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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 8/2557 

วันจันทร์ที่  12  พฤษภาคม  2557  เวลา 13.30 – 17.15 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธาน 
2. ดร.ชิดชัย   สน่ันเสียง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. ดร.พรเทพ  รู้แผน  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย  กรรมการ 
4. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
5. ดร.อมรรัตน์   สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
6. นางสุวณี   วิจารัตน์  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

     และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
7. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
8. ดร.ศานติ   เล็กมณ ี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
9. ผศ.เลิศชาย   สถิตพนาวงศ์ (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
10. ดร.จงกล   เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ  
11. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
12. ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงาน 

     บัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
13. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 

     ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
                              กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชมุ 
นายสุนทร    โภชฌงค์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเพลินตา  โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
2. นางสุนทรี   โพธิกุล  ผู้อํานวยการกองกลาง 
3. นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน  หัวหน้าสํานักงานคณะครุศาสตร์ 
4. นางอรัญญา   จงกลรัตน์ หัวหน้าสํานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. นางสาวณัฐฐิญา  แก้วแหวน หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
6. นางสาวนันทนา  แย้มบู่  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 

      สํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. นางศราริตา   แจ้งพันธ์  รักษาการหัวหน้างานนิติการ 
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        
เดิมกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของภาคกลาง  ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2557       
และช่วงที่ 2  ระหว่างวันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2557  แต่ล่าสุดได้รับแจ้งว่ามีการเลื่อนกําหนดการของ   
ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2557 และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   เกณฑ์การประเมินของ สมศ. รอบท่ี 4   

สาระสําคัญโดยย่อ 
จากการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

ได้รับแจ้งข้อมูลเกณฑ์ประเมินของ สมศ. รอบท่ี 4 ซึ่งปัจจุบันกําหนดไว้ 20 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 7 ประเด็น  
คือ คุณภาพศิษย์ 4 ตัวบ่งช้ี  คุณภาพอาจารย์ 4 ตัวบ่งช้ี  การบริหารจัดการ 4 ตัวบ่งช้ี  ความสัมพันธ์    
กับชุมชน 2 ตัวบ่งช้ี  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2 ตัวบ่งช้ี  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 2 ตัวบ่งช้ี มาตรฐาน
ส่งเสริม 2 ตัวบ่งช้ี   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.3   การทบทวนการแบ่งส่วนราชการ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
จากการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีการหารือเร่ืองการทบทวนการแบ่ง

ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย  ขอฝากไปยังผู้บริหารชุดใหม่ว่าที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อมูล
โครงสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตภายใน 1 เดือน  จัดส่งไปยังเลขานุการ          
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  โดยจะรวบรวมและทําการวิเคราะห์ และจัดส่งไปยัง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพ่ือรับทราบก่อน  และจะเสนอตามขั้นตอนต่อไป   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.4   สภาพปัญหาและการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยย่อ 
สภาพปัญหาและการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  จากการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ได้มีโอกาสพบปะกับหลาย ๆ ท่านและได้รับข้อคิดเห็นที่ เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  พบว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งจะพบปัญหาเช่นเดียวกัน คือ ปัญหาภายใน  เน่ืองจากสายวิชาการยังไม่ได้  
ทําอย่างเต็มที่ในภาระหน้าที่ของตนเอง  น่ันคือการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  เช่น  การแสวงหาความรู้ใหม่    
การวิจัย  การถ่ายทอดความรู้  และการนําความรู้มาใช้ในการสอน การบริการวิชาการ  แต่พบว่ายังไม่เกิด
พลังมากนัก  รวมท้ังการสร้างเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งของตนเอง  เรื่องอัตรากําลัง และระบบ
บริหารงานบุคคล 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2557  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 

