช้ีวัดที่ 5.1  การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (1.0000 
คะแนน ผลร้อยละของการเบิกจ่ายร้อยละ 50.04)  ตัวช้ีวัดที่ 6 การประหยัดพลังงาน (1.0000 คะแนน) 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.7  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   และสหกิจศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 จัดอบรมหลักสูตรให้ความรู้กับคณาจารย์   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ และอธิการบดีขอช่ืนชมนักศึกษาที่ได้ทําช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย              

และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานํานักศึกษาทั้ง 2 คน มาเล่าถึงประสบการณ์และ
ความรู้ในการออกฝึกให้กับนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษา 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.16.8  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานท่ีภูมิสถาปัตย์  และสิทธิประโยชน์
ของบุคลากร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ขอความอนุเคราะห์ทั้ง 8 หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุน 

หรือการปรับปรุงใด ๆ  ในปีงบประมาณ 2559 และต้องการให้งานอาคารสถานที่ฯ ได้เขียนแบบรูป
รายการ  และกําหนดราคา  ขอให้จัดทําบันทึกข้อความแจ้งมายังงานอาคารสถานที่ฯ  เพ่ือจะได้รีบ
ดําเนินการให้     

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.9  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ได้จัดทําประกาศเกียรติคุณให้กับนายวัชรพล  มีพันธ์ุ  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ  ซึ่งได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถชน  และอุ้มคนเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยไม่หวังผลตอบแทน  
และได้รับการนําเสนอข่าวจากสื่อมวลชนในแขนงต่าง ๆ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.16.10  หัวหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558  จะมีโครงการอบรมเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย        
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง  และระเบียบพัสดุ  การเก็บรักษาครุภัณฑ์  การจัดทําทะเบียน
ครุภัณฑ์  วิทยากรจากสํานักงานคลังเขต  ซึ่งขณะน้ีมหาวิทยาลัยมีปัญหาในเรื่องน้ี  และติดค้างในเร่ือง
ของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย  ซึ่งแต่ละคณะจะต้องมีค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์  โดยจะมีหนังสือเชิญ
ชวนไปยังแต่ละคณะเพ่ือเข้าร่วมอบรมในคร้ังน้ี 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบงบประมาณค่าออกแบบอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร 
จํานวน 1 งาน เป็นเงิน 1,833,800 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่น
สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)                        

สาระสําคัญโดยย่อ 
 มหาวิทยาลัยได้ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการ

งบลงทุน ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง  จากสํานักงบประมาณ  ซึ่งขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการเสนอ              
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา  รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร  จํานวน 1 หลัง เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 
103,360,000 บาท (หน่ึงร้อยสามล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  เน่ืองจากขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไม่มี
แบบรูปรายการก่อสร้างที่สมบูรณ์แบบ  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  มหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการ
ก่อหน้ีผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1  

   

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบงบประมาณค่าออกแบบอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร จํานวน 1 งาน เป็นเงิน 
1,833,800 บาท (หน่ึงล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) และนําเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) ต่อไป                       

 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559 – 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                           

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้กองนโยบายและแผนดําเนินการจัดทํา

ร่างแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559 – 2563  ซึ่งผ่านกระบวนการยกร่างแผนฯ โดยทีมผู้บริหาร  และผ่าน     
การรับฟังความเห็นจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ      
การจัดทําแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  แล้วน้ัน 

 เรื่องน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี         
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พ.ศ.2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ  และขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนํากลับไปเพ่ือเสนอแก้ไข และจัดส่ง   
ให้กองนโยบายและแผนภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558  และหากไม่มีการเสนอแก้ไขให้นําเข้าพิจารณา   
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบการตกแต่งอาคารสํานักงานอธิการบดีโดยประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ                           

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่ได้รับการหารือจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 

มิถุนายน 2558 ว่าจะขอสนับสนุนการตบแต่งอาคารสํานักงานอธิการบดีโดยจะขออนุญาตดําเนินการ 
ดังต่อไปน้ี 

1. ติดภาพวาดที่เก่ียวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและพระราช     
กรณียกิจในห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

2. ติดภาพวาดที่แสดงเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในห้องประชุมอยุธยา – 
โปรตุเกส 

