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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 20/2553 

วันอังคารที่  16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1.  ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ  อธิการบดี  ประธาน 
2.  รศ.วันทน ีย  แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3.  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
4.  นายจิรศกัดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
5.  นายสุนทร  โภชฌงค  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา  กรรมการ 
6.  ผศ.บุญไท  เจริญผล  (แทน)คณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
7.  ผศ.วิชช ุกร  นาคธน  คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  กรรมการ 
8.  รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง  คณบดคีณะวิทยาการจดัการ  กรรมการ 
9.  รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
10. ผศ.จินตนา  เวชมี  ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา  กรรมการ 
11. ผศ.พันทิพา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
12. นายชยัพฤกษ  ช ูดํา  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ  กรรมการ 

ผูไมมาประชมุ 
1. ดร.ชิดช ัย  สนั่นเสยีง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
2. นายทวีศักดิ์  จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3. ดร.ภควดี  สุขอนันต  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 

ผูเขารวมประชมุ 
นางสาววนิดา  อินทรลักษณ  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปด 

การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประช ุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันพุธที่ 17  พฤศจิกายน  2553  กําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา เวลา 09.30 น.ณ ห องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2  การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ทบทวนโครงสรางองคกร 
2.  ชี้แจงบทบาทหนาที่ของ คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เปนผูบังคับบัญชาและ 

รับผิดชอบงานในคณะและสวนราชการนั้น  ใหเปนไปตามพันธกิจของสวนราชการตามที่ พ.ร.บ. กําหนด 
3.  การเสนองานและการประสานงานใหเสนอตามลําดับชั้นไมเสนอขามลําดับช ั้น 
4.  การตอนรับบุคลากรใหมและแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เรียนสําเร็จการศึกษา 

ในวุฒิการศึกษาสูงขึ้น 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3  เอกสารเสนอความเห็น 5 ปญหาจากนักศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เปนเอกสารเสนอความเห็นที่มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญและพิจารณาหาทางแกไข 

ซึ่งเรื่องนี้อยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกคนถือวามีสวนเกี่ยวของ 
ที่ควรจะไดรับรูความคิดเห็นแมเอกสารจะไมไดระบุชื่อหรือไมทราบแหลงที่มาก็ตาม  เมื่อมีความ 
คิดเห็นที่ไมไดเกี่ยวของหรือกระทบกับใครเปนรายบุคคลที่ทําใหเกิดความเสียหาย
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แตเปนเรื่องภาพรวมของมหาวิทยาลัย  จึงควรนําเรียนใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ไดรับทราบเพื่อใชเปนขอมูลในการหามาตรการแกไขตอไป 

ในสวนของนโยบายในฐานะที่เปนผูบริหารไดมีการกําหนดนโยบายในแตละเรื่องและกาํหนด 
แนวปฏิบัติในแตละเรื่องออกไป  มหาวิทยาลัยขอความรวมมือผูบริหารในฐานะที่ทานดูแลในสวน 
ของคณะและสวนราชการใหชวยกํากับดูแลในสวนงานของทาน  ไมเชนนั้นจะไมสามารถเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงได  มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการขับเคลื่อน  และเห็นความสําคัญของอาจารยที่ปรึกษา 
ควรดูแลนักศึกษาอยางจริงจัง  โดยมีขอเสนอแนะดังน ี้ 

1.  มอบหมายรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษากําหนดมาตรการ 
และแนวปฏิบัติในการกํากับดูแล 

2.  กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะ  รวมถึงอาจารยที่ปรึกษาควรชวยกันดูแลนักศึกษา 
อยางจริงจัง 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 19/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2553  เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 19/2553  เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2553 

เมื่อวันอังคารที่  2  พฤศจิกายน  2553ณ ห องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2553
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 19/2553 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การจัดบริการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาภาพรวมทั้ง 4 คณะใหนําขอมูลมา 

พิจารณาเพื่อเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการประชุมครั้งตอไป 
1.1 มอบหมายผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ รวบรวมขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรที่มี 

อยูในระบบเพื่อใชในการเรียนการสอนในวิชาที่ตองเรียนเรื่องคอมพิวเตอร  และเครื่องคอมพิวเตอรที่ 
ใชเพื่อการเสริมการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาคนความีอยูจํานวนกี่เครื่อง  ยังตองการเครื่อง 
คอมพิวเตอรอยูจํานวนกี่เครื่องพรอมทั้งเสนอทางเลือก คือ 