เมื่อวันจันทร์ที่  12  พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเรียนช้ัน 1 ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2557  
เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 โดยมี        
การแก้ไขในหน้า [2-2] ข้อ 8 คําว่า สถิตพนาวงศ์ ให้เปลี่ยนเป็น สถิตย์พนาวงศ์ 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 7/2557 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิ บั ติตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้ งที่   7/2557                   
เมื่อวันจันทร์ที่  1  เมษายน  2557  ดังต่อไปน้ี 
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1. ขออนุญาตเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์  

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ตามแผนการรับนักศึกษา 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- กองบริการการศึกษาได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาแล้ว 

2. ขอความเห็นในการเข้าร่วมงานนิทรรศการในงาน Yunan  International  
Education  Exposition  

มติที่ประชุม  ขอให้แต่ละหน่วยงานกลับไปพิจารณาและเสนอข้อมูลงบประมาณและ
รายละเอียดประกอบ 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

  3. ขอความเห็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และอํานาจหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ... 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  และอํานาจหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ... และให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) และนําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและ
ยกร่างกฎหมายต่อไป 
  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- งานนิติการได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) 
- นําเสนอการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายต่อไป 

  4. ขออนุญาตเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  
การปกครองท้องถ่ิน 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  ตามแผนการรับนักศึกษา   
  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- กองบริการการศึกษาได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาแล้ว 

  5. ขออนุมัติโครงการจัดต้ังวิทยาลัยการปกครองท้องถ่ินและบริหารรัฐกิจ 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและบริหาร
รัฐกิจ ทั้งน้ีให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในส่วนของ
รายละเอียดโครงการขอให้จัดทําให้สมบูรณ์  ซึ่งอาจต้องมีการแต่งต้ังคณะทํางาน  และหารือร่วมกับ  
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กองนโยบายและแผน  และกองบริการการศึกษาในเรื่องของมาตรฐานการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง เพ่ือจัดทําโครงการให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น  
  และย้ําในส่วนของมติการประชุมว่าเป็นการเห็นชอบในหลักการ  และให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ)  
  แต่เน่ืองจากพบว่าทางสาขาวิชามีการติดป้ายโฆษณา 120 หน่วยกิต เรียน 3 ปี อาจทําให้
เกิดการเข้าใจผิด  จึงขอให้คณะและสาขารัฐประศาสนศาสตร์ได้ไปตกลงกันให้เรียบร้อย  
  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- ผู้รับผิดชอบโครงการดําเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อเสนอแนะของ   

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) และหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  6. ขอความเห็นเก่ียวกับนโยบายการศึกษานอกสถานที่ต้ัง  ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  มติที่ประชุม  มอบหมายทุกหน่วยงานไปศึกษาข้อมูลและหาแนวทางในการดําเนินงานใน
ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง  และนําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  
  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
  7. ขอความเห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนครูโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 ระดับ 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนครูโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 ระดับ และนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดอัตรา
เงินเดือน  
  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ในวันจันทร์ที่ 21 

เมษายน 2557 เพ่ือขอความเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  ขอความเห็นชอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิก  “เครือข่ายมหาวิทยาลัย    
เพื่อสังคม” 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามหนังสือที่ สคช(คมส.)01.ว024/2557  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557 สถาบันคลังสมอง  

ของชาติ  ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ  ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เล็งเห็นความสําคัญของการส่งเสริม  
พันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม (University  Engagement) ซึ่งมีเป้าหมายในการทํางานร่วมกับภาคี    
ในพ้ืนที่ในลักษณะเชิงสถาบันที่เป็นหุ้นส่วนระยะยาว  และหวังที่จะให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสียอย่างแท้จริงของชุมชนหรือสังคมในพ้ืนที่  โดยการเช่ือมโยงระหว่างพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
อาทิ  การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน
อย่างมียุทธศาสตร์และเป็นระบบ  และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในระหว่าง
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มหาวิทยาลัยด้วยกันเอง  และระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  จึงได้ร่วมมือกัน
จัดต้ัง “เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม (Engagement  Thailand – Ent)” ขึ้น  เพ่ือเป็นพ้ืนที่กลางใน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การทํางานวิชาการเพ่ือสังคม  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  ตลอดจน
เป็นจุดประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่สนใจพันธกิจเพ่ือสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

