
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ครั้งที่ 12/2550 

วันพธุที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
 
ผูมาประชุม 

1. นายอารีย วงศอารยะ นายกสภามหาวทิยาลยั   ประธาน 

2. นายปญญา น้ําเพชร  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ธนากร    อวนออน ผูทรงคุณวฒุ ิ    กรรมการ 

4. ดร.ยติ   กฤษณังกูร ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

5. ผศ.ดร.สาโรช   ธีรศิลป  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

6. นายรุงโรจน   ล้ิมวงษทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

7. นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

8. นางจิระพนัธุ พิมพพนัธุ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ ฯ  กรรมการ 

9. รศ.สุวิทย เฑียรทอง อธิการบด ี    กรรมการ 

10. ผศ. วนัทนีย     แสนภักดี ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

11. รศ.ดร.วิชา   ทรวงแสวง ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

12. ดร.เกษม  บํารุงเวช ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

13. รศ.สุนทรศักดิ ์  สุขสุชะโน ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

14. นายวิชชกุร   นาคธน  ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

15. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพนัธเจริญ ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

16. ดร.รวีวัตร    สิริภูบาล   ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

17. นายสนุทร    โภชฌงค ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

18. นายมงคล   ชาวเรือ  รองอธิการบดฝีายบริหาร   เลขานุการ 

  
ผูที่ติดภารกจิหรือติดราชการ 

1. ดร.สุรพล กาญจนะจิตรา อุปนายกสภามหาวิทยาลยั  ติดราชการ 

2. ดร.พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

3. นายอนนัต  ชูโชต ิ  ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

4. ศ.ดร.เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ    ลาปวย 

5.นายบัณฑูร/... 
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5. นายบัณฑูร     สุภัควณิช ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

6. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ     อยูระหวางการเลือกตั้ง 

 
ผูเขารวมประชุม  

1. ผศ.สุทิน   กัลยพฤกษ รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษา 

2. นายทวีศักดิ์    จริตควร  ผูชวยอธกิารบดีฝายบริหาร 

3. ดร.อมรรัตน  สนั่นเสยีง ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

4. ดร.ศานต ิ   เล็กมณ ี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

      5. รศ.วนิช   สุธารัตน  เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

      6. นายปรีชา  ฮูไซน ี  หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 

      7. นายมโหสถ  เกิดเดช  ผูแทนอาจารยประจําหลกัสตูรนิติศาสตรบัณฑิต 

 
เปดประชุม เวลา 09.30 น. 
 
  ประธาน ตรวจนับจํานวนกรรมการที่ เขาประชุม  เมื่อเห็นวาครบองคประชุม 

ตามระเบียบขอบังคับแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ  
  1. นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวขออภัยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนื่องจาก 

มีภารกิจคอนขางมากในชวงระยะเวลาที่ผานมาจึงไมสามารถเขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยได 

  2. อธิการบดี  รายงาน ผูที่ลาการประชุม คือ  

   - ดร.สุรพล กาญจนะจิตรา ติดการประชุมที่กระทวงมหาดไทย  

   - ดร.พลสัณห   โพธิ์ศรีทอง ติดราชการตางประเทศ  

   - นายอนันต  ชูโชติ  ติดราชการ 

   - ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  ลาปวย 

   - ผศ.บุญสืบ บุญเกิด   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

เนื่องจากหมดวาระ ขอหารือที่ประชุมวายังมีสิทธิในการเขารวมประชุมอีกหรือไม 

 

   ประธาน  กลาววา ขอใหนําไปหารือในระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ 2/... 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2550 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 11/2550 เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2550 เวลา 09.30 น.                  

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 11/2550 เมื่อวันอังคารที่ 18 

กันยายน  2550 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

  มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ งที่  11/2550              

เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน  2550 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา   โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 
   3.1 การจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหารงานของสภาและคณะกรรมการ
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 

  ผศ .วันทนีย  แสนภักดี รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา นําเสนอ          

การจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหารงานของสภาและคณะกรรมการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย       

ซึ่งในการจัดสรรงบประมาณดังกลาวจะตองใชงบประมาณ 2 ประเภท คือ งบ บ.กศ. และงบแผนดิน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
งบ บ.กศ. งบแผนดิน รวมทั้งส้ิน สภาและคณะกรรมการ

ตาง ๆ คาเบ้ียประชุม คาวัสดุ คาไปราชการ รวม  

1.สภามหาวิทยาลัย 507,000 40,000 15,000 55,000 562,000 

2.สภาวิชาการ 119,700 30,000 10,000 40,000 159,700 

3 .คณะกรรมการส ง เสริม

กิจการมหาวิทยาลัย 

180,000 - - - 180,000 

4 . ส ภ า ค ณ า จ า ร ย แ ล ะ

ขาราชการ 

59,400 20,000 20,000 40,000 99,400 

รวม 866,100 90,000 45,000 135,000 1,001,100 

จากการจัด/... 
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จากการจัดสรรงบประมาณรายจายของคณะกรรมการตางๆ จะไดรับการจัดสรรเฉพาะคาใชจายในการ