1.1.1 ซื้อครั้งเดียวจํานวน 100 เครื่อง หรือแบงซื้อปแรกจํานวน 50 เครื่อง และ 
ปตอไปจํานวน 50 เครื่อง 

1.1.2 การเชาจํานวน 100 เครื่อง หรือแบงเชาปแรกจํานวน 50 เครื่อง และป 
ตอไปจํานวน 50 เครื่อง 

1.1.3 ขอดี ขอเสียของการซื้อทีเดียวและแบงป 
1.1.4 ขอดี ขอเสียของการเชาทีเดียวและแบงป 

2. ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทําหนาที่ในนามมหาวิทยาลัยในการพิจารณา 
ใหความเห็นและขอเสนอแนะหรือขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ 
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยนําขอมูลกลับไปพิจารณามีระยะเวลาดําเนินการ 
ภายใน 6 วัน และใหทุกหนวยงานเสนอแนะขอมูลเพิ่มเติมสงกลับมายังสํานักงานประกันคุณภาพ 
ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน  2553 หากไมมีขอมูลเพิ่มเติมหรือความเห็นใดสํานักงานประกันคุณภาพ 
จะถือเอาผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ตามที่รายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบตอไป 

3.  การเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ในปการศึกษา 
2554  โดยที่ประชุมใหความเห็น คือ 

3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
มีสถาบันผูผลิตครูในพื้นที่มีสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษามีจํานวนเทาไหร ควรมีขอมูลเพิ่มเติม 
ประกอบการพิจารณาควบคูดวย
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3.2  มอบหมายคณะครุศาสตรรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจัดทําเปนโครงการพัฒนา 
หลักสูตรเสนอผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะและเสนอมหาวิทยาลัยขออนุมัติ 
โครงการเพื่อดําเนินการตามโครงการที่เสนอตอไป 

3.3  คณะครุศาสตรควรจัดการศึกษาใหครบวงจร  พรอมทั้งประมวลขอมูลตางๆ 
เพื่อทําการยกรางเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติดําเนินการ 

3.4  การใชชื่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษาไมสื่อในเรื่องการสอน 
4. หลักเกณฑการพิจารณารับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมมีความเห็นให 

แตละคณะกําหนดหลักเกณฑของคณะเองหรือใชหลักเกณฑที่เหมือนกันทุกคณะและนําเสนอ 
ประกอบกับขอมูล (ราง) หลักเกณฑในการพิจารณารับพนักงานมหาวิทยาลัยปงบประมาณ 2554 
ในการประชุมครั้งตอไป  โดยพิจารณาเปน 2 สวน คือ 

4.1  ความตองการอัตรากําลังของแตละคณะซึ่งมีอยูในแผนอัตรากําลัง 
4.2  ความเห็นเปนเกณฑกลาง หรือกําหนดตามความตองการของคณะ กําหนด 

ตามความประสงค 

มติท่ีประชมุ 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี-
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ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลย ี

สาระสาํคัญโดยยอ 
1.  นักศึกษาชมรมรักเรารักโลกไดรับอนุมัติสนับสนุนทุนในการดําเนินการเรื่อง ศูนย 

อํานวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน  (ศอฉ.) กระชับพื้นที่หัวใจในการปองกันภัยยาเสพติด 
เปนโครงการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชนไดรับงบประมาณสนับสนุน 
จํานวน 245,000 บาท จากกระทรวงสาธารณสุข 

2.  วันที่ 10  พฤศจิกายน  2553  คณะวิทยาศาสตรฯ ไดจัดประชุมผูบริหาร  หัวหนา 
ภาควิชา  และหัวหนาสาขาวิชา  เพื่อพิจารณาหลักเกณฑในการพิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ ประจําป 2554 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี-
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ระเบียบวาระท่ี 4.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 4.7  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและ 

พัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา จะจ ัดประชุมหัวหนาโปรแกรม/สาขาวิชา หรือตัวแทนเพื่อเตรียมการ 
ประชุมรวมกันระหวาง องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับโปรแกรมวิชา/สาขาวิชาในดานการใหบริการ 
วิชาการ 

2.  สถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการทํางานดานบริการวิชาการ 
รวมกันระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในวันพุธที่ 
24 พฤศจิกายน 2553ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีกําหนดการดังนี้ 