 ในการน้ี  สถาบันคลังสมองของชาติได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เลขาธิการเครือข่ายดังกล่าว  
จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก “เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม” โดยมีสิทธิและ
หน้าที่ตามเอกสารแนบ  ทั้งน้ีเครือข่ายฯ ได้ตกลงกันว่า จะเรียกเก็บค่าสมาชิก  ดังน้ี 

- ประเภทองค์กร  ค่าสมาชิก 15,000 บาท/3 ปี (ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมกรรมการต่าง ๆ  2 คน) 
- ประเภทบุคคล ค่าสมาชิก 3,000 บาท/3 ปี (ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมกรรมการต่าง ๆ 1 คน)  
ทั้งน้ี  ท่านสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานการชําระค่าสมาชิกไปยังสถาบันคลังสมองของ

ชาติ  ทางโทรสารหมายเลข 02 – 6400465  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวรัชนี      
บุญพา (ratchanee@knit.or.th) โทรศัพท์หมายเลข 02 – 6400461 ต่อ 122 หรือ ดร.นงเยาว์      
เปรมกมลเนตร (nongyao@knit.or.th) 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
1. โครงการเหล่าน้ีจะมีเครือข่ายของ สกว. หากเข้าร่วมเป็นสมาชิกก็จะทําให้มหาวิทยาลัย

ได้รับทราบข้อมูล  และเป็นการสร้างโอกาสให้กับมหาวิทยาลัย 
2. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่กําหนดไว้ (หน้า กบ.-4)      

ไม่เห็นบทบาทใดที่จะเกิดการพัฒนาต่อมหาวิทยาลัย  มีการส่งเสริมการทํางานทางวิชาการแต่
มหาวิทยาลัยจะได้รับประโยชน์น้อยมาก 

3. สิทธิของสมาชิก  ไม่มีสิทธิใดที่จะนํามาพัฒนามหาวิทยาลัยได้เลย  เป็นสิทธิที่กล่าว   
อ้างไว้  

4. หากมีการจัดอบรมต่าง ๆ จะมีการใช้งบประมาณจํานวนมาก   
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาไปตรวจสอบข้อมูล  และประสานงานกับกองนโยบาย
และแผนในเรื่องการใช้งบประมาณ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.2 ขอความเห็นชอบปรับลดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับมหาวิทยาลัยเป็น
ร้อยละ 5 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ด้วย รองศาสตราจารย์นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ  อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  ได้รับเชิญจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 นําเสนอข้อเสนอโครงการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1      
(ด้านอุตสาหกรรม) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2555 (ดังเอกสารหมายเลข 1) ซึ่งใน         
การดําเนินการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด จํานวน 950,000 บาท (เก้าแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2556 เน่ืองจากการดําเนินงานของ
บริษัทที่ปรึกษา ซึ่งดําเนินโครงการดังกล่าวไม่สามารถดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดและผลการตรวจวัด
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ค่าคุณภาพนํ้าจากการติดต้ังเครื่องตรวจสอบบําบัดนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมมีผลไม่สอดคล้องกับ
การติดตามของผู้ประเมิน  ทําให้การประเมินต้องมีการดําเนินการประเมินติดตามซ้ําหลายพ้ืนที่และเสีย
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากกว่าที่กําหนดไว้ 

 ทั้งน้ีการดําเนินการคร้ังน้ีจะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับมหาวิทยาลัยร้อยละ 10 แต่ด้วย
เหตุผลข้างต้นจึงขอลดการจ่ายเงินดังกล่าวเป็นร้อยละ 5 (47,500 บาท) ซึ่งผู้ดําเนินการจะจ่ายให้      
เมื่อได้รับเงินค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างครบทุกงวด (ปัจจุบันยังได้รับไม่ครบ) 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
1. โครงการน้ียังไม่ได้ผ่านคณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนามาก่อน  เห็นควรว่าต้องผ่าน

