
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ครั้งที่ 4/2551 

วันจันทรที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

1. นายอารีย วงศอารยะ นายกสภามหาวทิยาลยั   ประธาน  

2. นายปญญา น้ําเพชร  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ธนากร    อวนออน ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

4. ดร.ยติ   กฤษณังกูร ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

5. ศ.ดร.เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

6. นายรุงโรจน   ล้ิมวงษทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

7. รศ.ดร.จีระพรรณ  กาญจนะจิตรา  รองประธานรักษาการในตําแหนงประธาน  

         คณะกรรมการสงเสริมกิจการฯ      กรรมการ  

8. รศ.สุวิทย เฑียรทอง อธิการบด ี    กรรมการ 

9. ผศ.จินตนา  เวชม ี  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

10. รศ.สุนทรศักดิ ์  สุขสุชะโน ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

11. รศ.วันทนยี     แสนภักดี ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

12. ดร.เกษม  บํารุงเวช ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

13. รศ.ดร.วิชา   ทรวงแสวง ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

14. นายสนุทร    โภชฌงค ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

15. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพนัธเจริญ ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

16. ผศ.วิชชุกร   นาคธน  ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

17. ดร.รวีวัตร    สิริภูบาล   ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

18. นายมงคล   ชาวเรือ  รองอธิการบดฝีายบริหาร   เลขานุการ 

  
ผูที่ติดภารกจิหรือติดราชการ 

1. ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา อุปนายก    ติดราชการ 

2. ดร.พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

3. นายอนนัต  ชูโชต ิ  ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

4. ผศ.ดร.สาโรช   ธีรศิลป  ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดภารกิจ 

นายกอกิจ /... 
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5. นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดภารกิจ 

6. นายบัณฑูร     สุภัควณิช ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

 
ผูเขารวมประชุม  

1.นายปรีชา   ฮูไซน ี  หัวหนาสํานักงานอธิการบดี  

2. ผศ.บุญสืบ   บุญเกิด  ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

3. ดร.ชิดชัย    สนั่นเสยีง ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยั 

4. นางสาวศราริตา   บุญฤทธิ ์ นิติกร 

   
เปดประชุม เวลา 09.30 น. 
 
  ประธาน ตรวจนับจํานวนกรรมการที่ เขาประชุม เมื่อเห็นวาครบองคประชุม 

ตามระเบียบขอบังคับแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ  
 
  อธิการบดี  ขออนุญาตประธานแจงเร่ืองใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

  1.กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ลาการประชุมในวันนี้ คือ 

  - ดร.สุรพล   กาญจนะจิตรา ติดราชการ 

  - นายกอกิจ     ดานชัยวิจิตร ติดภารกิจ 

  -ดร.พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง ติดราชการ 

  -นายอนันต   ชูโชต ิ  ติดราชการ   

  -ผศ.ดร.สาโรช    ธีรศิลป   ติดภารกิจ 
 

  2.ในวันนี้มหาวิทยาลัยมีการซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งมีกรรมการ                

สภามหาวิทยาลัยหลายทานเปนผูควบคุมการฝกซอม   สําหรับในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรใน

วันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะเขารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรในภาคเชา เวลา 11.30 น. มหาวิทยาลัยไดเตรียมบัตรและปลอกแขนไวทุกขใหกับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานสําหรับเขาสวนอัมพร  ในนามมหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยทุกทานไดรวมเปนเกียรติในงานรับพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งจะมีบัณฑิต               

และมหาบัณฑิต เขารับพระทานทานปริญญาบัตร ในปนี้ประมาณ 1,500 คน 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 /... 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2551 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันจันทรที่  11 กุมภาพันธ  2551  เวลา 09.30 น.                  

หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

 

  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันจันทรที่ 11 

กุมภาพันธ  2551  เวลา 09.30 น.   ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

  มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ งที่  3/2551                       

เมื่อวันจันทรที่ 11 กุมภาพันธ  2551  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  โดยแกไขดังนี้ 

  หนา 16 ระเบียบวาระที่ 6.1 ใหเพิ่มขอความตอทายบรรทัดที่ 9 วา ทั้งนีใ้หบรรจเุร่ืองนี้

เปนเรื่องสืบเนื่องและนําเสนอในที่ประชุมคร้ังตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2551 
 
 3.1  กระบวนการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.บุญสืบ บญุเกิด นาํเสนอ  

กระบวนการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิ
 

 ผศ.บุญสืบ บุญเกิด   ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ นําเสนอ กระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตามคําส่ังสภา

มหาวิทยาลัยที่ 4/2551 ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ            

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 คณะกรรมการสรรหา ฯ ไดประชุมและมีมติในหลักการวาในการ

ดําเนินการตองการใหประชาคมมีสวนรวม จึงขออนุญาตมหาวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อฟง

การบรรยายเกี่ยวกับ “ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคาดหวัง” 

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 โดยมีสรุปผลการประชุมตามเอกสารที่แนบ จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยทราบ

และพิจารณาปฏิทินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 

  มติที่ประชุม    รับทราบปฏิทินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ระเบียบวาระที่ 4 /... 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 
 4.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากอธิการบดี  
 
  -ไมมี- 
 
 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 
  ผศ.จินตนา เวชมี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กลาววา คณะกรรมการ

สภาคณาจารยและขาราชการ  ไดจัดประชุมคร้ังที่ 3/2551  ในวันศุกรที่ 22 กุมภาพันธ 2551 และที่

ประชุมมีมติใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  5 ประเด็น  ดังนี้   

  1.  เ ร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สิน  ของนักศึกษาและบุคลากร                         

ในมหาวิทยาลัย ขอใหมหาวิทยาลัย มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

นักศึกษาและบุคลากร  โดยเรงดวน 

  2.  เร่ือง ระบบการประเมินบุคลากรในมหาวิทยาลัย ขอใหมหาวิทยาลัยมีระบบ             

การประเมินบุคลากรอยางมีมาตรฐานและตอเนื่อง  

  3.   เร่ืองการทาบทามนายกสภามหาวิทยาลัย ตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ขอ 9            

เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อโดยให อธิการบดีเปนผูไป

ทาบทามที่ประชุมมีมติวา เห็นควรเสนอใหมีบุคคลากรอื่นไปรวมทาบทามกับอธิการบดี 

  4.  การจัดประชุมคณาจารยและขาราชการ  ในวนัที ่12 มีนาคม 2551 ณ  หอประชมุ

มหาวิทยาลยั   มีกาํหนดการดังนี ้

   เวลา  09.00- 9.30     น.    ลงทะเบียน รับเอกสารในการประชุม 

  เวลา  09.30- 12.00   น.    ประชาพิจารณ  ขอบังคับ วาดวยจรรยาบรรณขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และขอบังคับวาดวย สภาคณาจารยและขาราชการโดยประธานสภา

คณาจารย และงานนิติกร 

  เวลา 12.00-13.00     น.     พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

  เวลา 13.00-14.45    น.     กิจกรรมตนไมแหงปญหา   

  เวลา 14.45-16.30    น.     นําเสนอ                    

  5. เ ร่ืองการปรับกรอบแนวคิดในการสรางภาพอนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาโดยใชขอมูลจากการประชุมคณาจารยและขาราชการรวมกันนําเสนอ     

รายละเอียดตามเอกสารกรอบแนวคิด ดังนี้ 

กรอบแนวคิด /... 
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  กรอบแนวคดิในการสรางภาพอนาคตมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 

ปจจัยภายนอก     
  -เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลาดแรงงานของโลก /ไทย / ทองถิ่น  

  -วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม.ของโลก/ไทย/ทองถิ่น 

  -ทิศทาง นโยบายและแผนพัฒนาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

  -บริบทที่เกี่ยวของกับการศึกษาอุดมศึกษา ไดแก การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                

การจัดการศึกษาขององคกรปกครองทองถิ่น (อปท) 