08.30 – 09.00 น.  - ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น.  - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับการใหบริการทาง วิชาการ 
10.30 – 12.00 น.  - แบงกลุมเสนอแนวทางการทํางานรวมกันระหวางองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา 
12.00 – 13.00 น.  - รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.  - สรุปแนวทางการทํางาน แลกเปลี่ยนขอเสนอแนะในการทํางาน 
3.  สถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดอบรมใหความรูเรื่องทรัพยสินทางปญญา ในวันศุกรที่ 

26 พฤศจิกายน  2553  เวลา 8.30-16.30 น. ณ  หองประชุมตนโมก  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญคณบดี  หัวหนาโปรแกรม  และผูสนใจเขารวมรับฟงโดยแจงชื่อ 
ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
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4.  ผลการตอบแบบสอบถามจากคณาจารย  จากการตอบแบบสอบถามของคณาจารย 
ที่เขารวมประชุมเปดภาคการศึกษา 2/2553  เมื่อวันศุกรที่ 5 พฤศจิกายน 2553 มีคณาจารย 
ตอบแบบสอบถาม 30 คน มีผลที่สําคัญดังน ี้ 

4.1 รูปแบบมหาวิทยาลัยในอนาคต คณาจารย จํานวน 18 คน มีความเห็นวาควรจะเปน 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยมีเหตุผลที่สําคัญคือ มีความเปนอิสระคลองตัวในการบริหารจัดการ 
ทั้งในดานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และการบริหารทั่วไป ซึ่งคาดวาจะสงผลดีตอคุณภาพ 
การศึกษา และคณาจารย จํานวน 12 คน มีความคิดเห็นวาควรเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนสวน 
ราชการตอไป ทั้งน ี้เพราะสภาพปจจุบันยังไมสามารถหารายไดที่มากพอที่จะนํามาบริหารจัดการได 
และยังไมพรอมที่จะบริหารในรูปแบบอ่ืน แตก็ควรเตรียมการหากจําเปนตองเปนมหาวิทยาลัยใน 
กํากับของรัฐ 

4.2 ขอเสนอแนะของคณาจารยเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต/การสอนที่สําคัญมี ดังนี้ 
4.2.1  พัฒนาคุณภาพการเรียนวิชาพื้นฐานหลัก เชน วิชาภาษาอังกฤษ และวิชา 

ภาษาไทย 
4.2.2  รัฐบาลควรมีนโยบายที่จะสรางความเขมแข็งใหกับมหาวิทยาลัยกลุมใหม 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
4.2.3  ควรเนนการจัดการเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติ 
4.2.4  ใหทุนบุคลากรที่เปนคนดี คนเกง มาเปนอาจารย 
4.2.5  ควรใชมาตรฐานควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
4.2.6  ควรหากลยุทธ หาคนดี คนเกง เขามาเปนนักศึกษา 
4.2.7  ควรปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ ใหไดมาตรฐานมีเครื่องมืออํานวย 

ความสะดวกในการสอน 
4.2.8  ควรเปดหลักสูตรที่ตอบสนองตอความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 
4.2.9  ใหความสําคัญ/กําหนดภาระงานการสอนใหมากขึ้น 
4.2.10 ควรประสานงานกับสถานประกอบการ โรงงาน เพื่อใหนักศึกษาได 

ฝกประสบการณหรือจัดการศึกษาควบคูไปกับการทํางานในสถานประกอบการ 
4.3 ขอเสนอแนะของคณาจารยเกี่ยวกับการวิจัยที่สําคัญ มีดังนี้ 

4.3.1  หาแนวทางการเผยแพร ตอยอด เพื่อสรางคุณคางานวิจ ัย 
4.3.2  ควรระดมทุนเขากองทุนวิจัยจากการวิจ ัย 
4.3.3  ควรพัฒนาบุคลากรในดานการเขียนงานวิจัย มีคลินิกวิจัย 
4.3.4  ควรมีโจทยวิจัยที่ชัดเจนสอดคลองกับทองถิ่น
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4.3.5  ควรมีการประชาสัมพันธงานวิจัยใหมากขึ้น 
4.3.6  ปรับคะแนนภาระงานวิจัยใหเหมาะสม/เพิ่มขึ้น 
4.3.7  เปดบริการสืบคนฐานขอมูลใหเต็มที่ 
4.3.8  สรางความเขาใจ และกําหนดแนวทางการวิจัยใหชัดเจน 
4.3.9  สงเสริมใหนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
4.3.10  เพิ่มวงเงินวิจัยกองทุนใหมากขึ้น 
4.3.11  แสวงหาแหลงทุนภายนอก 