ตามขั้นตอน  ซึ่งควรจะผ่านคณะมาเพ่ือให้ความเห็น  และผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นผู้รักษาการ
ตามระเบียบน้ี  ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอเร่ืองตามระบบ 

2. ขอให้แนบรายละเอียดของโครงการว่ามีการใช้จ่ายเป็นค่าอะไรบ้าง  จํานวนเท่าไหร่  
เพ่ือนํามาพิจารณา 

3. ให้ผู้เสนอโครงการหักตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  และขออนุญาตมหาวิทยาลัยนําเงิน
น้ันมาใช้เป็นไปตามตัวช้ีวัดที่มี  เช่น  การนําเสนอผลงาน  การตีพิมพ์ต่าง ๆ  

4. ควรดําเนินการตามระเบียบ ข้อ 8 ให้เสร็จสิ้นก่อน   แล้วค่อยปฏิบัติตามระเบียบข้อ 9 
เพ่ือให้อํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี   

5. อาจจะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเป็นกรณีไป 
6. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอตามระบบไปก่อน  หากมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์

กับโครงการ  ควรนํามาขออนุญาตเป็นกรณีไป 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไม่มีอํานาจหรือช่องทางที่จะปรับลดได้  ขอให้ดําเนินการ
ตามระเบียบที่มีอยู่  และขอเสนอช่องทางเพ่ือให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบน้ีได้  หากดําเนินการ     
ตามระเบียบแล้วมีปัญหาในการปฏิบัติให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557 จัดอบรมให้กับครูโรงเรียน ตชด. จังหวัดสระแก้ว 
2. เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557 การเตรียมความพร้อมก่อนส่งนักศึกษาช้ันปีที่ 5 

ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
3. วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 อบรมโครงการคณะสีขาว  ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 5  

จํานวน 370 คน 
4. ในวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2557  นักศึกษาช้ันปีที่ 4 – 5 จะทําการเลือกโรงเรียนที่

จะออกสังเกตฝึกประสบการณ์ 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  9/2557 

 

[2-9] 

5. ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ส่งนักศึกษาช้ันปีที่ 5 ที่ไปฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียน 
ตชด. จังหวัดสระแก้ว 

6. ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2557 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปี
ที่ 4 ที่จะออกฝึกระหว่างเรียน  

7. ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2557 จัดอบรมโครงการออกแบบการเรียนรู้แบบ    
บูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การอบรมภาษาอังกฤษของคณะวิทยาการจัดการ  จะเริ่มการอบรมต้ังแต่วันที่ 12 

พฤษภาคม 2557  
2. ประเทศเวียดนามได้จัดส่งหลักสูตรมาให้คณะวิทยาการจัดการแล้ว  ขณะน้ีกําลัง

ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการเทียบโอน 
3. อาจารย์คณะวิทยาการจัดการที่เดินทางไปมหาวิทยาลัยกวางสี  และในปีน้ีจะมีนักศึกษา

จากมหาวิทยาลัยกวางสี จํานวน 14 คน  มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
4. เข้าร่วมประชุมสหกิจศึกษาที่จังหวัดภูเก็ต  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการร่าง MOU ของแต่ละ

มหาวิทยาลัย  และยังมีระบบสหกิจของโรงงานอุตสาหกรรมจะจัดส่งรายละเอียดมาให้ในภายหลัง และ
ฝากให้คณบดีจัดส่งนักศึกษาฝึกงานไปที่จังหวัดภูเก็ต  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่ 21 – 22 เมษายน 2557  อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนตําราหรือหนังสือ   

เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่  โดยจะทําการอบรมให้กับคณาจารย์ จํานวน 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 คือคณาจารย์ที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ แต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์  รุ่นที่ 2 คือ คณาจารย์ที่ยังไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ  และยัง
ไม่ได้ตีพิมพ์ 

