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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 20/2554 

วันอังคารที่  27 กันยายน  2554 เวลา 13.30 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ที่มาประชุม    
1. ดร.บูรพาทิศ   พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย์   แสนภักดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการ 
3. นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. นายสุนทร โภชฌงค์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. ผศ.บุญไท เจริญผล (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร ์   กรรมการ 
7. นายศุภฤกษ์ แก้วศรีงาม (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
8. นายกฤษณะ กันอํ่า (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 
9. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                  กรรมการ 
10. ผศ.พันทิพา มาลา ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
11. ผศ.จินตนา เวชมี ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
12. นายชัยพฤกษ ์ ชูดํา ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
กรรมการ 

13. ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
     
ผู้ที่ไม่มาประชุม    
1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ติดราชการ 
2. นายทวีศักด์ิ จริตควร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ติดภารกิจ 
     
   
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 นางสุนทรี โพธิกุล  ผู้อํานวยการกองกลาง 
    
    
เปิดประชุม เวลา 13.30 น. 
 ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในวันที่ 29-30 
กันยายน 2554 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผนได้มีการประชุมเตรียมความพร้อม เพ่ือช้ีแจง
และทําความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐาน กําหนดการของการประเมินเมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2554 
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2  งานเกษียณอายุบุคลากร ประจําปี 2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  วันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 17.30 น. มหาวิทยาลัยจะจัดงานเกษียณอายุราชการ
ของเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุประจําปี 2554 จํานวน 3 คน คือนายสุชาติ  สนามยุท  หัวหน้าฝ่าย
ยานพาหนะ  นายสวัสด์ิ  ชูชีพ  หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้าง  และนายกฤษณะ  พงษ์กิตติโรจน์  ฝ่ายกองกลาง  
สํานักงานอธิการบดี (ดูแลด้านความปลอดภัย)  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมงานตามวัน/เวลาดังกล่าว 
 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.3  งานเกษียณอายุคณาจารย์ ประจําปี 2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยจัดงานเกษียณอายุราชการ
ของคณาจารย์ที่เกษียณอายุประจําปี 2554 จํานวน 5 คน คือ ผศ.พันทิพา  มาลา  ผู้อํานวยการสถาบัน
อยุธยาศึกษา  รศ.อุบล  พุ่มสะอาด  อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผศ.ศรีเวียง   
ไตชิละสุนทร  รองผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  และ ดร.สุดาวดี  ธีรศิลป  อาจารย์ประจํา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาจารย์ธงชัย  รักซ้อน  อาจารย์ประจํา  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และขอเรียนเชิญคณะกรรมการ
บรหิารมหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมงานตามวัน/เวลาดังกล่าว 
 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.4  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  วันพุธที่ 28  กันยายน  2554  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เวลา 10.00 น . ณ ห้องประชุม 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 19/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 19/2554 เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 
ข้อเสนอ/ญัตติ 

ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2554 
เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 19/2554   
โดยไม่มีการแก้ไข 

   
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ 19/2554 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
     คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ 
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2554  โดยได้แจ้งและ 
มอบให้หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องดําเนินการตามมติแล้ว 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 1.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอ

ที่ประชุมเพ่ือทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 

 2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ 19/2554 เมื่อวันอังคารที่ 13
กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 

 3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ 19/2554 เมื่อวันอังคารที่ 13
กันยายน 2554 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามมติ
ที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3  

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

วันที่ 30  กันยายน 2554 คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจาก สมศ. จะตรวจประเมิน 
คณะครุศาสตร์ โดยจัดรับรองที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ห้องประชุมช้ัน 2  

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งการดําเนินการจัดทําบันทึกความเข้าใจ
โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยสตรี
โคมะซะวะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2554-2557 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

- ไม่มี - 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

- ไม่มี - 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

สืบเน่ืองจากการที่อธิการบดีได้ลงนามคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจําลองบรรยากาศหน้างาน 
ในงานอยุธยามรดกโลก  สถาบันอยุธยาศึกษาได้มีการจัดประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้หารือเก่ียวกับการ
จัดรูปแบบหน้างานก่อนเข้าการจัดแสงสีเสียง โดยวันอังคารที่ 27  กันยายน 2554 ผศ.พันทิพา  มาลา  
ได้นําเสนอรูปแบบงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด  และจะนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
อีกครั้งหน่ึง 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

- ไม่มี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี -  
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ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ขอเชิญบุคลากรเข้ารับฟังการนําเสนอเค้าโครงวิจัยเพ่ือขอรับ
ทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555  ในวันพุธที่ 28  กันยายน 2554  
เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้อง 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.  ผู้สนใจเข้ารับฟัง โปรดแจ้งช่ือที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 27 กันยายน 2554 
เวลา 12.00 น. 