4.4 ขอเสนอแนะของคณาจารยเกี่ยวกับดานงานบริการวิชาการที่สําคัญ มีดังนี้ 
4.4.1  เพิ่มการมีสวนรวมจากภาคทองถิ่น 
4.4.2  สงเสริมใหมีหลักสูตรการบริการวิชาการที่หลากหลาย 
4.4.3  ควรหากลยุทธหรือวิธีการที่จะสงเสริมใหคณาจารยใหบริการทางวิชาการ 
4.4.4  ควรอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ เชน การเบิกจ าย 
4.4.5  กําหนดแนวทาง/วิธีการ ระเบียบการใหบริการวิชาการที่ชัดเจน 
4.4.6  จัดใหผูสอนมีวันวางเพื่อใหมีเวลาออกบริการวิชาการ 
4.4.7  หาวิธีสงเสริมใหอาจารยเปนวิทยากร 
4.4.8  ควรของบประมาณดานบริการวิชาการใหมากกวานี้ 

4.5 ขอเสนอแนะของคณาจารยเกี่ยวกับดานงานศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญ มีดังนี้ 
4.5.1  ควรเนนกิจกรรมที่สรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรมจริยธรรม 
4.5.2  ควรแยกแยะภารกิจงานดานศิลปวัฒนธรรม ระหวางคณะกับสถาบันอยุธยา 

ศึกษาใหชัดเจน 
4.5.3  ควรหาผูที่มีความเชี่ยวชาญมาใหค ําปรึกษา 
4.5.4  ควรมีการบํารุงศิลปวัฒนธรรมในนามมหาวิทยาลัยใหมากกวานี้ 
4.5.5  ควรสงเสริม สนับสนุน สาขาที่เกี่ยวของกับงานศิลปวัฒนธรรม 
4.5.6  ควรมีคณะทํางานที่วิเคราะหงานกําหนดเปาหมาย และทําแผนเรื่องนี้ใหชัดเจน 
4.5.7  ควรมีแรงจูงใจใหคณาจารยดําเนินงานดานน ี้ 
4.5.8  สถาบันอยุธยาศึกษาควรเชิญชวนคณาจารยไปรวมกิจกรรม 
4.5.9  มหาวิทยาลัยควรบังคับใหอาจารยเขารวมงานในวันสําคัญของชาติ 

4.6 ขอเสนอแนะของคณาจารยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาที่สาํคญัมดีงันี้ 
4.6.1  ใหอาจารยที่ปรึกษาเปนผูดูแลและพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 
4.6.2  ควรสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมชมรม
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4.6.3  ควรปลูกฝงการทําความดี คานิยมที่ดีอยางตอเนื่อง 
4.6.4 ควรเนนเรื่องการแตงกาย  เพราะเปนเรื่ องที่สรางภาพลักษณใหกับ 

มหาวิทยาลัย 
4.6.5  ใชมาตรฐานดานจริยธรรมกําหนดในรายงานผลการศึกษา 
4.6.6  ควรมีการคัดกรองนักศึกษาให ดีกวานี้ 
4.6.7  ควรดําเนินงานเรื่องนี้อยางเครงครัด ตอเนื่องและเป นระบบ 
4.6.8  ทุกคนตองรวมมือกัน และอาจารยตองเปนแบบอยางที่ดีตอนักศึกษา 
4.6.9  ควรมีกิจกรรมที่สรางความสามัคคีในกลุมนักศึกษา 

4.7 ขอเสนอแนะของคณาจารยเกี่ยวกับดานการเปนสังคมแหงการเรียนรูของชุมชน 
ทองถิ่นที่สําคัญ มีดังนี้ 

4.7.1  ควรมีผูรับผิดชอบงานดานนี้โดยเฉพาะ 
4.7.2  สงเสริมใหมีการทํางานรวมกับชุมชนในรูปภาคีเครือขาย 
4.7.3  ผูบริหารที่ไปรวมประชุมกับหนวยงานภายนอกควรนํามาขยายตอ ในมหาวิทยาลัย 
4.7.4  สงบุคลากรไปรวมจัดทําแผนพัฒนารวมกับทองถิ่น 