ประชุม คาวัสดุ คาใชจายในการไปราชการ  คอนขางนอยเนื่องจากงบประมาณมีจํากัด หาก

คณะกรรมการชุดตางๆ มีคาใชจายในการจัดประชุมเพิ่มข้ึนหรือไมเพียงพอขอใหจัดทําเปนโครงการเพือ่

ขออนุมัติเปนคราว ๆ ไป สวนการจัดสรรเจาหนาที่สําหรับการดําเนินการทั้ง 4 คณะกรรมการนั้น ทาง

มหาวิทยาลัยมีเจาหนาที่ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัยอยูขณะนี้ 3 คน ซึ่งสามารถอํานวยความ

สะดวกและใหบริการงานดานตางๆ ของคณะกรรมการทั้ง 4 ชุด 
 

  ที่ประชุม    รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 

4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 
1.ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหปรับปรุงหองนายกสภามหาวิทยาลัย  

หองประชุมและหองรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุง 

เสร็จเรียบรอยแลว  และการประชุมวันนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดติดตั้ง 

จอคอมพิวเตอรใหกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน  สวนวิธีการใชงานนั้นจะมีการปรับปรุง

วิธีการใชงานใหมากกวาใชเปนจออานอยางเดียว   

2. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ตามผลการประเมิน ฯ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย อยูในระดับ พอใช (3.4917) 

โดยแยกผลการประเมินแตละมิติ ดังนี้ 

 
 ผลการประเมินแยกตามมิติ น้ําหนัก คาคะแนนที่ได คะแนนถวงน้ําหนัก 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 55 3.1456 1.7301 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 15 3.5973 0.5396 

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 10 3.3600 0.3360 

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 20 4.4300 0.8860 

รวมทุกมิติ 100  3.4917 

  

3.สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเรียนแจงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ

ของสถาบันอุดมศึกษาในการขอเบิกจายเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหเกิด

ความถูกตองตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 การบริหาร

อัตรากําลัง/... 
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อัตรากําลังและการบริหารงานบุคคลเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย   จึงขอใหสถาบันอุดมศึกษา

รับรองความถูกตองในการดําเนินการและจัดสงเอกสารไปใหกรมบัญชีกลางเพื่อประกอบการพิจารณา

ในสวนที่เกี่ยวของตอไป ในกรณีดังตอไปนี้ 

   1.การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นจะตองไมตํ่ากวามาตรฐานขั้น

ตํ่าที่ ก.พ.อ.กําหนด   

  2. การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงตางสายงานตองอยูภายใตกรอบ

อัตรากําลังที่พึงมีของสถาบัน  ซึ่งมหาวิทยาลัยยังมิไดดําเนินการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นและตางสายงาน เนื่องจากอยูระหวางการเสนอขอบังคับ วา

ดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง

ตําแหนงที่สูงขึ้น และการเสนอขอความเห็นชอบ กรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มใหมซึ่งอยูใน

ระเบียบวาระที่ 5  

4. ตามที่มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2550 (1 ตุลาคม 2549-30 กันยายน 2550) ซ่ึงไดส้ินปงบประมาณแลวมหาวิทยาลัยไดรายงาน

ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ณ ส้ินไตรมาส 4 ดังนี้ 

 
 งบหนวยฯสุทธิ ใบส่ังซื้อ/สัญญา เบิกจายสะสม งบคงเหลือ 

- ผู สําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

29,953,000.00 5,529,730.00 24,170,685.54 252,584.46 

- ผู สําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร 

106,492,000.00 5,269,526.40 98,465,793.41 2,756,680.19 

- ผลงานกา ร ใช บ ริ ก า ร

วิชาการ 

5,500,000.00 - 4,353,539.45 1,146,460.55 

- อนุรักษ สืบทอดประเพณี 

วัฒนธรรม 

500,000.00 - 498,743.60 1,256.40 

- พั ฒ น า วิ ท ย า ศ า ส ต ร 

เทคโนโลยี วิจัย 

5,000,000.00 1,350,000.00 3,650,000.00 - 

 147,445,000.00 12,149,256.40 131,138,762.00 4,156,981.60 

 

 5. การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ซึ่งจะมี

การลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 7  พฤศจิกายน  2550 นี้ โดยมีผูสมัครจํานวน 3 ราย เปนคณาจารย

ประจํา จํานวน 2 ราย คือ รศ.อภินันท  จันตะนี และ ผศ.จินตนา  เวชมี  เปนขาราชการพลเรือนสาย

สนับสนุน จํานวน 1 ราย คือ นางสุริยง   สอนพรม 

6.ตามที่สภา/... 
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 6. ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2549 ) ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดสงไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบรอยแลว 

7.การจัดทําระเบียบ วาดวย กองทุนเงินกูยืมนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ                  

ในตางประเทศ ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

รางกฎเกณฑแหงกฎหมาย 

8. การขอความเห็นชอบการแตงตั้งหัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร และหัวหนา

ภาควิชา สังคมศาสตร ตามที่สภาไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งเรื่องการแบงบุคลากรสังกัด

ภาควิชา และกลั่นกรอง คัดเลือก ผูสมควรดํารงตําแหนง หัวหนาภาควิชา นั้น มหาวิทยาลัยได

