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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 19/2554 

วันอังคารท่ี  13  กันยายน  พ.ศ.  2554  เวลา 13.30 - 17.00 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

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

ผูท่ีมาประชุม    
1. ดร.บูรพาทิศ   พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย   แสนภักดี รองอธิการบดีฝายบริหาร        กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร    กรรมการ 
7. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
8. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     กรรมการ 
9. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                  กรรมการ 
10. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
11. นางสาวฤด ี เสริมชยุต (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
12. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
กรรมการ 

13. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
     
ผูท่ีไมมาประชุม    
1. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ติดภารกิจ 
2. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ติดภารกิจ 

     

   
ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล  ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นายสราวุธ คําสัตย  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
    
    

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
 ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
   การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันพุธท่ี 14  กันยายน  2554  เวลา 09.30 น.  
ณ หองประชุม 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทาน  
เขารวมรับฟงการประชุมในครั้งนี้ดวย  
 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 18/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งท่ี 18/2554  เม่ือวันอังคารท่ี 30 สิงหาคม 2554 ณ หองประชุม 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ขอเสนอ/ญัตติ 

ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 18/2554 
เม่ือวันอังคารท่ี 30 สิงหาคม 2554 ณ หองประชุม 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ ง ท่ี  18/2554   
โดยไมมีการแกไข 

   

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ี 18/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 
ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 18/2554  โดยไดแจงและ 
มอบใหหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของดําเนินการตามมติแลว 
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 ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 

 1.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ
ท่ีประชุมเพ่ือทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

 2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งท่ี 18/2554 เม่ือวันอังคารท่ี 30
สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระท่ี 2 

 3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งท่ี 18/2554 เม่ือวันอังคารท่ี 30
สิงหาคม  2554 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามมติ
ท่ีประชุมในระเบียบวาระท่ี 3  

 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4.1 เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดทําความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชน (สช.) ในการพัฒนามาตรฐานความรูผูประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชนใหไดวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไดสงบันทึก
ขอตกลงความรวมมือมาใหกับมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  โดยสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
อยูระหวางดําเนินการเปดรับสมัคร 

2. วันท่ี 11 กันยายน 2554 คณะครุศาสตรไดมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูแบงปน
ประสบการณการใชโทรทัศนครูในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  โดยมีผูบริหารและตัวแทนของโรงเรียน
เครือขายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 โรงเรียน จังหวัดอางทอง จํานวน 10 โรงเรียน  
รวมท้ังสิ้น 40 โรงเรียน มารวมการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรุปการทํางานในระยะเวลา 1 ป 
และไดมีการคัดเลือกนวัตกรรมดานการเรียนการสอนของครูท่ีสงเขามาทําการคัดเลือกมีจํานวน 
16 ชิ้นงาน  ไดใหศึกษานิเทศกพระนครศรีอยุธยาเขต 1 มารวมการตัดสินจํานวน 3 คน เพ่ือคัดเลือกผูท่ี
จะนํานวัตกรรมในโรงเรียนเครือขายไปแสดงในงานเอ็ดดูการ ในวันท่ี 12 – 14 กันยายน 2554 และในป 
2555 มหาวิทยาลัยบูรพาไดใหคณะครุศาสตรดําเนินการโครงการโทรทัศนครู  (Teacher TV)  
เปนระยะเวลา 1 ป  

3.   ขอความรวมมือในการใชหองเรียน  ซ่ึงนักศึกษาจีนไปเรียนท่ีอาคาร 6 ชั้น 1 พบวา  
มีอาจารยและนักศึกษาไมปดแอร ไมปดไฟฟา และท้ิงเศษอาหารตาง ๆ ไวภายในหองเรียน จึงขอให
ชวยกันดูแลและรักษาความสะอาดดวย 
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 

- ไมมี - 
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
     - ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4.3  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
คณะวิทยาการจัดการขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตรท่ีไดใหความอนุเคราะหในการอบรม