4.8 ขอเสนอแนะของคณาจารย เกี่ ยวกั บด านการบริ หารจั ดการมหาวิทยาลัย 
ในระดับอุดมศึกษาของทองถิ่นที่สําคัญ มีดังนี้ 

4.8.1  สรางผูนําทางวิชาการที่กลาคิด กลาทํา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทองถิ่น 
จนเปนที่ยอมรับของเครือขายวิชาการแตละดาน 

4.8.2  จัดการบริหารให เ อ้ือตอการทํางาน  เชน  ควรปรับเรื่ องการลงเวลา 
ควรประเมินผลการทํางานมากกวาการลงเวลาปฏิบัติราชการ 

4.8.3  ควรบริหารจัดการโดยใชกระบวนการมีสวนรวมและหลักธรรมาภิบาล 
4.8.4  ควรเตรียมตัว/สรางผูบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใหเปนองคกรที่มีคุณภาพ 
4.8.5  ควรกําหนดนโยบายและแนวทางการเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น 

ใหชัดเจน 
4.8.6  ควรเขมงวดกับการบริหารประเด็นสําคัญและสรางความคลองตัวในการ 

บริหารจัดการ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงาน 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

สาระสาํคัญโดยยอ 
1.  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 และแจงผลการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา ไดคะแนนรวม 3.3068 ไดรับการจัดสรรเงินรางวัล จํานวน 162,443.69 บาท สํานักงาน 
อธิการบดีไดจัดทําคําสั่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑท ี่ ก.พ.ร. กําหนด 

2.  สรุปประเด็นการประชุมหารือระหวางผูบริหารและอาจารยลูกจางประจําชาวตางชาติ 
อธิการบดีมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ไดประชุมอาจารยชาวตางชาติทุกสังกัด มีขอหารือ 3 เรื่อง คือ 

2.1  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ ทักษะระหวางอาจารยชาวตางชาติและ 
อาจารยไทย ซึ่งกันและกัน  ใหทุกสวนราชการไดทราบแนวทางในการจัดกิจกรรมใหอาจารยชาวตางชาติได 
รวมกิจกรรมไดแลกเปลี่ยนทักษะ ความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกันซึ่งจะเปนประโยชนทั้ง 2 ฝาย 

2.2  ในระหวางการปฐมนิเทศอาจารยใหมจะเรียนเชิญอาจารยชาวตางชาติเขารวม 
กิจกรรมดวยเพื่อแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ ทักษะซึ่งกันและกัน 

2.3  สอบถามปญหาอุปสรรคในการทํางาน   แตในการดําเนินงานการเรียนการสอน 
ทางดานพื้นฐานภาษาของนักศึกษา  และการจัดทําเอกสารประกอบการสอนในบางวิชาตองจัดทําดวย 
งบประมาณของตนเอง  ซึ่งงบประมาณที่จัดสรรไปยังคณะบริหารจัดการที่จะสามารถตอบสนองไดทุกวิชา 
ขั้นต่ําของวัสดุขั้นพื้นฐานซึ่งคํานวณจากนักศึกษาที่มีอยู 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพไดเรงรัดเรื่อง 

การออกคูมือประกันคุณภาพแตเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดออกคูมือ 
ประกันคุณภาพฉบับใหมเมื่อสัปดาหที่ผานมาทําใหตองทําการปรับคูมือใหเขาเกณฑใหมของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2.  การประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) สงหนังสือราชการเพื่อเชิญชวนมหาวิทยาลัยสงประกวดระบบประกันคุณภาพ 
ภายใน  โดยมหาวิทยาลัยจะตองสงรายงานประจําปการศึกษา 2551-2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
สงเสริมใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดพิจารณาและนําเสนอความเห็นวา  การประกวดครั้งนี้มีผลดีในเรื่องการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยซึ่งไมมีผลเสียใดๆ จึงเห็นควรรวมประกวดระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
หากไดรับการคัดเลือก  มหาวิทยาลัยจะไดรับการเผยแพรผลงานตอสาธารณชนผานเว็บไซตของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสาํคัญโดยยอ 
ระบบการลงทะเบียน ไดสรุปสาเหตุเบื้องตนคือแผนการเรียนไมเปนไปตามแผน/ วิชา / 