ดําเนินการตามขอเสนอเรียบรอยแลวและจะนําเสนอในระเบียบวาระที่  5 

9. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเห็นชอบ หลักสูตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  2550 

10.มหาวิทยาลัยได ต้ังโตะลงนามถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวและสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทรเพือ่ให ทัง้ 

2 พระองค ทรงหายจากพระอาการประชวร  ต้ังแตตนเดือนตุลาคม 2550 และจะนําสมุดลงนามถวาย

พระพรจัดสงไปยังราชเลขาธิการสํานักพระราชวังตอไป 
 

  ที่ประชุม  รับทราบ 

 
4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

 -ไมมี- 
 

4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัย   
         เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2550 ทางคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

ไดจัดแขงขันโบวล่ิงเพื่อการกุศลที่เมเจอรโบว เพื่อหารายไดสงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย โดยไดรับ

ความอนุเคราะหจากหลายทานและหลายหนวยงาน  โดยเฉพาะทานนายกสภามหาวิทยาลัยไดบริจาค

เงิน 10,000 บาท  และไดรับความอนุเคราะหจากทานอุปนายกสภามหาวิทยาลัยที่นําบัตรไปจําหนาย 

จํานวนหลายทีม  ในวันจัดการแขงขันทานอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไดเขารวมกิจกรรมและ 

อยูรวมตลอดจนเลิกการแขงขัน มีผูบริหารมหาวิทยาลัย อาจารย หลายทานเขารวมกิจกรรม และ 

มีนักศึกษาชวยดําเนินการในกิจกรรมครั้งนี้ดวย    รายรับหักคาใชจายแลวมีเงินคงเหลือประมาณ 

100,000 บาท/... 



 7 

100,000 บาท  ซึ่งตัวเลขยังสรุปไมไดแนนอนเนื่องจากยังมีรายไดเขามาอีก รายไดจากการจัดกิจกรรม

คร้ังนี้อาจจะไมมาก เพราะเปนกิจกรรมที่เสริมสรางความสามัคคี ตองขอขอบคุณทุกทานที่อนุเคราะห 

และกราบขอบคุณทานนายกสภามหาวิทยาลัยมา ณ ที่นี้ดวย 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา  
 
   5.1  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             
เรื่อง  การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  นายปรีชา ฮูไซนี หัวหนา

สํานักงานอธิการบดี นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เร่ือง  การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

นายปรีชา ฮูไซนี  หัวหนาสํานักงานอธิการบดี นําเสนอ  ขอความเห็นชอบ (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง  การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา   ตาม พ .ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ .ศ. 2547 กําหนดใหสถาบันราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมีฐานะเปนนิติบุคคล 

ประกอบกับตัวบทกฎหมายของ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนดใหมีการจัดตั้งสวนราชการและ 

แบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยตางๆ   ดังนั้นเพื่อใหการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เปนไป ตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และเพื่อประโยชนในการ

กําหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  ประกอบกับ

มหาวิทยาลัยจําเปนที่จะตองนําผลของการแบงโครงสรางดังกลาวเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลัง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนดวย  มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเปนตองขอความเห็นชอบตอ 

สภามหาวิทยาลัยใหออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวยการแบงสวนราชการ

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สํานักงานอธิการบดี  ดังนี้ 

 (1) กองกลาง 

  (1.1)  กลุมงานบริหารทั่วไป 

  (1.2)  กลุมงานบริหารงานบุคคล 

  (1.3)  กลุมงานการเงินและบัญชี 

(1.4) กลุมงานหารายได/... 
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  (1.4)  กลุมงานหารายได และสวัสดิการ 

  (1.5)  กลุมงานกิจการคณะกรรมการ 

  (1.6)  กลุมงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปตย 

  (1.7)  กลุมงานพัสดุ 

  (1.8)  กลุมงานประชาสัมพันธ 

 (2) กองนโยบายและแผน 

  (2.1) กลุมงานบริหารทั่วไป 

  (2.2) กลุมงานแผนงานและงบประมาณ 

  (2.3) กลุมงานติดตามและประเมินผล 

  (2.4) กลุมงานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ 

  (2.5) กลุมงานประกันคุณภาพ 

  (2.6) กลุมงานวิเทศสัมพันธ 

 (3) กองบริการการศึกษา  

  (3.1)  กลุมงานบริหารทั่วไป 

  (3.2)  กลุมงานหลักสูตรและแผนการเรียน 

  (3.3)  กลุมงานทะเบียนและประมวลผล 

  (3.4)  กลุมงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา 

 (4) กองพัฒนานักศึกษา  

  (4.1)  กลุมงานบริหารทั่วไป 

  (4.2)  กลุมงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

  (4.3)  กลุมงานพัฒนานักศึกษา 

  (4.4)  กลุมงานกิจกรรมและการกีฬา 

  2. คณะครุศาสตร ดังนี้ 

 (1) สํานักงานคณบดี 

  (1.1)  กลุมงานบริหารทั่วไป 

  (1.2)  กลุมงานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ 

  (1.3)  กลุมงานกิจการนักศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพ 

  (1.4)  ศูนยศึกษาการพัฒนาครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 

  (1.5)  ศูนยการศึกษาพิเศษ 

  (1.6)  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

(1.7) โรงเรียนประถมสาธิต/... 



