
 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ครั้งที่ 5/2550 

วันเสารที ่17 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2550   เวลา 09.30 น. 
ณ  หองประชุม 1  มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  

*************** 
 
ผูมาประชุม 
1.นายอารีย วงศอารยะ  นายกสภามหาวทิยาลยั   ประธาน 

2. นายปญญา น้ําเพชร   ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ  

3. นายรุงโรจน  ล้ิมวงษทอง  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

4. นายอนันต  ชูโชต ิ   ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

5. ผศ.ดร.ธนากร   อวนออน  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

6. ดร.ยติ   กฤษณังกูร   ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

7. ดร.พลสัณห โพธิ์ศรีทอง  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

8. นางจิระพนัธุ  พิมพพนัธุ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ ฯ กรรมการ 

9. ผศ.สุกิจ  สุวานิช  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

10. ผศ.สุวิทย เฑียรทอง  อธิการบด ี    กรรมการ 

11.ผศ.สุนทรศักดิ์  สุขสุชะโน  ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

12. ผศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง  ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

13. ผศ. วันทนีย    แสนภักดี  ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

14. ดร.เกษม บํารุงเวช   ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

15.  ดร.รวีวัตร   สิริภูบาล   ผูแทนคณาจารย กรรมการ 

16.ผศ.ดร.นพวรรณ ธีระพนัธเจริญ  ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

17. นายวิชชุกร  นาคธน   ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

18. นายสุนทร    โภชฌงค  ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

19. ผศ.สุทิน กัลยพฤกษ  รองอธิการบด ี    เลขานุการ 

  
ผูที่ติดภารกจิหรือติดราชการ 
1. ดร.สุรพล กาญจนะจิตรา  อุปนายกสภามหาวิทยาลยั  ติดราชการ 

2. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

ผศ.ดร.สาโรช/... 
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3. ผศ.ดร.สาโรช  ธีรศิลป   ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดภารกิจ 

4. นายบัณฑูร    สุภัควณิช  ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

5  นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร  ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดภารกิจ 

   
ผูเขารวมประชุม  
1. นายธงชัย   รักซอน    รองอธิการบดฝีายวิชาการ 

2. นายมงคล    ชาวเรือ   รองอธิการบดฝีายวิจยัและบริการวิชาการ 

3. ดร.บูรพาทศิ   พลอยสวุรรณ  คณบดีคณะครุศาสตร 

4. ดร.อมรรัตน   สนั่นเสยีง  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

5. รศ.อภินันท   จันตะน ี   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

6. นางพันทพิา   มาลา    ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

  
เปดประชุม เวลา  09.30 น. 
 

  ประธาน   ตรวจนับจํานวนกรรมการที่เขาประชุม เมื่อเห็นวาครบองคประชุม               

ตามระเบียบขอบังคับแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ             

การประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
 
  ประธาน   กลาววาตองขอโทษคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานในชวงที่

ผานมาไมคอยไดมีโอกาสมาประชุม เพราะติดงานสําคัญ ๆ เปนประจํา โดยเฉพาะในตางจังหวัด 

พอถึงเวลาประชุมก็จะมอบหมายใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมาเปนประธานการประชุมแทน          

มีเร่ืองอะไรก็ฝากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไป   นายกสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบรายละเอียดจาก

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยตลอด 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ 
 

  อธิการบดี   ขออนุญาตประธานแจงเร่ืองใหที่ประชุมทราบดังนี้ 

  1.ปนี้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะรับพระราชทานปริญญาบัตร    

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550  จะมีพิธีซอมในวันที่ 23-25 กุมภาพันธ  2550 สวนในวันที่ 25  

กุมภาพันธ 2550  เปนวันซอมใหญ  จะมีการถายรูปบัณฑิต  กราบเรียนเชิญคณะกรรมการสภา

สภามหาวทิยาลัย/...  
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มหาวิทยาลัยถายรูปกับบัณฑิตถาหากมี เวลาวาง เนื่ องจากปนี้ ไม ไดมีการจัดประชุม                  

สภามหาวิทยาลัยในวันซอมใหญ  สําหรับแขกผูมีเกียรติที่สวนอัมพรนั้นทางมหาวิทยาลัยก็จะ