2. เมื่อวันที่ 26 – 29 เมษายน 2557 โครงการสัมมนาการทบทวนและจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ จังหวัดกระบ่ี  เพ่ือให้
บุคลากรได้กําหนดทิศทางในการพัฒนางานของคณะ  และจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายปี และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี    
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3. เมื่อวันที่ 7- 9 พฤษภาคม 2557  อบรมสัมมนาการพัฒนาศูนย์เครื่องมือและอุปกรณ์     
ทางวิทยาศาสตร์  ได้ติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่ บ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเป็น          
ศูนย์วิทยาศาสตร์และมีการดําเนินการจัดทําเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งได้ทําการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และนํามาพัฒนาการดําเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม 2557  อบรมหลักสูตรระยะสั้นงานศิลป์ถิ่นกรุงเ ก่า          

เรื่อง สตรีกับเคร่ืองหอมวัฒนธรรมงามอย่างไทย  ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเกินเป้าหมาย     
ที่กําหนดไว้ จํานวน 40 คน 

2. ระหว่างวันที่ 12 – 31 พฤษภาคม 2557 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา จํานวน 100 คน  เพ่ือเข้าอบรมโครงการสอนน้องเรียนศิลป์  จํานวน 10 ครั้ง ณ ศาลากลาง
หลังเก่า  เริ่มเรียนต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557  

3. ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 เป็นวันวิสาขบูชา  สถาบันอยุธยาศึกษาจัดกิจกรรม   
เวียนเทียน ณ วัดธรรมาราม  จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านร่วมงาน  โดยมี  
รถบัสรับ – ส่ง  โดยรถออกจากมหาวิทยาลัย ในเวลา 17.30 น. 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 5.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557  ได้รับมอบห้องสมุดสร้างสุข  เป็นโครงการที่เกิดจากความ

ร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กับบริษัท TQM อินชัวรัน โบคเกอร์  
จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมสื่อการเรียนการสอนทางการศึกษาให้กับห้องสมุดในระดับมหาวิทยาลัย  
โดยมีแทปเล็ต จํานวน 10 เครื่อง  และรองรับหนังสือ E – book ได้มากกว่า 1,000 เล่ม และจะสามารถ
ขยาย E – book ได้เพ่ิมขึ้นในโอกาสต่อไป 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 21 

เมษายน 2557 เพ่ือติดตามการดําเนินงานต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการโครงการ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การสัมมนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทําแผนงบประมาณ  และกําหนดภาระงาน         

ในวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดกาญจนบุรี  ได้จัดทําหนังสือแจ้งไปยังสถาบันวิจัยและ
พัฒนาให้ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสํานักงานบัณฑิตศึกษา 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ขอใช้ห้องเรียน 3011 อาคารสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา เป็นสํานักงาน  ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับเอกสารขอใช้ห้องเรียนอย่างเป็นทางการ  ขอให้
ดําเนินการด้วย  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. สถาบันคลังสมองแห่งชาติ มีหนังสือมาขอเชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาล     

เพ่ือการอุดมศึกษา  รุ่นที่ 20  เป็นเรื่องเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เรื่องน้ีจะ
ประสานงานไปยังสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

2. กองบริการการศึกษาขออนุญาตมหาวิทยาลัยไปทัศนศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย
บูรพา  จังหวัดชลบุรี  ในวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2557  กองบริการการศึกษาจะปิดทําการ           
ในวันดังกล่าว  หากมีกรณีเร่งด่วนหรือต้องการข้อมูล  ขอให้ติดต่อทางโทรศัพท์  ส่วนกุญแจห้องจะฝาก
ไว้ที่ผู้อํานวยการกองกลาง หากหน่วยงานใดที่ต้องการตรวจประกันคุณภาพ  อาจจะขอเอกสารหรือ
ข้อมูล 