ตารางสอน  สิ่งสําคัญเมื่อตารางสอบชนกันก็ไมสามารถลงทะเบียนไดซึ่งเปนเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรม 
ซึ่งโปรแกรมลักษณะนี้ไมสามารถเขียนใหตอบสนองเงื่อนไขที่มาแบบไมเปนตามแผนได  วิธีการแกปญหา 
ใหเปนระบบโดยใหประสานงานกับรองอธิการบดีฝายวิชาการและอาจารยที่ปรึกษา  เวลานักศึกษาไม 
สามารถลงทะเบียนไดที่ปรึกษามักจะหาสาเหตุไมได  สวนใหญจะขอใหประสานงานโดยวิธีดูแผนการเรียน 
กําหนดใหมีแนวปฏิบัติในเทอมตอไป  การลงทะเบียนตามแผนจะไดลงกอนหากไมเปนไปตามแผน 
ตองยื่นคํารองออกนอกระบบและรอการประกาศผล   โดยจะใชวิธีการแบบเกาคือตองรวบรวมขอมูลที่ไมมี 
แผนทั้งหมดมาจัดหมูและทําประกาศ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

สาระสาํคัญโดยยอ 
กองพัฒนานักศึกษาอยูระหวางดำเนินการแกไข  และจัดทําระเบียบมาตรการตางๆ โดยเชิญ 

คณบดีทั้ง 4 คณะมาปรึกษาหารือ  คือ 
1.  ยาเสพติดไดดําเนินการจับกุม ไดหลายรายซึ่งผูขายไมใชนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแต 

เปนบุคคลภายนอก  โดยใหทางตํารวจดําเนินการจับกุมภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.  การพนันภายในมหาวิทยาลัย  ไดทําการติดตอตํารวจใหดําเนินการจับกุมได 
3.  การแตงกายของนักศึกษาอนุญาตใหแตงชุดนักศึกษาวันจันทร อังคาร พฤหัสบดี ศุกร 

สําหรับชุดพลศึกษาอนุญาตใหแตงในวันพุธ
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4.  นักศึกษาออกนอกสถานที่โดยแจงวาคณะพาไปแตคณะไมทราบเรื่องโดยอางวา 
กองพัฒนานักศึกษาอนุญาตใหไป  ซึ่งไมสามารถรูไดวาหนวยงานใดเปนผูอนุญาต หากทางคณะจะพา 
นักศึกษาออกนอกสถานที่ขอใหคณะแจงใหกองพัฒนานักศึกษาทราบดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 

สาระสําคัญโดยยอ 
อางถึง บันทึกขอความ เรื่องพิจารณาแบบประเมินความเสี่ยง ลงวันที่ 13  กันยายน 

2553 ที่ไดนําเสนอตออธิการบดีเพื่อโปรดพิจารณาใหขอเสนอแนะในแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวาง 
แผนการตรวจสอบ  โดยอธิการบดีไดมอบใหหนวยตรวจสอบภายในนําเขาวาระเพื่อพิจาณาในการ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยน ั้น 

เพื่อใหแบบประเมินความเสี่ยง มีความถูกตองทางหนวยตรวจสอบภายในไดนําแบบ 
ประเมินความเสี่ยงกลับเขาที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจํามหาวิทยาลัย  เพื่อ 
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2553 วันที่ 29 ตุลาคม 2553 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในแบบ 
ประเมินความเสี่ยงแลวนั้น 

ขอกฏหมาย 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในภาคราชการ พ.ศ. 2551 หมวด 2 

ขอ 13 (6)
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ขอเสนอ / ญัตติ 
1.  นําเสนอเพื่อทราบแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
2.  ใหผูบริหารแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ตอบแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อ 

วางแผนการตรวจสอบ 

มติท่ีประชมุ 
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  มอบหมายใหหนวยตรวจสอบ 

ภายในประสานงานกับผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ในการทดลองใชเครื่องมือเพื่อวางแผน 
การตรวจสอบกอนใชงานจริง  หากมีขอเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนเครื่องมือใหหนวยตรวจสอบ 
ภายในทําการแกไขและสงใหทุกหนวยงานทําการประเมินตนเองตามแบบประเมินความเสี่ยงดงักลาว 
ซึ่งผลการประเมินใหทําการวิเคราะหขอมูลสรุปผลโดยแจงใหหนวยงานไดรับทราบและดําเนินการ 
วางแผนการตรวจสอบในประเด็นความเสี่ยงตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรูจากงานวิจัยและ 
งานสรางสรรค 