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ซ่ึงเปนการจัดการปฐมนิเทศโดยจัดรวมกันในวันท่ี 14 กันยายน 2554 
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วัน ท่ี  2 กันยายน 2554  คณะวิทยาศาสตรฯ  จัดอภิปรายเรื่ องของการใช  

TV – Conference ในการจัดการศึกษา  โดยไดรับความอนุเคราะหจาก รศ. ซาซากิ  จากเกียวโต 
เปนผูบรรยายใหความรู 

2. วันท่ี 12 กันยายน  2554  คณะวิทยาศาสตรฯ มีการวิพากษหลักสูตรวิศวกรรม 
ซอรฟแวร 

3. วันท่ี 13  กันยายน  2554  อบรมการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากยังมีหลักสูตรจํานวน 
6 หลักสูตร ท่ีตองนําเขาคณะกรรมการประจําคณะ 

4. วันท่ี 14  กันยายน 2554  ชวงบายมีการประชุมคณาจารยท้ังคณะเพ่ือแจงเรื่องท่ีเปน
นโยบายใหทราบ รวมถึงเรื่องการประเมินพิจารณาความดีความชอบ  และในสวนท่ีเปนนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

5. วันท่ี 19  กันยายน 2554 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.5  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ปท่ี 3 ฉบับประจําป 2554  
2. สถาบันอยุธยาศึกษาไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

จําลองบรรยากาศหนางานอยุธยามรดกโลก ประจําป 2554 ในวันท่ี 19 กันยายน 2554 เวลา 15.00 น.  
โดยเรียนเชิญคณะทํางานประชุมเพ่ือดําเนินการและนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งตอไป 

3. สถาบันอยุธยาศึกษารับผิดชอบเก่ียวกับการจัดสัมมนางานอยุธยา-โปรตุเกส ไดดําเนินการ
ออกคําสั่งเรียบรอยแลว  และอยูระหวางดําเนินการแจกเอกสารไปยังผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือเชิญประชุมในวันท่ี 21  
กันยายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 1  

4. สํานักประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี ไดทําหนังสือแจงวาในวันท่ี 15 กันยายน 2554  
เวลา 11.00 น.  จะนําผูนําศาสนา  ผูบริหารการศึกษา  และสื่อมวลชน จากกัวตามารู  รัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซียจํานวน 35 คน  เดินทางมาศึกษาดูงานวิถีชีวิตความแตกตางทางวัฒนธรรม  3 จังหวัดภาคใต  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาคกลาง โดยแวะพักรับประทานอาหารท่ีสถาบันอยุธยาศึกษา จึงนําเรียน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ 

 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.6   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ  
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

- ไมมี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 4.7   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจตองานอยุธยามรดกโลกเทศกาลความสัมพันธ 
อยุธยา-ญี่ปุน ระหวางวันท่ี 1-4 กันยายน 2554  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
(หลังเกา) 

2. สรุปแบบสอบถาม ความพึงพอใจการเขารวมการแขงขันกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งท่ี 23 “105 ป ศรีอยุธยาเกมส”  ระหวางวันท่ี 6-9 กันยายน 2554 
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.8  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาขอเชิญอาจารยและผู ท่ีสนใจเขารวมรับฟง 
การบรรยายของ ศ.ดร.โฮริอุชิ  จากประเทศญี่ปุน บรรยายใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพรอมกับนํา
คณะมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในวันอาทิตยท่ี 18 
กันยายน 2554 ณ หองประชุม 317 และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานเขารวม
รับฟงการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ดวย 

 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.9  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 สาระสําคัญโดยยอ 

ถนนหนาอาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร  ไดเปดใชบริการแลว  แตขณะนี้ยังมีพ้ืนท่ีบริเวณ
ถนนดานขางอาคาร 1 ท่ียังไมสะอาดและอยูระหวางดําเนินการติดตอใหบริษัทท่ีรับเหมากอสราง 
ทําการซอมแซมถนนให เรียบรอย เนื่องจากถนนเปนหลุมเปนบอ การใชงานของรถบรรทุก 
ขนาดใหญของบริษัทผูรับเหมา  