  -กลยุทธการจัดการศึกษาของพันธมิตรและคูแขงในการจัดการศึกษาระดับอุดมศกึษา

ภาพลักษณ ของมหาวิทยาลัย จากองคกร  
 

ปจจัยภายใน 
          - ผลการประเมินมหาวิทยาลัย จากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายนอก และภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

          - ภาพสะทอนมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจากการประชุมระดมสมอง 

          - ผลการวิเคราะห รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยั 

          - วัฒนธรรมองคกร 

          - สภาพปจจุบันของมหาวิทยาลัย  สถานะดานงบประมาณ  ดานบุคลากร                       

และแผนพัฒนา 
 

วิธีการใชการมีสวนรวมโดย 
  -สรางความตระหนกัรับรูรวมกัน 

  - แสดงความคิดเห็น 

      -สรางแนวคิดรวม     

      - สรุปผล 
 

ภาพอนาคตที่ควรจะเปนของมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
   - ราง :  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระบุตัวชี้วัด ระบบการ

ติดตาม และการประเมินผล 
 

  ที่ประชุม  รับทราบ สําหรับการไปทาบทามนายกสภามหาวิทยาลัยมอบใหประธานสภา 

คณาจารยและขาราชการไปทาบทามนายกสภามหาวิทยาลัยรวมกับอธิการบดี 

 

 

4.3 เร่ืองนาํเสนอ/... 
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 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
 
  รศ.ดร.จีรพรรณ กาญจนะจิตรา  รองประธานรักษาการในตําแหนงประธาน

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กลาววา คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได

มีการประชุมเมื่อวันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 2551 จุดประสงคเพื่อเลือกประธาน รองประธาน และได

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2551                     

ในการประชุมของสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป  ก็คงจะไดมอบหมายใหประธานคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย นางจิระพันธุ  พิมพพันธ มาประชุมและนําเสนอแผนงานโครงการกิจกรรมของ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบตอไป 
    

  ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา  
 

5.1   ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติและผลงานของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมใหนางสาวศราริตา บุญฤทธิ์  

นิติกร นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง แตงตั้ง

คณะกรรมการประเมินคุณสมบัติและผลงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  
 

    นางสาวศราริตา   บุญฤทธิ์  นิติกร  นําเสนอ    ขอความเห็นชอบ  (ราง )                         

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติและ

ผลงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นใน

คราวประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 ไดเห็นชอบประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง หลักเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ

ของบุคคลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น กรณีตําแหนงปฏิบัติการระดับตนที่มีประสบการณและตําแหนง

ปฏิบัติการระดับกลาง แลวนั้น เนื่องจากมีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)ได

เสนอขอรับการประเมินเพื่อดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น กลุมงานบริหารงานบุคคล จึงขอเสนอคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมินคุณสมบัติและผลงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง)                        

คําสั่ง/... 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติและ

ผลงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
 

   มติที่ประชุม 
  เ ห็ น ชอบ  ( ร า ง )  คํ า สั่ ง มห า วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏพ ร ะนค รศ รี อ ยุ ธ ย า  เ ร่ื อ ง                      

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติและผลงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

 
5.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 

แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย    ขออนุญาตที่ประชุมให  รศ . สุนทรศักดิ์                   

สุขสุชะโน   คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    นําเสนอ   ขอความเห็นชอบ  (ราง )                

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชา

วิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
   

  รศ.สุนทรศักดิ์   สุขสุชะโน  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   นําเสนอ  

ขอความเห็นชอบ (ราง)  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสรร

หาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 8/2550 ไดอนุมัติแตงตั้งหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตั้งแต

วันที่  2  มิถุนายน  2550 แลวนั้น  เนื่ องจาก  ผศ .วชิ รา   ปูชตรี รัตน  ขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8 ไดขอลาออกจากตําแหนงหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   ตั้งแตวันที่ 2 กุมภาพันธ 2551 เพื่อใหการบริหารงานของภาควิชาวิทยาศาสตร 