ประสานงานและเรียนเชิญทานไปรวมในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ในฐานะผูทรงคุณวุฒิ 

สวนเรื่องของการกลาวรายงานนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยจะเปนผูกลาวรายงาน 
 

  ประธาน กลาววา  วันที่ 23  กุมภาพันธ  2550 ติดราชการ  อยูจังหวัด สตูล  วนัที ่25  

กุมภาพันธ   2550 ติดราชการ   อยูจังหวัดสุราษฎธานี วันที่ 27 -28 กุมภาพันธ  อยูที่จังหวัดปตตานี 

และจังหวัดสงขลา   ไดมอบอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูกลาวรายงานแทนแลว      

   
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  4/2550 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 4/2550   เมื่อวันจันทรที่ 29 มกราคม 2550 เวลา 09.30 น.                   

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
 

  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 4/2550               

เมื่อวันจันทรที่ 29 มกราคม 2550 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา      
 

  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  4/2550            

เมื่อวันจันทรที่ 29 มกราคม 2550   เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา โดยไมมีการแกไข   

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2550 
 
 3.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  ผศ. วันทนีย  แสนภักดี  

รองอธิการบดีฝ ายวางแผนและพัฒนา  นํ าเสนอ   แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ผศ.วันทนีย/... 
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  ผศ .วันทนีย    แสนภักดี   นํา เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) โดยนําเสนอจําแนก                 

ทีละนโยบาย    ประเด็นที่นําเสนอเฉพาะประเด็นที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแนะนําใหเพิ่ม

หรือปรับปรุง  สรุปไดดังนี้ 
 

  นโยบายที่ 1  พัฒนาคุณภาพการศกึษาใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
กระทรวงศกึษาธกิาร 
  มาตรฐานดานของการบริหารการอุดมศึกษา 

  ตัวบงชี ้  - หลักสูตรไดรับการประเมนิและพัฒนาใหมีมาตรฐาน 

  เปาหมาย - ประเมินและพัฒนาหลักสตูร 3 ป/คร้ัง 

    - หลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑกระทรวงศึกษาธิการป 2550 

       รอยละ 60  

    ป 2551 รอยละ 65 ป 2552 รอยละ 70 

  กลยุทธ  - พัฒนาหลักสูตรใหทันสมยั ตอบสนองความตองการของ 

       ตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ 
  นโยบายที่ 2 สนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นโดยเนนการวิจยั 
  มาตรฐานดานบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

  ตัวบงชี ้  - บุคลากรไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในดาน 

      วชิาการและวิชาชพีทัง้ในและตางประเทศ 

  เปาหมาย - บุคลากรเขารับการฝกอบรมทางวชิาการ หรือศึกษาด ู

      งาน   ป 2550 รอยละ 85 ป 2551 รอยละ 90 ป 2552  

      รอยละ 100 

  กลยุทธ  - สงเสริมใหอาจารยและขาราชการเขารับการฝกอบรมทาง 

      วชิาการและวิชาชพี ศึกษาดูงานทัง้ภายในและตางประเทศ 

  ตัวบงชี ้  - บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีความรู/คณุวุฒิที่สูงขึ้น  

  เปาหมาย  - บุคลากรศึกษาตอในระดบัปริญญาโท/เอก  

    ป 2550 จํานวน 6 คน ป 2551 จํานวน 7 คน ป 2552 จํานวน 

    8 คน 

  กลยทุธ  - สงเสริมใหอาจารยและขาราชการศกึษาตอในระดับปริญญาโท/เอก 

 

ตัวบงชี/้... 
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  ตัวบงชี ้  - อาจารยดาํรงตําแหนงทางวิชาการสูงขึน้ 

  เปาหมาย - อาจารยดาํรงตําแหนงทางวิชาการสูงขึน้  

     ป 2550 รอยละ 30 ป 2551 รอยละ 40 ป 2552 รอยละ 50 

  กลยุทธ  - สงเสริมใหอาจารยเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอตําแหนงทาง

       วิชาการ 
  นโยบายที่ 3  สงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่น และภารกิจเพือ่ดํารงไว
ซ่ึงเอกลักษณและวิถีชวีติของทองถิ่น 
  มาตรฐานดานการบรหิารจดัการการอุดมศึกษา 