สาระสําคัญโดยยอ 
สืบเนื่องจากการที่อธิการบดีเชิญคณาจารยรับฟงผลการประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน 

จากผลการประเมินคุณภายภายใน และผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 
งบประมาณ 2553 ซึ่งไดรับคะแนน 1.78  ควรปรับปรุงใหไดคะแนนเพิ่มขึ้น  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จึงจัดประชุมรวมกับคณบดี ทั้ง 4 คณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน  2553  โดยไดจัดทําโครงการ 
พัฒนาระบบการจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อทําคะแนนเพิ่มเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
ในวันศุกรที่ 26  พฤศจิกายน  2553  ณ ห องตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร  ขอความรวมมือจาก 
คณบดี  คณาจารย  และสถาบันอยุธยาศึกษา  ในการขับเคลื่อนใหอาจารยไดตําแหนง ผศ. รศ. 
จึงขอนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ 

อธิการบดีใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1.  ทบทวนเรื่องการมอบหมายภาระงานใหม ใหอาจารยทําวิจัยโดยใชเกณฑ 

ภาระงานในสวนที่สรางผลงานเปนจุดเนน  หากไมสามารถดําเนินการไดใหแจงมหาวิทยาลัย
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เพื่อจัดทําประกาศสั่งการ 
2.  คณะกรรมการที่คณะวิชาแตงตั้งสามารถกําหนดได เชน เรื่องจูงใจทางบวก 

สําหรับอาจารยที่เปนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  ผลงานสามารถนํามาประกอบการเสนอ 
ผลงานทางวิชาการได  และถาเปนผลงานทางวิชาการก็จะไดรับประโยชนทางตําแหนงวิชาการได 

3.  แหลงงบประมาณทําวิจัยจากโครงการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีงบประมาณเปนจํานวนลานบาทในการจัดทํา 
โครงการ 

4.  มาตรการในการกําหนดเปนเงื่อนไขใหทํางานวิจัยและงานสรางสรรค 
ควรที่จะตองมี  หากตองการเนนการวิจัยในภาคเรียนนั้นตองลดภาระการสอนใหกับอาจารยลง 
อาจจะตองใชการบริหารจัดการอาจารยในรูปแบบใหม  หรือลดเกณฑภาระงานลงเชน 1 หนวยกิต 
ตอ 3 ภาระงาน  อาจลดหนวยกิตเปน 1 หนวยกิตตอ 2 ภาระงาน เพื่อใหมีชวงภาระงานเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งในขอบังคับไดเปดชองไวใหดําเนินการเบื้องตนเปนแนวทางที่สามารถดําเนินการไดทันที 

ขอเสนอ/ญัตติ 
นําเสนอโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

มติท่ีประชมุ 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2  แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ แจงวาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่องแนวปฏิบัติในการประเมินการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย  ซึ่งแบบประเมินนี้มีผลตอ 
คณาจารยในมหาวิทยาลัย  ควรจะมีการพูดคุยหารือกันวาแบบประเมินมีความเหมาะสมหรือไม 
เพื่อนําขอมูลจากหลายความคิดเห็นมารวมกันพิจารณาปรับปรุงแกไขกอนประกาศใชจริง 

มติท่ีประชมุ 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6.3  เรื่องเสนอแนะอื่น ๆ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  กรรมการวิจัยแหงชาติเสนอผูรับรางวัลวิจัยดีเดน คณบด ีคณะวิทยาศาสตรฯ เสนอ 

วาควรจัดใหมีการประชุมทุกหนวยงานที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อใหทราบวาใครทําอะไร 
ทําตามหลักเกณฑมากนอยแคไหน 

2.  เรื่องโรงอาหาร 
2.1  อาหารอิสลามไมมาขายเนื่องจากสาเหตุน้ําทวมทําใหเจาหนาที่และนักศึกษา 

ที่เปนมุสลิมไมมีอาหารรับประทาน 
2.2  หมอจุมชอนไมมีบริการแกนักศึกษา  เนื่องจากบริเวณโรงอาหารมีฝุนจํานวนมาก 
2.3  ถังขยะไมมีที่กั้นทําใหสุนัขมาคุยทําใหสกปรกและสงกลิ่นเหม็นรบกวน 