   2.  ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลเข้าระบบเพ่ือเสนอทุนวิจัยปี 2556  

   อธิการบดี  กล่าวว่า  การเสนอทุนวิจัยเป็นภาระงานปกติของอาจารย์  เป็นพันธกิจหน่ึง
ของมหาวิทยาลัย และถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของงบประมาณแผ่นดินซึ่งถูกนับเป็นระบบผลงาน  จึงถือเป็น
เรื่องสําคัญคณาจารย์ควรใช้โอกาสเป็นช่องทางในดําเนินการ  จึงกําหนดเป็นเง่ือนไขให้คณะต้องทํา 
อย่างน้อย 1-2 โครงการ เป็นเป้าหมายโดยคณะนําเป้าหมายเพ่ือมอบหมายภาระงานแก่อาจารย์ต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม  2554 เป็นต้นไป  คณบดีหรือคณะกรรมการที่คณบดีแต่งต้ังต้องเป็นผู้มอบหมาย 
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ภาระงานให้บุคลากรเป็นผู้ทําครบตามเกณฑ์มาตรฐาน  หากมอบหมายภาระงานไม่ครบต้องช้ีแจงเหตุผล
ความจําเป็นนําเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการมอบหมายภาระงานส่วนอ่ืนให้ครบ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ดังน้ันต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป เมื่อพิจารณาแล้วอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่คนใดไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน หรือมีภาระงานไม่ต้องกับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
หน้าที่  มหาวิทยาลัยจะถือว่าตําแหน่งน้ันไม่มีความจําเป็น  เมื่อพบว่าไม่มีความจําเป็นในปีต่อไป 
จึงไม่ต้องจ้างต่อ  จึงขอให้คณะและทุกส่วนราชการโปรดพิจารณา 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.8  เรื่องนาํเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑติศกึษา 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปิดรับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ตามโครงการความร่วมมือของคุรุสภากับสํานักงานส่งเสริมงานการจัดการศึกษาเอกชนมีนักศึกษาสมัคร
เข้าศึกษา จํานวน 105 คน  

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

1.  การปิดถนนการจราจรช่วงสามแยกบัณฑิตวิทยาลัยด้านอาคาร 8 และ อาคาร 9 
เน่ืองจากผู้รับจ้างขอปิดถนนเพ่ือดําเนินการขุดโคลนทรายออกจากบ่อและทําการถมอัด  โดยเร่ิมต้ังแต่
วันอังคารที่ 27  กันยายน 2554 เพ่ือดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน  และขออภัยในความไม่สะดวก
มา ณ ที่น้ีด้วย 

2. บิดาของนายสํารวย  สินมั่น พนักงานขับรถได้ถึงแก่กรรม  มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ
สวดพระอภิธรรมศพที่บ้านในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554 และจะทําการฌาปนกิจศพในวันที่ 2 ตุลาคม 
2554 ณ วัดค่าย ตําบลขวัญเมือง อําเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กําหนดการรถออกจาก
มหาวิทยาลัยจะแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบอีกคร้ังหน่ึง 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดแีละผู้ชว่ยอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

- ไม่มี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม จะมุ่งเน้นตัวบ่งช้ีที่ 11 ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสถานที่โดยเฉพาะอาคาร สุขลักษณะ สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ขอเพ่ิมเติมในเรื่องของบุคลากรเก่ียวกับการแต่งกาย และขอความร่วมมือในการต้อนรับคณะกรรมการ 
ผู้ประเมิน 