 9 

  (1.7)  โรงเรียนประถมสาธิต 

  (1.8)  โรงเรียนสาธิต (มัธยม) 

  3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้ 

 (1) สํานักงานคณบดี 

  (1.1)  กลุมงานบริหารทั่วไป 

  (1.2)  กลุมงานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

  (1.3)  กลุมงานบริการและพัฒนานักศึกษา 

  (1.4)  ศูนยภาษา 

  (1.5)  ศูนยจัดการเรียนรูภาษาดวยตนเอง  

 (2) ภาควิชามนุษยศาสตร  

 (3) ภาควิชาสังคมศาสตร 

  4. คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 

 (1) สํานักงานคณบดี 

  (1.1)  กลุมงานบริหารทั่วไป 

  (1.2)  กลุมงานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

  (1.3)  กลุมงานบริการและพัฒนานักศึกษา 

  (1.4)  กลุมงานบัณฑิตศึกษา 

  (1.5)  ศูนยบมเพาะธุรกิจ  

  5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้ 

 (1) สํานักงานคณบดี 

  (1.1) กลุมงานบริหารทั่วไป 

  (1.2) กลุมงานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

  (1.3)  กลุมงานบริการและพัฒนานักศึกษา 

  (1.4)  ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  (1.5) ศูนยศึกษาดาราศาสตร 

 (2) ภาควิชาวิทยาศาสตร 

 (3) ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 

  6. สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

 (1) สํานักงานผูอํานวยการ 

  (1.1)  กลุมงานบริหารทั่วไป 

(1.2) กลุมงานวิจยั/... 
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  (1.2)  กลุมงานวิจัย 

  (1.3)  กลุมงานบริการวิชาการ 

  (1.4)  กลุมงานพัฒนาการศึกษา 

  7. สถาบันอยุธยาศึกษา ดังนี้ 

 (1) สํานักงานผูอํานวยการ 

  (1.1)  กลุมงานบริหารทั่วไป 

  (1.2)  กลุมงานอนุรักษสงเสริมเผยแพรวัฒนธรรม 

  (1.3)  กลุมงานบริการวิชาการ 

  (1.4)  กลุมงานสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ 

  8. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

 (1) สํานักงานผูอํานวยการ 

  (1.1)  กลุมงานบริหารทั่วไป 

  (1.2)  กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

  (1.3)  กลุมงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

  (1.4)  กลุมงานวิทยวิชาการ 

  (1.5)  กลุมงานศูนยขอมูลและเครือขาย 

  (1.6)  กลุมงานระบบสารสนเทศ 

  (1.7)  กลุมงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ประชุมรวมอภิปรายและใหขอเสนอแนะดังนี้ 
1.  การจัดกลุมงานบัณฑิตศึกษา ในระดับคณะควรมีกลุมงานดังกลาวเพื่อรองรับการ

เปดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

2. กลุมงานบัณฑิตศึกษา ควรมีอํานาจหนาที่เพียงประสานงานดานการจัดการเรียน

การสอนเทานั้น สวนในดานการควบคุมมาตรฐานทางดานหลักสูตรเปนหนาที่ของสํานักงาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  มติที่ประชุม   
  1.เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง  การแบงสวนราชการ

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยใหแตละคณะเพิ่มกลุมงานบัณฑิตศึกษาภายใต

โครงสรางการบริหารงานของคณะดวย 

  2.มอบงานการเจาหนาที่จัดทําประกาศฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามและ

เวียนแจงหนวยงานเพื่อทราบตอไป 

5.2 ขอความเห็นชอบ/... 
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  5.2 ขอความเห็นชอบ  (ราง )  กรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มใหม               
(สายสนับสนุน) ประจําปงบประมาณ  2551-2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) กรอบอัตรากําลัง

และตําแหนงเพิ่มใหม (สายสนับสนุน) ประจําปงบประมาณ  2551-2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดรับอนุมัติกรอบอัตรากําลังจาก

คณะรัฐมนตรีและการแปรญั ติ งบประมาณเงิน เดือน  เมื่ อวันที่  12  มิถุนายน  พ .ศ .2550  

เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถจัดจางพนักงานมหาวิทยาลัย มาบรรเทาปญหาการขาดแคลนบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองมีกรอบอัตรากําลังของสวนราชการเพื่อรองรับ                  

ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทําโครงสรางการแบงสวนราชการและกรอบ

อัตรากําลังจํานวน 8 คร้ัง ประกอบดวยคณบดี   ผูอํานวยการสํานัก/ศูนย สถาบัน และหัวหนา

หนวยงาน และผานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 

3/2550 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2550  จึงมีมติใหนําเสนอกรอบอัตรากําลังและตําแหนง เพิ่มใหม 

(สายสนับสนุน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551-2553   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                  