 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบด ี

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 

- ไมมี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
- ไมมี -  
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การเสนอของบประมาณจาก สกอ.  ไดเสนอของบประมาณจํานวน 26 ลานบาทเศษ  

จากเดิมท่ี ครม. อนุมัติเม่ือชุดท่ีแลว จํานวน 240 ลาน  โครงการไดเสนอไปแลวเรียบรอย 
2. งบประมาณรายไดประจําป 2555 มหาวิทยาลัยจะตั้งงบประมาณไวสวนหนึ่งสําหรับ

เปนคาครุภัณฑสําหรับอาคาร  โดยเฉพาะอาคารจํานวน 2 อาคาร ท่ีเปนอาคารใหม คือ อาคารคณะ
มนุษยศาสตรฯ มีหองเรียนจํานวน 26 หอง และอาคารคณะวิทยาการจัดการมีหองเรียน จํานวน  
21 หอง แตอาคารคณะวิทยาการจัดการ  สวนหนึ่งไดจากงบประมาณแผนดินจํานวน 4 หอง โดยจะตอง
ทําการหักสวนท่ีไดรับนี้ออกดวย 

 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
   ขอใหคณบดีทบทวนการมอบหมายภาระงานสอน  ซ่ึงมีภาระงานสอนต่ํากวา 12 คาบ 
ไมเปนไปตามเกณฑในป 2554 จะรายงานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยนําภาระ
งานท่ีรายงานลาสุดพรอมกับผลงาน เชน ผศ. ตองมีผลงานหรือมีเอกสารรายงาน สกอ. ดวย เนื่องจาก
ทุกป ท่ีผานมาได มีการมอบหมายภาระงานมาเปนเวลา 2 ป  ซ่ึงมีบางประเด็นท่ียังไมชัดเจน   
การมอบหมายงานตามประกาศ ก.พ.อ. ไมนอยกวารอยละ 35 ซ่ึงบางมหาวิทยาลัยไมนอยกวารอยละ 
40-45 โดยตองการใหอาจารยมีงานมากข้ึน  แตของมหาวิทยาลัยประกาศตั้งแตทําประชาพิจารณใช
เกณฑต่ําสุดคือ ไมนอยกวารอยละ 35 ภาระงานสอนรอยละ 45 ซ่ึงในเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร
จํานวนหนวยกิต 15 สัปดาหคิดหนวยกิตเปนชั่วโมง  แตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ยังคงคิดเปนนาทีซ่ึงหลายมหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนไปแลว  ควรจะจัดทําใหเปนรอยละ 60 โดยจะจัดการ
ประชุมคณบดีท้ัง 4 คณะ ทบทวนเก่ียวกับภาระงานท้ังหมด 
    

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีการมอบรางวัลสวนราชการท่ีมีผลงานดีเดนดานการเบิกจาย
งบประมาณมี 3 ประเภท ประเภทงบลงทุน  งบภาพรวมต่ํากวา 10 ลานบาท และสูงกวา 10 ลานบาท 
โดยแตละประเภทจะรับรางวัลจํานวน 4 รางวัล รางวัลชนะเลิศจํานวน 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับท่ี
หนึ่งจํานวน 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับท่ีสองจํานวน 2,000 บาท รางวัลชมเชยจํานวน 1,000 บาท  
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หลักเกณฑการพิจารณาจะเหลือระยะเวลาอีก 15 วัน จะมีการตัดสิน 
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ขอขอบคุณคณะผูบริหารและคณาจารยทุกทานท่ีใหความรวมมือสงนักศึกษาเขารวมการ

แขงขันกีฬาราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งท่ี 23 “105 ป ศรีอยุธยาเกมส” 
2.   โครงการสอบธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติจะมีการสอบในชวงเดือนพฤศจิกายน  และ

ตองอาศัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 2,000 คน ซ่ึงอยูระหวางการประสานงานและจะนําเรียน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 

- ไมมี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

- ไมมี -  
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1    พิจารณา (ราง) คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร 
     สายสนับสนุนวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
    เ ล ข านุ ก า ร คณะกร รมกา รบ ริ ห า รมห า วิ ท ย าลั ย  ขออนุญ าต ท่ี ป ร ะชุ ม ใ ห  
นายสราวุธ  คําสัตย นําเสนอ (ราง) คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 

 ความเปนมา/เร่ืองเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยและผลการสัมมนารวมระหวางผูบริหารและคณะกรรมการ 

ชุดตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  มีขอเสนอใหมีการจัดทําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท้ังรายบุคคลและ
หนวยงาน  ซ่ึงอธิการบดีไดแจงและมอบหมายใหทุกสวนราชการพิจารณายกรางตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
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รายบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการแลวนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการเปนรูปธรรมและรวดเร็วข้ึน 
จึงไดมีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ  โดยใหมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล วางแผน ดําเนินการ
ติดตามประเมินผลและรายงาน การปรับปรุง พัฒนา รวมท้ังจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นั้น 

คณะทํางานจึงไดทําการยกราง คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางใน 
การดําเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ตามกรอบท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด และ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในหลักการพรอมท้ังใหขอเสนอแนะ และ 
สงมอบใหคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินพิจารณาเกณฑการประเมินผลตอไป 
 ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ใหขอเสนอแนะ
ดังนี้ 

1. ปรับปรุงภาษาท่ีใชใหชัดเจน ในหนาท่ี 5 เรื่องประกาศหลักเกณฑ 
2. คํานิยาม  ความหมายของคําสําคัญยังไมครบถวน  ไมชัดเจน  เชน ผลสัมฤทธิ์ 

ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหมายถึงอะไร มีลักษณะเปนอยางไร 
 อธิการบดี  กลาววา  การประเมินบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีจํานวน 3 กลุม 

1. ขาราชการพลเรือน มีจํานวน 12 คน เปนระดับผูอํานวยการกองและเทียบเทา  
จะตองรับการประเมินในแบบเฉพาะตามขอบังคับ 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงตองจัดทําแบบประเมินใหมโดยจะอางอิงขาราชการ 
พลเรือนโดยรวม  แตเนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนุนเปนคนละระดับกับขาราชการพลเรือนท่ีมี
อยู  จึงเทียบเคียงโดยอนุโลมไดในบางสวน   

3. พนักงานราชการมีแบบประเมินของพนักงานราชการตามระเบียบเฉพาะอยูแลว  
ดังนั้นการประเมินสายสนับสนุนท่ีตองดําเนินการคือสําหรับ 2 กลุม คือ ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน 
กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

เม่ือมีเปาหมายท่ีชัดเจนแลวจึงจัดทําคูมือ ระเบียบ หลักเกณฑท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีเอกสาร
สําคัญจํานวน 2 ฉบับ ท่ีตองอางอิงคือ 

1)  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 

2)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  โดยนํา
เอกสารอางอิงดังกลาวมาเปนหลักยึดในการจัดทําคูมือ  
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  มติท่ีประชุม  

เห็นชอบ (ราง) คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และมอบหมายคณะทํางานจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นํารางคูมือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  พรอมท้ังนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ดําเนินการปรับปรุง แกไขใหถูกตองครบถวน  และนําเขาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5.2  พิจารณาแบบฟอรมกรณีการขออนุญาตตาง ๆ จํานวน 15 แบบฟอรม 

  สาระสําคัญโดยยอ 
ตามบันทึกขอความ สํานักงานอธิการบดี ท่ี ศธ 0550.01/037  เรื่อง การปรับปรุง

แบบฟอรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับการมอบอํานาจใหคณบดี/ผูอํานวยการ ลงวันท่ี 1 กันยายน 2554 
 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามท่ีอธิการบดีมอบหมายใหกองกลางปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับ 