  ตัวบงชี ้  - เงนิอุดหนุนการวิจยั 

  เปาหมาย - มหาวทิยาลยัจัดสรรเงินทนุอุดหนุนวิจัย  

    ป 2550 จํานวน 20 ทนุ ป 2551 จํานวน 25 ทุน ป 2552  

    จาํนวน 30 ทนุ 

  กลยุทธ  - จัดตั้งกองทนุสนับสนนุการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

  ตัวบงชี ้  - บทความไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 

  เปาหมาย  - บทความของอาจารย/นักวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสาร 

       ระดับชาติ/ นานาชาติ ป 2550 จํานวน 12 เร่ือง ป 2551  

                  จาํนวน 14 เร่ือง   ป 2552 จํานวน 16 เร่ือง 

  กลยุทธ  - สรางมาตรการจูงใจแกอาจารย/นักวิจัยที่มีผลงานดานการวิจัย 

    - กําหนดใหการวิจัยเปนภาระงานแกบุคคลากรทกุคน 

  ตัวบงชี ้  - การอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิ 

       ปญญาทองถิ่น 

  เปาหมาย - มีศูนยการทองเทีย่วทางวฒันธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ป 

                  2550  จํานวน 1 ศูนย 

  กลยุทธ  - จัดตั้งศูนยทองเทีย่วทางวฒันธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

  เปาหมาย - มีศูนยขอมูลเพื่อศึกษาคนควา วิจัย เผยแพรองคความรูดาน

       อยุธยาศึกษา   ป 2550 จาํนวน 1 ศูนย 

  กลยุทธ  - สรางฐานขอมูลอยุธยาศึกษา 

- ใหบริการสืบคนขอมูลอยุธยาศึกษา 

นโยบายที่4/... 

 

 

 



 6 

  นโยบายที่ 4  พัฒนาระบบโครงสรางและการบริหารจัดการเพื่อนําไปสู
มหาวทิยาลัยยุคใหม 

       ระดับสากล (World class University) 
  มาตรฐานดานการบรหิารจดัการการอุดมศึกษา 

  ตัวบงชี ้  - มีการบรหิารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศ  

                                                   และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คลองตัว  

      โปรงใสสามารถตรวจสอบได 

  เปาหมาย - โครงการพัฒนาระบบโครงสรางและการบริหารจัดการ ป 2550 

       จํานวน   12 โครงการ ป 2551 จํานวน 14 โครงการ ป 2552 

       จํานวน 16 โครงการ 

  กลยุทธ  - พัฒนามหาวทิยาลยัตามความจาํเปนเรงดวนของ  

       มหาวทิยาลยัและความตองการของหนวยงานระดับคณะ 

       สํานกั สถาบัน 

  เปาหมาย  - มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน 

      และการวิจัย ป 2550 จํานวน 1 ฐาน 

  กลยุทธ  - พัฒนาระบบฐานขอมูลใหเอื้อตอการบริหารจัดการ การเรียน

       การสอน  และการวิจยั 

    - สงเสริมใหมกีารเรยีนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    - สงเสริมใหอาจารยผลิต Software เพื่อการเรียนการสอน การ

       วิจัย และ การบริการทางวิชาการ 
   

  มติที่ประชุม   อนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา         

สวนรายละเอียดมีอะไรจะตองปรับปรุงใหแจงผูเกี่ยวของไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 
 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 
 
  -ไมมี-  
 
 
  

4.2 เร่ือง/...  
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 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 
  -ไมมี- 
 
 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  
 
    ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  แจงเรื่องใหที่ประชุม

ทราบดังนี้ 

  1.เนื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีการประชุมกันทุกเดือน   

ในเดือนนี้จะเปนวันจันทรที่ 19 กุมภาพันธ 2550 ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยประชุมกันใชเวลานาน ประชุมกันดวยความสุข เพราะทุกคนมีโอกาสได         

คุยกัน  ไดสนับสนุน  อภิปรายกันวา คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยควรจะสงเสริมให

มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาหรือปรับปรุงไปในดานที่ดี  จึงวิเคราะหกันวาทําไมนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานอยเกินไป  สาเหตุที่เห็นชัด ๆ คือ 