3. การขอให้ยกเลิกคําสั่ง  ยกเลิกวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา  และระดับปริญญาตรี    
2 ปีหลัง  ตามประกาศ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2549  รายนายสมศักด์ิ  สําเภาคล้ายมีศิลป์  ตามท่ี
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้งานนิติการและกองบริการการศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับกรณีที่ นายสมศักด์ิ  สําเภาคล้ายมีศิลป์  ขอให้ยกเลิกคําสั่ง  ยกเลิกวุฒิการศึกษา ระดับ
อนุปริญญา  และระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2549 และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ  ต่อมางานนิติการได้ทําหนังสือถึง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เพ่ือขอสําเนาหนังสือ ที่ นร.0901/0301 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554 
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ที่ตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายของมหาวิทยาลัย  และทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ช้ีแจงและขอเอกสารประกอบการช้ีแจง  กรณีการยกเลิกเพิกถอนวุฒิการศึกษารายนาย
สมศักด์ิ  สําเภาคล้ายมีศิลป์  รวมทั้งทําหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือหารือกรณี
ยกเลิกคําสั่งเพิกถอนวุฒิการศึกษา  รายนายสมศักด์ิ  สําเภาคล้ายมีศิลป์  ซึ่งทั้งสามหน่วยงานได้ตอบ    
ข้อหารือและช้ีแจงมายังมหาวิทยาลัยแล้ว  ความละเอียดทราบแล้วน้ัน 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มีดังต่อไปน้ี 
1. การยกเลิกคํ าสั่ ง  การคืนปริญญา  ในปี  พ .ศ .2549 ในการยกเลิก ไ ด้ ใ ช้คํ า               

ตามพระราชบัญญัติหรือไม่ 
2. ให้นําเรื่องน้ีเข้าสภาวิชาการ และนําเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
3. ขอให้ตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการ  คุณวุฒิเดิมที่แนบมาต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง 
4. ให้ทําเรื่องไปยังคุณสมศักด์ิ  สําเภาคล้ายมีศิลป์ ขอเอกสารฉบับจริง  เพ่ือทํา          

การตรวจสอบ  ก่อนนําเข้าสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
5. ให้ระมัดระวังในเรื่องของหลักฐาน เน่ืองจากเรื่องน้ีค่อนข้างนานมาแล้ว 
6. การใช้วุฒิการศึกษาปลอม กระทรวงศึกษาธิการได้ยอมรับแล้วหรือไม่ ว่าเป็น          

วุฒิการศึกษาจริง  ต้องให้กระทรวงศึกษาธิการยืนวันว่าเป็นวุฒิการศึกษาจริง 
7. ขอให้ตรวจสอบว่า กศน.อําเภอบางบาล ได้ยกเลิกวุฒิการศึกษา และคืนวุฒิการศึกษา

ให้กับนายสมศักด์ิ  สําเภาคล้ายมีศิลป์ แล้วหรือยัง 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 5.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 5.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557  การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจํา

ตามสัญญา ตําแหน่งคนงาน  คนขับรถขยะ  คนงานประจําอาคาร (กองกลาง  กองพัฒนานักศึกษา  และ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

2. สถานที่ทิ้ งขยะของมหาวิทยาลัย   เ ดิมมหาวิทยาลัยขนขยะไปทิ้ งที่ เทศบาล
พระนครศรีอยุธยา  แต่เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เกิดไฟไหม้บริเวณที่ทิ้งขยะ  ทางเทศบาลจึงติดป้าย
ประกาศไม่ให้ทิ้งขยะบริเวณน้ัน  ทําให้มหาวิทยาลัยไม่มีที่ทิ้งขยะ  ทําให้เกิดขยะหมักหมม  ดังน้ัน
มหาวิทยาลัยจึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการนําขยะที่ทิ้งยังเทศบาลเมืองเสนาเป็นการช่ัวคราวก่อน     
ซึ่งมีค่าใช้จ่าย  และจํากัดว่าต้องทิ้งได้วันละก่ีตัน  หากทางเทศบาลพระนครศรีอยุธยาอนุญาตให้ทิ้งขยะ
ตรงบริเวณเดิมได้  ก็จะกลับมาทิ้งที่เดิม 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวจิัย 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. กําหนดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557       

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
2. ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ได้มีการเตรียมตัวผู้ประเมินภายในไว้