3. ติดภาพแผนที่อยุธยาที่หน้าห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 
4. ปรับการแสดงของที่ระลึกให้ห้องอยุธยา – ญี่ปุ่น  ให้เป็นแนวที่บอกเอกลักษณ์ของอยุธยา 
5. ปรับช่ือห้องประชุมให้สอดคล้องกับความเป็นอยุธยา เช่น ห้องราชภักดี (จะขอหารืออีกครั้ง

กับมหาวิทยาลัย) 
6. ตกแต่งผนังด้านหน้าโถงด้านล่างโดยใช้ภาพเขียนขนาดยาวเพ่ือร้อยเรียงบอกเล่าเรื่องราว

โรงเรียนฝึกหัดครูไปจนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมีประติมากรรม “ขลุ่ยทิพย์”            
(รูปคนเป่าขลุ่ย) บนแท่นวางกลางโถงด้านล่าง 

7. ตบแต่งผนังริมทางเดินขึ้นบันไดด้วยภาพและเปลี่ยนหลอดไฟให้สอดคล้องกับภาพ 
ทั้งน้ี  ภาพและประติมากรรม  จะนํามาจากศิลปินระดับชาติโดยไม่คิดมูลค่า 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบการตกแต่งอาคารสํานักงานอธิการบดีโดยประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียน
การสอนประจําภาคเรียนท่ี 1/2558 จํานวน 2,000,000 บาท (สองล้าน
บาทถ้วน)                           

สาระสําคัญโดยย่อ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดหา             

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอน ณ อาคาร 100 ปี เพ่ือรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2558      
โดยการจัดหามาทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกินอายุครุภัณฑ์  และเพ่ิมประสิทธิภาพของเทคโนโลยี     
ที่ทันสมัยมากขึ้น  เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน  ครั้งที่ 1/2558  วันที่ 18 พฤษภาคม 2558  ซึ่งมีข้อเสนอให้จัดหา            
เครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ได้  และมีจํานวน    
ไม่เพียงพอกับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาด้วย น้ัน 

 เพ่ือให้มีทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน     
ในด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่รองรับเทคโนโลยีในอนาคต  จึงขอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนโครงการดังกล่าวข้างต้น  เพ่ือใช้งานในภาคเรียนที่ 1/2558 

 เรื่องน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง)           
ครั้งที่ 3/2558  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอนประจํา         
ภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) และนําเข้าพิจารณาในการประชุม    
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558  ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 6 ข้อเสนอแนะจากแต่ละหน่วยงาน 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
- ไม่มี –  
 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- ไม่มี –  

 

ระเบียบวาระท่ี 6.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระท่ี 6.4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ไม่มี –  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.5  ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
- ไม่มี –  
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ระเบียบวาระท่ี 6.6   ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระท่ี 6.7   ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระท่ี 6.8  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
- ไม่มี -  

 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.9  ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
- ไม่มี –  

 

ระเบียบวาระท่ี 6.10  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
- ไม่มี -  

  

ระเบียบวาระท่ี 6.11  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
- ไม่มี – 
 

ระเบยีบวาระท่ี 6.12  ผู้อํานวยการกองกลาง 
- ไม่มี – 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6.13  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
- ไม่มี -  

 

ระเบยีบวาระท่ี 6.14  ผู้อํานวยการกองบริการการศกึษา 
- ไม่มี – 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6.15  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
- ไม่มี – 

ระเบยีบวาระท่ี 6.16  รองอธิการบด ี
ระเบียบวาระท่ี 6.16.1  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

- ไม่มี –  
 

ระเบียบวาระท่ี 6.16.2  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 

- ไม่มี –  
 

ระเบียบวาระท่ี 6.16.3  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- ไม่มี –  

 

ระเบยีบวาระท่ี 6.16.4  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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- ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระท่ี 6.16.5  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 
- ไม่มี -  

 

ระเบยีบวาระท่ี 6.16.6  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
- ไม่มี -  

 

ระเบยีบวาระท่ี 6.16.7  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.16.8  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานท่ีภูมิสถาปัตย์  และสิทธิประโยชน์
ของบุคลากร 

- ไม่มี – 
 

ระเบยีบวาระท่ี 6.16.9  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
- ไม่มี –  

 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 6/2558 

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก .บ . )           

ครั้งที่ 6/2558 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา  16.55 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จัดทํารายงานการประชุม
นางสุนทรี โพธิกุล ผู้ตรวจบันทึกการประชุม