   1. ภาพลักษณของนักศึกษาที่จะตองมีการปรับปรุง 

   2. ความรูที่นักศึกษาไดรับจากมหาวิทยาลัยอาจจะไมตรงประเด็นกับที่

หนวยงานตาง ๆ ตองการ 

   หลังจากนั้นไดทดลองใชงบประมาณสวนหนึ่งของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยโดยการมอบเงินจํานวน 25,000 บาท ที่จะจัดการแตงกายนักศึกษาใหแตงกายที่

ถูกตองตามแบบก็ไดมอบใหแกนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  25 ทาน 

แลวใหนักศึกษามาปรากฏตัวใหดู สรุปวาเรียบรอย ไมทราบวาจะไดผลหรือไม แตคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคิดวายังดีกวาไมไดคิดอะไรเลย อยางนอยมองวามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยามีนักศึกษาลักษณะที่ดี  เพื่อที่วาไปสมัครงานที่ไหนอาจจะดีดวย จากนั้นก็มีมติ

กันวาผูแทนของชุมชนตาง ๆ ในเขตแรกคือ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาที่มี 48 ชุมชน  

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีกรรมการที่เปนนายกเทศมนตรีนครพระนครศรอียธุยา

ดวยก็ยินดีที่จะเชิญชุมชนมา  ชุมชนละ 5 ทานมี  48  ชุมชนรวมจํานวน  240 ทาน   จะเสวนาใน

ลักษณะที่วาชุมชนตองการอะไร   มองเห็นภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยางไร 

เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะไดปรับปรุงและมีอะไรจะเสนอแนะมหาวิทยาลัยบาง  จะมีประชุมกันใน

เดือนหนา ซึ่งวันจันทรนี้จะมีการตกลงกันในรายละเอียด โดยขอใชสถานที่ของมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    ฝายเทศบาลยินดีจะเชิญชุมชนมา   ฝายคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย/... 
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กิจการมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบเรื่องการจัดเลี้ยงในสวนของอาหารวางและอาหารกลางวัน และ

จะรวบรวมขอมูลตาง ๆ สงใหมหาวิทยาลัยตอไป 

  2. คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะมีโครงการที่จะเชิญเจาของ

บริษัท เจาของโรงงาน  หรือเจาของกิจการตาง ๆ ที่นักศึกษาอาจจะมีสวนไปทํางานดวย มาขอ

ความคิดเห็นวาตองการอะไร    มีความสนใจตองการจะไดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือไม       

เพื่อจะไดใหนักศึกษาที่ยังไมจบ ที่ตองการจะไปทํางานนอกเวลามีรายไดข้ึนมาบาง  หรือจบแลว

จะไดมีงานทําเลย ซึ่งก็เปนโครงการอันหนึ่งที่จะรีบจัดทํา 

  3.โครงการสุดทายที่ไดเตรียมไว คือตองการจะทําตลาดแรงงาน นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยอาจจะไมมุงไปทําแรงงาน    คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีกรรมการที่

ชํานาญในการทําตลาดแรงงานหลายทานก็จะทดลองทําดู 

  4. ตลอดเวลาเกือบจะ 2 ปที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ดําเนินการมา   ก็มุงมั่น พยายามทุกอยางที่จะใหมีการพัฒนามหาวิทยาลัย  และจะขยายตอไปยัง

อําเภอตาง ๆ  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวาอําเภอตาง ๆ มีความคิดเห็นอยางไร และที่สําคัญคือ

จะจัดหาเงินอีกจํานวนหนึ่งไวใชจาย  เพราะครั้งที่แลวหาเงินมาไดสามส่ีแสนบาท  ก็ใชเกือบ

หมดแลวก็จะพยายามตอไปใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทุกทานสบายใจในการที่

จะชวยกันคิดทํางานตอไป 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ  

   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 
  5.1 แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต
และหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอ  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนา

ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกตและหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตามที่ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549  และในประกาศดังกลาวกําหนดใหคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีภาควิชาสองภาควิชา  ไดแก  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต และ  ภาควิชา

วิทยาศาสตร  ดังนั้นเพื่อใหการไดมาของหัวหนาภาควิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เปนไป