2. ปีการศึกษา 1/2554 จะมีการประเมินการสอนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งอาจารย์ทุกท่าน
จะถูกประเมินโดยนักศึกษาทุกคน  จากเดิมเป็นการแจกแบบสอบถามของคณะเป็นการประเมินผ่าน
ระบบโดยนักศึกษาจะทําการประเมินก่อนการดูเกรด  ในส่วนของประเด็นคําถามจะใช้แบบสอบถามของ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ  เป็นต้นฉบับเน่ืองจากมีประเด็นครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการเก็บข้อมูล  ซึ่งผลการ
ประเมินคณะสามารถดูได้เป็นรายบุคคลและภาพรวมของคณะ 

3. งบประมาณเ พ่ิม เ ติมตามที่ สภามหา วิทยาลัย ไ ด้อ นุมั ติ งบประมาณจํ านวน 
19,400,000 บาท เป็นงบประมาณเพ่ือภารกิจ 3 เรื่อง คือ 1. การจัดหารถบัสปรับอากาศ จํานวน 1 คัน 
เป็นเงิน 5,500,000 บาท เน่ืองจากรถบัสเดิมมีสภาพเก่า  2. การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจําอาคารใหม่และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนตามห้องเรียนที่ขาดแคลน  3.  การจัดทําที่พักของเจ้าหน้าที่ที่หอพักอู่ทอง
ทดแทนที่พักอาศัยที่ชํารุดทรุดโทรม 

ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล  กล่าวว่า ขอนําเสนอ 2 ประเด็น ดังน้ี  
1.  การประเมินอาจารย์ควรนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้อาจารย์รับทราบว่า

ถูกประเมินในเร่ืองใดบ้าง มีความตรงกับสิ่งที่ต้องการประเมินหรือไม่  และมีความเที่ยงตรงหรือไม่ 
ซึ่งเคร่ืองมือจากคณะวิทยาศาสตร์อาจจะไม่ครอบคลุมกับคณะอ่ืน ๆ  

 2.  จากการประเมินของคณะครุศาสตร์ที่ทําการประเมินทุกภาคการศึกษา ซึ่งคณะ 
ครุศาสตร์ประเมินแล้วจะแจ้งให้อาจารย์ผู้รับการประเมินทราบตามประเด็นหัวข้อต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุง   
แต่การประเมินนอกจากปรับปรุงแล้วควรจะทําการปรับปรุงจํานวนก่ีครั้ง มหาวิทยาลัยจะมีมาตรการต่อ
จากผลการประเมินหรือไม่  มีผลต่อการทํางาน มีผลต่อรายได้หรือไม่ ควรนํามาเก่ียวข้องและควร
ประเมินอาจารย์ในหลายแบบ อาทิ ประเมินการสอน ประเมินการปฏิบัติงาน ประเมินภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย  การประเมินออนไลน์เป็นการประเมินที่ดีแต่มีความเที่ยงตรงหรือไม่ 
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

 รับทราบ  และมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาส่งแบบประเมินคณะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  และนําผลจากการพิจารณาแบบประเมินการสอนไปพัฒนาเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  โดยให้ทุกคณะทําการประเมินแล้วนําผลการประเมินน้ันมาสู่การพัฒนา การแก้ไข 
การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และปรับปรุงพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

- ไม่มี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระท่ี 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

- ไม่มี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี -  

 
ระเบยีบวาระท่ี 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

ตามที่กองพัฒนานักศึกษาได้รับมอบหมายให้ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองการสอบธรรมะศึกษา
ให้กับนักศึกษาเน่ืองจากส่วนกลางให้มหาวิทยาลัยดําเนินการสอบธรรมะศึกษามหาวิทยาลัยละ 
2,000 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดได้เพียง 1,200 คน  เน่ืองจากหอประชุมทั้ง 2  หอประชุม
สามารถจัดสอบได้เพียง 1,200 คน  และจะต้องมีการสอนธรรมะก่อนสอบด้วย  โดยจะทําการสอบใน
วันที่ 16 ตุลาคม  2554  ซึ่งไม่มีงบประมาณในการดําเนินการต้องขอความอนุเคราะห์อาจารย์ในการคุม
สอบ  ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นนโยบายเน่ืองในวโรกาสฉลองครบรอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