จํานวน 300 อัตรา คือ  

  - สํานักงานอธิการบดี   จํานวน  109  อัตรา 

  - คณะครุศาสตร    จํานวน  23 อัตรา 

  - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน  27 อัตรา 

  - คณะวิทยาการจัดการ   จํานวน  20 อัตรา 

  - คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน  27 อัตรา 

  - สถาบันวิจัยและพัฒนา   จํานวน  17 อัตรา 

  - สถาบันอยุธยาศึกษา   จํานวน  20 อัตรา 

  - สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 57 อัตรา 
 

ที่ประชุมรวมอภิปรายและใหขอเสนอแนะดังนี้ 
1.  การจัดทํากรอบอัตรากําลังควรไดรับการเห็นชอบจากทุกหนวยงาน โดยพิจารณา

หลักเกณฑและวิธีการคิดภาระงานใหครอบคลุม สอดคลองกับโครงสรางการบริหารงาน 

2.  ขอใหทุกคณะคิดกรอบอัตรากําลังเพิ่มเติมในกลุมงานบัณฑิตศึกษา 
 

  มติที่ประชุม   มอบมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการจัดทําโครงสรางและ 

กรอบอัตรากําลังปรับแกตามขอเสนอของที่ประชุม 

5.3 ขอความเห็นชอบ/... 
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 5.3  ขอความเห็นชอบ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.......... 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  นายปรีชา ฮูไซนี หัวหนา

สํานักงานอธิการบดี นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      

วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.......... 

 

  นายปรีชา ฮูไซนี หัวหนาสํานักงานอธิการบดี นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง)  

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  พ .ศ . . . . . . . . . .  เนื่องจากตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  มาตรา  31  บัญญัติวา  

การเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับสูงขึ้น  ใหเปนไปตาม

ขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด  ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่  ก.พ.อ.  

กําหนด ตอมาเมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2550  ก.พ.อ.  ไดประกาศ  เร่ือง  มาตรฐานการกําหนด

ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ในสวน

ของขาราชการสายสนับสนุนเพื่อใหสถาบันตางๆ  นําไปเปนแนวทางในการออกขอบังคับตอไป 

 คณะกรรมการรางกฎเกณฑแหงกฎหมายไดดําเนินการยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  พ.ศ.2550 เปนอันแลวเสร็จ  มหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลว

เห็นวารางขอบังคับดังกลาวมีความสอดคลองกับมาตรฐาน  ก.พ.อ.  เร่ือง  การกําหนดระดับตําแหนง

และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  จึงขอนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเพื่อจะไดไปดําเนินการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นตอไป 
     

ที่ประชุมรวมอภิปรายและใหขอเสนอแนะดังนี้ 
1.  การออกขอบังคับฯ ดังกลาวควรตรวจสอบและพิจารณาขอความทางดานกฎหมาย

ใหชัดเจน เนื่องจากจะเปนขอบังคับที่จะนํามาใชกับบุคลากร เพื่อมิใหเกิดขอรองเรียน 

2.  ขอใหมหาวิทยาลัยนํารางขอบังคับฯ เสนอกรรมการผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมาย

ตรวจสอบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม/... 
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  มติที่ประชุม   
  1.  เห็นชอบในหลกัการ 

  2.  มอบงานนติิกร นํารางขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา วาดวย  

การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง

สูงขึ้น พ.ศ..........เสนอกรรมการผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมายตรวจสอบอีกครั้งแลวนาํเขาที่ประชุม

สภามหาวทิยาลัยในครั้งตอไป 

 
 5.4   ขออนุมัติใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษา  ระดับมหาบัณฑิต  ประจําภาคเรียนที่ 
1 ปการศึกษา 2550    
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ขออนุมัติใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษา  

ระดับมหาบัณฑิต  ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550  และสภาวิชาการไดมีมติเห็นชอบแลวเมื่อ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 จึงขอนําเสนอการใหปริญญามหาบัณฑิตแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน  23  

ราย  ประจําภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2550   ดังนี้  
  ระดับปริญญามหาบณัฑิต 
  - ค.ม. (การบรหิารการศึกษา)  จํานวน  6 ราย 

  - ค.ม. (หลักสตูรและการสอน)  จํานวน  3 ราย 

  - ค.ม. (การจดัการเรียนรู)  จํานวน  2 ราย 

  - ศศ.ม.(สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา) จํานวน  2 ราย 

  - บธ.ม. (การจดัการทั่วไป)  จํานวน  10 ราย  
        รวมทั้งสิ้น 23 ราย 
   
  มติที่ประชุม  อนุมัติใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต จํานวน 23 ราย  

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550    

 
  5.5 ขอความเห็นชอบในการแตงต้ังหัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร และหัวหนา
ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ขออนุญาตที่ประชุมให ดร.เกษม   บํารุงเวช  คณบดี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   นําเสนอ   ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งหัวหนาภาควิชา

มนุษยศาสตร และหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ดร.เกษม/... 
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  ดร.เกษม   บํารุงเวช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   นําเสนอ         

ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งหัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร และหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 11/2550 วันที่ 

18 กันยายน 2550 ไดขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําคําสั่งเรื่องแบงบุคลากรในสังกัดคณะเปน

ภาควิชาและพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร และ

หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร นั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการดังกลาวเรียบรอยแลว และขอเสนอที่

ประชุมพิจารณาผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาดังนี้ 

  หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร 

  เนื่องจากมีผูสมัครเพียง 1 ราย ตามขอบังคับวาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ

ไดมา และอํานาจหนาที่ของหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2549 ขอ 7 วรรค 2 หากมีผูสมัครเพียงคนเดียวให

คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อใหสภามหาวิทยาลัย โดยไมตองจัดใหมีการหยั่งเสียง คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร จึงขอเสนอ ผูชวยศาสตราจารยจรูญ รัตนกาล เปนผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา

มนุษยศาสตร 
  มติที่ประชุม  
  1.  อนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยจรูญ รัตนกาล ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

ระดับ 7 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดํารงตําแหนงหัวหนา

ภาควิชามนุษยศาสตร ต้ังแตวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 

  2. มอบงานการเจาหนาที่ดําเนินการสวนที่เกี่ยวของตอไป   

  หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร 

  ดวยภาควิชาสังคมศาสตร มีผูสมัครจํานวน 2 ราย ตามขอบังคับวาดวย คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ วิธีการไดมา และอํานาจหนาที่ของหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2549 ขอ 9 ใหคณะกรรมการ

เสนอรายชื่อผูไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ ตามขอ 8 ไมเกิน 3 คน เสนอตอสภามหาวิทยาลัยโดยจัดทํา

เปนบัญชีรายชื่อ หรือเรียงลําดับตัวอักษรพรอมประวัติ ขอมูลและรายละเอียดเพื่อใชประกอบการ

พิจารณา โดยทางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอ

ผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาที่ไดรับคะแนนหยั่งเสียงสูงสุดตอสภามหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอ       

นายอุทัย  ภูเจริญ เปนผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร  

 

  มติที่ประชุม  
  1. อนุมัติแตงตั้ง นายอุทัย  ภูเจริญ ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 สังกัดภาควิชา

สังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร ต้ังแต

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 

  2. มอบงานการเจาหนาที่ดําเนินการสวนที่เกี่ยวของตอไป 

5.6 ขอความเห็นชอบ/... 
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 5.6 ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอ   ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามมาตรา 18(3) แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดบัญญัติใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฏหมาย วาดวย ระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

มอบหมาย 

  นอกจากนี้  มาตรา  17 แหงพระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ไดบัญญัติหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษา

วินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข และการพิจารณา

ตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา และมาตรา 74 

วรรคสาม ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค. กรม อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประกอบกับในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2549 เมื่อวันจันทรที่ 21 สิงหาคม  พ.ศ. 2549 

สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในหลักการใหมหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจํามหาวิทยาลัย แตใหมหาวิทยาลัยไปหารายละเอียดในการประชุมรางกฎหมายสัญจรที่โรงแรม

กรุงศรีริเวอร ใหไดความชัดเจนเสียกอน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอขอความเห็นชอบคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

ที่ประชุมรวมอภิปรายและใหขอเสนอแนะดังนี้ 
1. องคประกอบของคณะกรรมการ ฯ ควรเพิ่มคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทาง 

ดานบริหารงานบุคคล และดานกฎหมาย 

2.   องคประกอบของคณะกรรมการ  ในตําแหนงรองอธิการบดี  ควรมี เพียง 

รองอธิการบดีที่เกี่ยวของ คือ รองอธิการบดีฝายบริหาร และ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

  3.  ดานอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ ขอใหทางมหาวิทยาลัยหารือกับนายกสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อมอบหมายอํานาจหนาที่แกคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการสวนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขอให

มหาวิทยาลัยหารือกับนายกสภามหาวิทยาลัยและนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง  

 

5.7 ขออนุมัติ/... 
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 5.7 ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  ผูชวยศาสตราจารยวันทนีย    

แสนภักดี นําเสนอ   ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   

  ผูชวยศาสตราจารยวันทนีย    แสนภักดี   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา

นําเสนอ   ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  มหาวิทยาลัยไดใชแผนปฏิบัติ

ราชการ  4 ป  พ.ศ. 2548 - 2551  เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตั้งแต

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2548  เปนตนมา  ซึ่งในแตละปงบประมาณมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการในลักษณะแผนการใชจายงบประมาณประจําป  แตในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  มหาวิทยาลัย

มีความจําเปนตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจําปเพื่อใหสอดคลองกับบริบทปจจุบันของ

มหาวิทยาลัย  โดยมีการปรับปรุงแกไขใหมีความครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น รวมทั้งในการจัดทําคํารับรอง

การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ของมหาวิทยาลัย มีตัวชี้วัดที่ตองใชแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  เปนเอกสารประกอบตัวชี้วัด  และ ก.พ.ร. กําหนดให

แผนปฏิบัติราชการดังกลาวจะตองผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีการ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  โดยผานการมีสวนรวมจากหนวยงานใน

ระดับคณะ สํานัก  สถาบัน มีการปรับปรุงแกไขมาแลวหลายครั้งจนเปนเอกสาร  (ราง)  แผนปฏิบัติ

ราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ตามเอกสารประกอบ เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ 
 

ที่ประชุมรวมอภิปรายและใหขอเสนอแนะดังนี้ 
มหาวิทยาลัย ผูจัดทํา และผูเกี่ยวของควรพิจารณาตรวจสอบขอมูลและความถูกตอง

ของแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองและครอบคลุมตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) สํานักงานรับรองมาตรฐาน (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)        

ไดกําหนดเกณฑและมาตรฐานการวัดและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

อยางรอบคอบและเขาใจใหตรงกัน กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
 

  มติที่ประชุม 
  มอบรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม

และนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป 

 

5.8 ขออนุมัติ/... 