ตามแนวทางเดียวกับการไดมาของตําแหนงอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาจึงไดออกขอบังคับ วาดวย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการไดมา และอํานาจ

หนาที/่...  
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หนาที่ของหัวหนาภาควิชา พ.ศ.2549 ซึ่งในขณะนี้นายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามในขอบังคับ

เรียบรอยแลว   จึงเห็นสมควรดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อใหไดมาซึ่งหัวหนาภาควิชาตอไป  

  ขณะนี้ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการตามขอบังคับ วาดวย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ  วิธีการไดมาและอํานาจหนาที่ของหัวหนาภาควิชา พ.ศ.2549 โดยได

ดําเนินการสรรหากรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาตามขอบังคับดังกลาวแลวไดคณะกรรมการสรร

หาหัวหนาภาควิชา มีรายชื่อดังตอไปนี้    
  คณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  
   1. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ประธานกรรมการ  

  2. ผศ.สุพร  พูลสุข     กรรมการ  

  3.นายพิเชษฐ   ศรีสังขงาม    กรรมการ  
  คณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร 
  1.คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโยลี  ประธานกรรมการ 

  2.นางกรัณณา   ทองอาญา    กรรมการ 

  3.นางสาวภัททิรา หอมหวล    กรรมการ   

  ตอมาคณะไดแจงรายชื่อคณะกรรมการสรรหาดังกลาวใหมหาวิทยาลัยทราบ แลว   

จึงไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมวัน

พฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 2550   คณะกรรมการบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัยใหความ

เห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติแตงตั้งเปนคณะกรรมการสรรหาหัวหนา

ภาควิชาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอไป ดังรางคําสั่งที่แนบ  
  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชา

วิทยาศาสตรประยุกตและหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

 
     5.2 ขออนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง
ทองถิ่น หลักสูตร พ.ศ.2548 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ  ขออนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิ่น  หลักสูตร  พ .ศ .2548 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาและสถาบันอุดมศึกษา   33 แหง รวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น    

พัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิ่น โดยใชวิชาเฉพาะดาน จํานวน 

84 หนวยกิต    ของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนหลัก  วิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี ใหใชของ

สถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมซึ่งหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดผานการ

พิจารณา/...  
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พิจารณาและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลวเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 หลังจากหลักสูตรไดผาน

การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว มหาวิทยาลัยไดสงหลักสูตรไปยังกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นแตไมไดสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เพื่อใหทราบ 

เนื่องจากมีความเขาใจวาเฉพาะหลักสูตรนี้แจงเฉพาะกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไมตองสงให

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ   ซึ่งในความเปนจริง มหาวิทยาลัยตองเสนอ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาการปกครองทองถิ่นที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว ตอ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหทราบ  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับอนุมัติหากไมได

ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด อาจไมไดรับการพิจารณารับรองหลักสูตร  คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรจึงดําเนินการทุกขั้นตอนใหม คือ  เสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549   สภาวิชาการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549   และ

นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติอีกครั้งหนึ่ง   ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหลักสูตรเหมือนเดิม  

ยกเวนรายชื่อของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   

  มติที่ประชุม   อนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง

ทองถิ่น หลักสูตร พ.ศ.2548 
 
  5.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การให
ผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ 1 และปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับ 2 พ.ศ.2550 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม 

อันดับ 1 และปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 พ.ศ.2550 เพื่อใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาที่มีผลการศึกษาดีเดน และเปนผูมีความรูคูคุณธรรมไดรับปริญญาตรีเกียรติ

นิยมอันดับหนึ่งและปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงจําเปนตองออกขอบังคับดังกลาว   ขอบังคับดังกลาวไดผาน

การรางและพิจารณาของคณะกรรมการรางกฎเกณฑแหงกฎหมายเมื่อวันที่  17 มกราคม  2550

และผานคณะกรรมการบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ  2550 หลงัจาก

นั้นใหนําเขาสูวาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

มติที่ประชุม/... 
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  มติที่ประชุม  อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  

การใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาเกียรติ

นิยมอันดับสอง  พ.ศ. 2550 

 
  5.4  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  การบังคับ
บัญชาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอ   ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย  การบังคับบัญชาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  