- ไม่มี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1   ขอความเห็นชอบการเพิ่มข้อความในสัญญาจ้างพนักงาน 
  มหาวิทยาลัย สายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม

ข้อความในสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือผลักดัน
ให้มีผลงานรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องระดับคุณวุฒิของอาจารย์  ดังน้ี 

   ระดับปริญญาโท 
1. ภายใน 1 ปี 

1.1 ต้องมีผลงานระดับวิจัยในช้ันเรียนขึ้นไป 1 ช้ิน 
1.2 บทความเผยแพรร่ะดับมหาวิทยาลัย 1 ช้ิน 
1.3 อบรม/ประชุมในศาสตร์ 1 ครั้ง/ปี 

2. ภายใน 2 ปี 
2.1 ต้องมีผลงานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยสถาบัน 1 ช้ิน 
2.2 บทความเผยแพร่ระดับประเทศ 1 ช้ิน 
2.3 สอบผ่าน TOFEL  ระดับ 500 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
2.4 เอกสารประกอบการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
2.5 อบรม/ประชุมในศาสตร์ 1 ครั้ง/ปี 

3. ภายใน 3 ปี 
3.1 ต้องมีผลงานวิจยัตามศาสตร์หรือวิจัยสถาบัน 1 ช้ิน 
3.2 ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ตรง/สัมพันธ์กับ

หลักสูตรที่สังกัด 
  ระดับปริญญาเอก 

1.  ภายใน 1 ปี 
1.1 ต้องมีผลงานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยสถาบัน 1 ช้ิน 
1.2 บทความเผยแพร่ระดับนานาชาติ 1 ช้ิน 
1.3 เอกสารประกอบการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
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1.4 อบรมประชุมในสาขาที่เก่ียวข้อง 1 ครั้ง/ปี 
2. ภายใน 2 ปี 

2.1 ต้องมีผลงานวิจัยตามศาสตร์หรือวิจัยสถาบัน 1 ช้ิน 
2.2 บทความเผยแพร่ระดับนานาชาติ 1 ช้ิน 
2.3 เอกสารประกอบการสอนอย่างน้อย 2 รายวิชา 
2.4 อบรมประชุมในสาขาที่เก่ียวข้อง 1 ครั้ง/ปี 

3. ภายใน 3 ปี 
3.1 มีเอกสารพร้อมส่งในการขอผลงานระดับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  มติที่ประชุม  
  เ ห็นชอบในหลักก า ร เ พิ ่ม ข ้อ ค ว า ม ใ น ส ัญ ญ า จ ้า ง พ น ัก ง า น มหาวิทยาลัย  
สายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยให้นําเข้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เรื่องการกําหนดภาระงานของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 
กันยายน 2555)   

  สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทําร่างประกาศ เรื่อง เรื่องการกําหนดภาระงาน

ของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 
กันยายน 2555) เพ่ือเป็นเกณฑ์เพ่ิมเติมในการคิดภาระงานของบุคลาการสายวิชาการ  ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น
  

มติที่ประชุม  
 เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการกําหนดภาระงานของ

บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 
กันยายน 2555)  โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ  
ดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่มีอยู่  รวมถึงรายละเอียดควรให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน  

 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามที่กองกลาง  โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ดําเนินการจัดทําร่างแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในคร้ังที่ 1  
แล้วน้ัน  มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองกลางดําเนินการนําเสนอร่างดังกล่าว  โดยเสนอต่อคณะ
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กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเป็นครั้งที่ 2  ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องดําเนินการจัดทําแบบ
ประเมินฯ เพ่ือใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไป  
 
 มติที่ประชุม  
   เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2554  และนําเข้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 21/2554 
 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหารือกําหนดการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2554 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2554  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1
อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

 รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา เวลา  16.00 น. 

    
   รศ.วันทนีย์ แสนภักดี     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
   นางสาวนงคราญ ปันแก้ว  ผู้บันทึกการประชุม 
   นางสาวปิยะนุช แสงมะฮะหมัด  ผู้บันทึกการประชุม 

     นางสาวภัครินทร์ ภิญญา         ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