ดําเนินการอยางตอเนื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหาหั วหน าภาควิชาวิทยาศาสตรตามขอ บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา และอํานาจหนาที่ของหัวหนาภาควิชา 

พ.ศ. 2549 ตามความขอ 15   วาดวย ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เรียกวา 

คณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชา จํานวน 3 คน ตามคําแนะนําของคณบดี  และโดยมติที่ประชุม

คณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการสรร

หาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยมีรายนามดังตอไปนี้ 

  1. รองศาสตราจารยสุนทรศักดิ์   สุขสุชะโน ประธาน 

  2. นายชัยพฤกษ  ชูดํา   กรรมการ 

3.ดร.สุดาวดี/... 
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  3. ดร.สุดาวดี  ธีรศิลป   กรรมการและเลขานุการ 

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลยั

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
    

   มติที่ประชุม 
  เ ห็ น ชอบ  ( ร า ง )  คํ า สั่ ง มห า วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏพ ร ะนค รศ รี อ ยุ ธ ย า  เ ร่ื อ ง                         

แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
5.3  การพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหานายก

สภามหาวิทยาลัย นําเสนอเปนนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ขออนุญาตที่ประชุมให ดร.ชิดชัย    สนั่นเสียง  

ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ การพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือก

บุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย นําเสนอเปนนายกสภามหาวิทยาลัย    
 

ดร.ชิดชัย    สนั่นเสียง  ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

นําเสนอ การพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

นําเสนอเปนนายกสภามหาวิทยาลัย  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราว

ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2551 ลงวันที่ 14 มกราคม 2551 ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        

วาดวย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 แลวนั้น คณะกรรมการสรรหา

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดดําเนินการสรรหาตามกระบวนการ ดังนี้ 

1.วันที่ 18 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551 กําหนดวันยื่นแบบฟอรมเสนอ

ชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย 

2.วันที่ 8-14กุมภาพันธ 2551 พิจารณาแบบฟอรมและคุณสมบัติผูที่ไดรับการเสนอ

ชื่อเปนนายกสภามหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัย ฯ 

3.วันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 ประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบตามขอบังคับ ฯ             

ที่จะไดรับการพิจารณาหยั่งเสียง จํานวน 15 ทาน 

4.วันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 ทําการหยั่งเสียงโดยคณาจารยและขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา 

5.วันที่ /... 
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5.วันที่ 18-20 กุมภาพันธ 2551 คณะกรรมการสรรหา  ฯ พิจารณา กลั่นกรอง        

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเหลือ 3 ทาน (เรียงตามตัวอักษร) คือ 

  1. ดร.คุณหญิงกษมา   วรวรรณ ณ อยุธยา 

  2. ศ.ดร.ปุระชัย  เปยมสมบูรณ 

  3. นายโสภณ  สุภาพงษ 
   

  มติที่ประชุม เห็นชอบใหอธิการบดีทาบทามผูมีรายชื่อตอไปนี้เปนนายกสภา

มหาวิทยาลัยเรียงตามลําดับ 

  1. ดร.คุณหญิงกษมา   วรวรรณ ณ อยุธยา 

  2. ศ.ดร.ปุระชัย  เปยมสมบูรณ 

  3. นายโสภณ  สุภาพงษ   

   
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ     
  6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2551  ในวันเสารที่ 8 มีนาคม 

2551  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  6.2 ที่ประชุมขอใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสรุปกําหนดการที่ตองดําเนินการ

เกี่ยวกับขอบังคับ ระเบียบ กฎหมาย และการสรรหาผูบริหาร อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย/

สํานัก/สถาบัน  

 
ปดประชุมเวลา 11.40 น. 
 
……………………………….     ……………………………….  

(นายอารีย   วงศอารยะ)     (นายมงคล   ชาวเรือ) 

นายกสภามหาวิทยาลัย       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ประธานการประชุม       ผูบันทึกรายงานการประชุม                                   
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