 17 

 5.8 ขออนุมัติการกําหนดตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให รองศาสตราจารยวนิช    

สุธารัตน เลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ นําเสนอ ขออนุมัติการกําหนดตาํแหนงและ

การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

  รศ.วนิช   สุธารัตน    เลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ นําเสนอ  

ขออนุมัติการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ ดังนี้ 
 

  ขออนุมัติกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ไดแก 
  1. นางพัธนา  ฉายศรีศิริ  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะมนุษยศาสตร            

และสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได เสนอขอผลงานทางวิชาการ                 

เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน รองศาสตราจารย ในสาขาวิชาภาษาไทย 

  2.นางปยะวรรณ   สุธารัตน  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอ

กําหนดตําแหนงเปน รองศาสตราจารย ในสาขาวิชาภาษาไทย 

  และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดนําผลการประเมินของ

ผูทรงคุณวุฒิ (ผูอาน) ของทั้ง 2 ราย เขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการครั้งที่ 

6/2550 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2550  ที่ประชุมมีมติสมควรแตงตั้งทั้ง 2 ราย ใหดํารงตําแหนง 

รองศาสตราจารยจึงไดนําเสนอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นชอบเมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  2550  
 

  มติที่ประชุม 
  1. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนางพัธนา  ฉายศรีศิริ   เปนรองศาสตราจารย                       

  2. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนางปยะวรรณ   สุธารัตน  เปนรองศาสตราจารย                      
 

  ขออนุมัติแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 2 ราย  
  มติที่ประชุม 
  1 .  อนุมั ติ ให แต งตั้ งนางพัธนา   ฉายศรี ศิ ริ   ผู ช วยศาสตราจารย  ระดับ  8                  

ข้ัน 37,130 บาท ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่  30  กันยายน  2549 

 

2. อนุมัติให/... 
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  2. อนุมั ติใหแตงตั้งนางปยะวรรณ    สุธารัตน    ผูชวยศาสตราจารย ระดับ  8                  

ข้ัน 43,380 บาท ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่  30  กันยายน  2549 

  3. มอบใหงานการเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
   

  ขออนุมัติกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 6 ราย ไดแก  
  1. นางปยธิดา  สุดเสนาะ ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน 

ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

  2 .  น า ย ส มพ ร    สุ ข วิ เ ศ ษ   ตํ า แ ห น ง อ า จ า ร ย  สั ง กั ด คณะค รุ ศ า ส ต ร                  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน 

ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

  3 .  นางสาวบุญไท    เ จ ริญผล   ตํ าแหน งอาจารย  สั งกั ดคณะครุ ศาสตร                  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน 

ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

  4. นายพิชิต  พระพินิจ   ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได เสนอขอผลงานทางวิชาการ   เพื่ อขอกําหนดตําแหน ง เปน                  

ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

  5. นางสาวนาตยา   เกตุสมบูรณ  ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน 

ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาธุรกิจบริการ 

  6.  นางสาวสุมนา    พูลผล   ตําแหนงอาจารย   สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน 

ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

  และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดนําผลการประเมินของ

ผูทรงคุณวุฒิ (ผูอาน) ของทั้ง 6 ราย เขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการครั้งที่ 

6/2550 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2550  ที่ประชุมมีมติสมควรแตงตั้งทั้ง 6 ราย ใหดํารงตําแหนง          

ผูชวยศาสตราจารยจึงไดนําเสนอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นชอบเมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  2550  
  

  มติที่ประชุม 
  1. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนางปยธิดา  สุดเสนาะ  เปนผูชวยศาสตราจารย          

2. อนุมัติให/...          
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  2. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนายสมพร   สุขวิเศษ  เปนผูชวยศาสตราจารย                

  3. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนางสาวบุญไท   เจริญผล   เปนผูชวยศาสตราจารย   

  4. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนายพิชิต  พระพินิจ   เปนผูชวยศาสตราจารย                

  5. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนางสาวนาตยา   เกตุสมบูรณ   เปนผูชวยศาสตราจารย                

  6. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนางสาวสุมนา   พูลผล  เปนผูชวยศาสตราจารย                
 

  ขออนุมัติแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 6 ราย  
  มติที่ประชุม 
  1. อนุมัติใหแตงตั้งนางปยธิดา  สุดเสนาะ   อาจารย  ระดับ 7 ข้ัน 15,650 บาท ดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี่ ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่  26  

มกราคม  2549 

  2. อนุมัติใหแตงตั้งนายสมพร   สุขวิเศษ   อาจารย ระดับ 7   ข้ัน 32,250 บาท ดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะครุศาสตร ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่   24 กันยายน  2550 