แล้ว  และจะประชุมเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. 
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 

เวลา 13.30 น.  
4. การขออนุมัติโครงการและขออนุญาตดําเนินโครงการ  ขอให้คณะและหน่วยงาน

ตรวจสอบ  หากมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
แล้ว  ให้ดําเนินการได้เลย  ส่วนการขออนุมัติโครงการจะต้องเป็นโครงการที่อยู่นอกเหนือจากแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจําปี  แต่ขอให้ตรวจสอบกับกองนโยบายและแผนก่อน  ให้ถือปฏิบัติร่วมกัน 

5. การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผน 1 ปี ของปีพ.ศ.2558  ส่วนมหาวิทยาลัย
ต้องมีการทบทวนแผน 15 ปีด้วย  เน่ืองจากขณะน้ีรัฐบาลยังไม่แน่นอน  อีกทั้งในเดือนสิงหาคม 2557    
น้ีจะเปิดเทอมแล้ว  และในเดือนกันยายน 2557 จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว  งบพ้ืนฐานจําเป็นที่จะต้อง
จัดสรรให้จากแผนงบประมาณเก่าไปก่อน  ดังน้ันจึงต้องมีการทบทวนแผนเก่าในระยะ 4 ปี  และ 15 ปี 
วิธีการจัดสรรงบประมาณคงต้องจัดสรรต่างจากเดิม  ว่าจะนํางบประมาณส่วนใหญ่ที่จะลงตาม
ยุทธศาสตร์  การจัดสรรงบประมาณแบบเดิมตามรายหัวนักศึกษาจะไม่เกิดประโยชน์  ขอให้ทบทวน 

6. การหมดวาระของการดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ในวันที่ 20 
พฤษภาคม 2557 น้ี จะจัดทําบันทึกข้อความเพื่อลาออกจากทุกตําแหน่งที่เป็นคณะกรรมการทั้งหมด  
ขอให้เตรียมความพร้อมในเรื่องน้ี  การลงนามในเช็คของมหาวิทยาลัยขอให้รีบดําเนินการเปลี่ยนแปลง 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 จะเป็นวันรับสมัครนักศึกษาเป็นวันสุดท้าย 
2. เรื่องระบบบริหารการศึกษาในการทํา TOR  ขอให้เสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม 2557  

โดยการใช้หลักการมีส่วนร่วม  ได้ทําหนังสือลงจดหมายข่าว  แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับ  การทําวิธีน้ี
เพ่ือลดปัญหาการใช้เจ้าหน้าที่ของกองบริการการศึกษา  ได้แก้ปัญหาด้วยการทําแผนการเรียนก็สามารถ
ลดภาระลงไปได้บ้าง   

3. การตัดเกรด  หากใช้โปรแกรมควรจะจัดส่งภายในสัปดาห์น้ี  เพ่ือให้เขียน TOR       
ให้เสร็จสิ้น 

4. ขอฝากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี และงานพัสดุ ขอให้ช่วยติดตามเร่ืองของ
โปรแกรม Speexx ด้วย  เน่ืองจากต้องมีการประชุมเพ่ือบริหารจัดการว่าจะต้องดําเนินการอย่างไร 
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5. นักศึกษา ช้ันปีที่  4 – 5  มี อัตราการว่างงานสู ง   มีการลดอัตราการบริ โภค
ภายในประเทศ  ขอให้แต่ละคณะช่วยให้ความรู้เพ่ิมเติมกับนักศึกษาด้วย  ส่วนนักศึกษาช้ันปีที่ 1        
ให้ดําเนินการตามกระบวนการ  แต่นักศึกษาช้ันปีที่ 4 – 5 มหาวิทยาลัยต้องดูแล  ไม่เช่นน้ันนักศึกษาจะ
แข่งขันกับสถาบันอ่ืนไม่ได้   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.10.4  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 9/2557 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2557  

ในวันที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว   

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

 

เลิกประชุมเวลา  เวลา  17.00 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 