การมอบอํานาจใหคณบดี/ผูอํานวยการ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ี 477/2554  
เรื่องมอบหมายและมอบอํานาจใหคณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  และผูอํานวยการสํานักปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดี ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 14  มิถุนายน 2554  โดยไดเชิญหัวหนาสํานักงานคณบดี / หัวหนา
ผูอํานวยการสถาบัน / หัวหนาสํานักงาน / ผูอํานวยการสํานัก / ผูอํานวยการกอง / หัวหนากลุมงาน
การเงิน / หัวหนากลุมงานพัสดุ รวมพิจารณาปรับปรุงแบบฟอรม เพ่ือใหดําเนินการสําหรับการขออนุญาต
ซ้ือ-จางท่ีอธิการบดีมอบอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัย  

 
มติท่ีประชุม  
    เห็นชอบแบบฟอรมกรณีการขออนุญาตตาง ๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมายใหกองกลาง

ปรับปรุงแบบฟอรมตาง ๆ ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ี  477/2554  
เรื่องมอบหมายและมอบอํานาจใหคณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  และผูอํานวยการสํานักปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดี ฉบับท่ี 2  ลงวันท่ี 14  มิถุนายน  2554  โดยมอบหมายผูอํานวยการกองกลางปรับแกไข
รูปแบบของแบบฟอรมใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  และมอบหมายรองอธิการบดีลงนามตามสายงาน/
หนวยงานท่ีกํากับดูแล และเปนผูมีอํานาจสั่งการ โดยหนวยตรวจสอบภายในจะเปนผูตรวจสอบขอมูล
ท้ังหมดตามระบบท่ีตรวจสอบภายในมีอยูหากผิดพลาดไมถูกตองหนวยงานโดยคณบดี/ผูอํานวยการ
สถาบัน/สํานัก จะตองเปนผูรับผิดชอบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.3  ขอความเห็นชอบแบบเสนอโครงการพัฒนามาตรฐานความรู  
ผูประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู 

 สาระสําคัญโดยยอ 
    ตามบันทึกขอความ คณะครุศาสตร  ท่ี  ศธ 0550.2.1/   เอกสารการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 19/2554 (เพ่ิมเติม) 
 
 ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไดรวมมือกันพัฒนาครูใหไดรับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต  โดยคณะ 
ครุศาสตรและสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงทําหนาท่ีจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพครูตามโครงการพัฒนามาตรฐานความรูผูประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน  เพ่ือใหไดบัณฑิต
ท่ีสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ  และหลักเกณฑวิธีการและ
เง่ือนไขท่ีคุรุสภากําหนดเปนท่ีพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
   ดังนั้นคณะครุศาสตรและสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตจึงตองสนับสนุนหลักสูตร   
ใหมีระบบและกลไกเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต  มีระบบและกลไกในการสงเสริมกิจกรรมของนักศึกษา  มีระบบและกลไกของการใหคําปรึกษา
และบริการดานขอมูลขาวสาร  รวมท้ังจัดดําเนินการเก่ียวกับหองสมุด  อุปกรณการศึกษาและจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียนรู  เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
และสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
 มติท่ีประชุม  
   เห็นชอบโครงการพัฒนามาตรฐานความรู ผูประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตรใหดําเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงินเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติตอไปตามขอบังคับวาดวยการบริหารเงินรายได 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ 6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 20/2554 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  หารือกําหนดการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 20/2554 วันอังคารท่ี 27 กันยายน 2554  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 
อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา เวลา  17.00 น. 

    
   รศ.วันทนีย แสนภักดี     ผูตรวจบันทึกการประชุม 
   นางสาวนงคราญ ปนแกว  ผูบันทึกการประชุม 
   นางสาวปยะนุช แสงมะฮะหมัด  ผูบันทึกการประชุม 

                  นางสาวภัครินทร ภิญญา         ผูบันทึกการประชุม 
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