3.  ยามรักษาความปลอดภัยบุคลิกภาพไมกํายําลํ่าสัน และอายุมาก 
4.  ควรมีการพัฒนาอาจารยใหมในเรื่องการสอน  การประเมิน  และการพัฒนา 

บุคลิกภาพ  โดยผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาใหความอนุเคราะหเปนวิทยากรการสอน ครั้งละ 
ไมเกิน 30 คน  ซึ่งจะทําการสอนแบบวงจรประสบการณใหแกอาจารยใหม 

ระเบียบวาระที่ 6.4  ขอเสนอแนะการซอมแซมหองน้ํา 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร กลาววา  เรื่องหองน้ําของคณะในชวงปดภาคเรียนไมทําการ 

เจาะผนังแตเมื่อเปดเทอมเจาะผนังเสียงรบกวนเปนอยางมาก  และในการรื้อหองน้ําควรจะ 
ดําเนินการซอมแซมที่ละชั้นแตผูรับเหมาทําการรื้อพรอมกันทั้งหมดทําใหมีปญหามาก  ขอความ 
อนุเคราะหฝายอาคารสถานที่ชวยเรงรัดกํากับดูแลผูรับเหมาดวย 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กลาววา ในวันแรกที่ทําการสอนใหนักศึกษาเขียน 
การทํา SWOT  เรื่องตัวฉันมีอะไรเปนจุดแข็งและจุดออน  กับมหาวิทยาลัยมีอะไรเปนจุดแข็งและ 
จุดออน  พบวา 99 เปอรเซ็นตของนักศึกษาเขียนเรื่องหองน้ําของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะตึก 
การศึกษาพิเศษควรมีการกําหนดวาจะดําเนินการแลวเสร็จเมื่อไหร 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กลาววา  ในการประชุมผูรับเหมาครั้งตอไป 
จะตองกําชับอยางชัดเจนเนื่องจากมหาวิทยาลัยซอมแซมพรอมกัน 6 อาคารทําใหเกิดความเดือดรอน 
อยางมาก
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ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  กลาววา  บริเวณหองสมุดผูรับเหมาเปลี่ยนอุปกรณ 
หองน้ําที่ไมไดชํารุดเสียหาย เชน กอกน้ําเปนยี่หออเมริกันแสตนดารดเปลี่ยนเปนยี่หออ่ืนที่ไมดี 
ขอความอนุเคราะหฝายอาคารสถานที่ชวยสอดสองดูแลวาแตและวันชางทํางานอะไรไปบาง  เพื่อที่ 
มหาวิทยาลัยจะไดตรวจสอบกับผูรับเหมาเมื่อตรวจรับงาน 

มติท่ีประชมุ 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.5  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมอบรางวัลใหกับ 
อาจารยผูสอนดีเดน 

สาระสําคัญโดยยอ 
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   กลาววา  คณะกรรมการสงเสริมกิจการ 

มหาวิทยาลัยจะทําการมอบรางวัลใหกับอาจารยผูสอนดีเดน  โดยใหคณบดีแตละคณะคัดเลือก 
อาจารยผูสอนดีเดน คณะละ 1 ทาน  เสนอผานมหาวิทยาลัยเพื่อแจงใหคณะกรรมการสงเสริม 
กิจการมหาวิทยาลัยไดทราบวาคณะไดทําการคัดเลือกอาจารยผูสอนดีเดนเรียบรอยแลว 

มติท่ีประชมุ 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.6  มหาวิทยาลัยเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดา 
ผศ. นิยม  ฉิมพระกูล 

สาระสําคัญโดยยอ 
รองอธิการบดีฝายบริหาร  กลาววา  วันอังคารที่ 16  พฤศจิกายน  2553  มหาวิทยาลัย 

เปนเจาภาพและฟงสวดพระอภิธรรมศพ คุณแมสําราญ  ฉิมตระกูล   มารดา ผศ. นิยม  ฉิมตระกูล 
ณ วัดสันติธรรมมาราม  อําเภอวังนอย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รถออกเวลา 18.30 น. 

มติท่ีประชมุ 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6.7 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 20/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2553 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2553 

วันอังคารที่  30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชมุ 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา  16.30 น. 
รศ.วันทน ีย  แสนภักดี  ผูตรวจบันทึกการประช ุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา  ผูบันทึกการประช ุม 
นางสาวปยะนชุ  แสงมะฮะหมัด  ผูบันทึกการประชุม