  3. อนุมัติใหแตงตั้งนางสาวบุญไท   เจริญผล   อาจารย  ระดับ 7  ข้ัน 24,700 บาท 

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะครุศาสตร ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่   8  สิงหาคม  2550 

  4. อนุมัติใหแตงตั้งนายพิชิต  พระพินิจ   อาจารย  ระดับ 7  ข้ัน 16,070 บาท ดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่  8  มกราคม  2550 

  5. อนุมัติใหแตงตั้งนางสาวนาตยา   เกตุสมบูรณ    อาจารย  ระดับ 7 ข้ัน 14,810 บาท 

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่ 24  สิงหาคม  

2550 

  6. อนุมัติใหแตงตั้งนางสาวสุมนา   พูลผล   อาจารย  ระดับ 7   ข้ัน 20,290 บาท ดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่  14  กุมภาพันธ  

2550 

  7. มอบใหงานการเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 

 5.9  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วา
ดวย การอุทธรณ  และการพิจารณาอุทธรณ กรณีถูกสั่งใหลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือ
ลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ........ 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย    นาํเสนอ   ขอความเหน็ชอบ (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การอทุธรณ  และการพิจารณาอุทธรณ กรณีถกูสั่งให 

 

ลงโทษภาคทณัฑ/... 
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ลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ........  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เสนอวา 

รางนี้ยังไมไดผานผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมาย ตรวจสอบ จะขออนุญาตนําไปใหตรวจสอบกอน

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งตอไป 
 

  มติที่ประชุม   
  1.  รับทราบ 

  2.  มอบงานนิติกร นํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย    

การอุทธรณ  และการพิจารณาอุทธรณ กรณีถูกสั่งใหลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน 

พ.ศ. ........เสนอกรรมการผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมายตรวจสอบอีกครั้งแลวนําเขาที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยในครั้งตอไป 
      

 5.10 ขออนุมัติโครงการปรับปรุงศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ            
(อาคารสวนหลวง )  
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ขออนุญาตที่ประชุมให  นางสาวนาตยา เกตุสมบูรณ   

นําเสนอ   ขออนุมัติโครงการปรับปรุงศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง ) 
 

  นางสาวนาตยา   เกตุสมบูรณ ประธานคณะทํางานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ   

นําเสนอ   ขออนุมัติโครงการปรับปรุงศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง ) ตามที่   

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2550 เมื่อวันที่  15 มกราคม 2550 ไดอนุมัติในหลักการใหมี

การปรับปรุงพัฒนาโรงแรมสวนหลวงใหอยูในระดับดี  มีคุณภาพ เหมาะสมที่จะใชเปนสถานที่ฝก

ปฏิบัติงานของนักศึกษาและหารายไดตามหลักสูตร   ประธานคณะทํางานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพ

ธุรกิจ (สวนหลวง) จึงไดจัดทําโครงการ ฯ ตามแผนงบประมาณรายจาย งานบริหาร จัดการการศึกษา 

การจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย   ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ  จํานวน 4,829,400 บาท  

(ส่ีลานแปดแสนสองหมื่นเกาพันสี่รอยบาทถวน) จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

ที่ประชุมรวมอภิปรายและใหขอเสนอแนะดังนี้ 
1.  ควรจัดทําแผนการปรับปรุงตลอดจนการประมาณการรายรับ-รายจาย และ

จุดคุมทุน 

2.  ควรปรับข้ึนคาบริการของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ 

3.  ควรประชาสัมพันธศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจใหกวางขวาง 

 

มติที่ประชุม/... 
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  มติที่ประชุม 
  มอบประธานคณะทํางานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจดําเนินการตามขอเสนอแนะ

ของที่ประชุมและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป 

                   
    5.11 ขออนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรใหม    
พ.ศ. 2550  
 

- ใหนําเขา วาระการประชุมครั้งตอไปในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 
 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ     
 6.1  นายรุงโรจน  ล้ิมวงษทอง  ตอบขอหารือเกี่ยวกับเร่ืองการหมดวาระของประธานสภา

คณาจารยและขาราชการ ไดตรวจสอบในขอบังคับแลว ปรากฏวาไมไดกําหนดไวในขอบังคับ ฯ วา

จะตองรักษาการในตําแหนงจนกวาจะมีการสรรหาหรือไม  จึงเห็นสมควรปรับขอบังคับและเพิ่มความ

ในสวนนี้เขาไปและที่ประชุมไมไดมีมติเร่ืองขอหารือของอธิการบดีวาประธานสภาคณาจารย ฯ มีสิทธิ

เขารวมประชุมไดหรือไม 

 6.2 กาํหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ 13/2550 ในวนัพุธที ่14 พฤศจิกายน 2550 

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา และขอใหเชิญโรงเรียนสาธิต

มัธยมมารับประทานอาหารกลางวันรวมกบักรรมการสภามหาวทิยาลยัดวย 

 

 
ปดประชุมเวลา 12.30  น. 
 
……………………………….     ……………………………….  

(นายอารีย   วงศอารยะ)     (นายมงคล   ชาวเรือ) 

นายกสภามหาวิทยาลัย       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ประธานการประชุม        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 