ขอบังคับดังกลาวไดผานคณะกรรมการรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25  มกราคม  

พ.ศ. 2550  และไดผานคณะกรรมการบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกรที่  26  

มกราคม  พ.ศ. 2550 และขออนุญาตคณะกรรมการให นายมโหสถ   เกิดเดช  เปนผูนาํเสนอขอบังคบั

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  การบังคับบัญชาขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550    
 

  นายมโหสถ    เกิ ด เดช    นํ า เสนอ   ข อ บั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย  การบังคับบัญชาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550   

ขอบังคับฉบับนี้ไดอาศัยฐานอํานาจ มาจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  มาตรา 21 ไดบัญญัติไววา  ตําแหนงขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาตําแหนงใดบังคับบัญชาขาราชการในสวนราชการใด ในฐานะใด ใหเปนไปตาม

ขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด  ขอบังคับดังกลาวตองไมกอใหเกิดขั้นตอนโดยไมจําเปน  

ซึ่งขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  การบังคับบัญชาขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ไดนําหลักการตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ หลักการของ

หนวยงานที่มีการจัดตั้งเปนหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทั้งที่

หนวยงานที่มีอยูแลวในขณะนี้ และบางขอที่บัญญัติไววา หากมีหนวยงานอื่นใดที่ยังไมไดเกิดข้ึนใน

ขณะนี้ที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา  โดยเปนหนวยงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้ งขึ้น                        

ใหผูบังคับบัญชาดังกลาวมีสถานะตามขอบังคับฉบับนี้ดวย  ซึ่งนอกเหนือจากหลักกฎเกณฑเกี่ยวกับ

สายบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนโดยเฉพาะ  เพื่อไมใหไปออกขอบังคับเกี่ยวกับบุคลากรสาย

อ่ืน ในขอ 11 ไดกําหนดไววาใหนําขอความตามขอบังคับนี้บังคับใชกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจาํ  ลูกจางชัว่คราว  และตาํแหนงอืน่ใดที่

มหาวิทยาลัยจางเพื่อปฏิบัติงานใหกับมหาวทิยาลัยในลักษณะที่มีเงินเดือนประจํา  โดยอนุโลม  

ที่ประชุม/...  
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  ที่ประชุมรวมอภิปรายใหขอเสนอแนะดังนี้ 
  1.ขอบังคับฉบับนี้ซ้ําซอนกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

หรือไม 

  2.การบังคับบัญชาในตําแหนงตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีกําหนดไวในกฎหมายแลว

ไมควรกําหนดไวในขอบังคับอีกแตควรกําหนดลักษณะการบังคับบัญชาในสํานกังานอธกิารบดเีพราะ

มีลักษณะตางไปจากคณะ 

  3.สังกัดของบุคลากรไมชัดเจนมีชื่อสังกัดคณะหนึ่งไปบริหารหลักสูตรอีกคณะหนึ่ง

ทําใหเกิดความไมชัดเจนในการบริหาร 

  4. เร่ืองขอบังคับและรายละเอียดไดผานขั้นตอนและวิธีการมาทุกข้ันตอน ประเด็น

คือวา ในการพิจารณามีขอตกลงกันอยางไร หลักการจริง ๆ คือตองตกลงในรายละเอียดมาใหพรอม

และไดมีการเห็นชอบกันแลว ยังไมเห็นชอบยังสองแงสองงาม จะใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูตัดสินมนั

ลําบาก   

  5.  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยนั้น    มี 3 สวน  คือ  1. ประเภทสายวิชาการ  

2.ประเภทผูบริหาร  3. ประเภททั่วไป(อยูในศูนยสํานัก) เมื่อคร้ังที่อุปนายกเปนประธานไดมีการเรงรัด

ขอบังคับตาง ๆ ที่จําเปนที่จะตองมี  ดังนั้นฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและคณะจึงไดไป

ดําเนินการจัดทํา โดยไปกําหนดตามมาตรา 21  ระดับใดใครบังคับบัญชาอะไรใหออกเปนขอบังคับ 

จึงควรดูที่อ่ืนหรือขางเคียงวาที่อ่ืนจัดทําอยางไร 

  6.ขอบังคับที่เสนอคือการบริหารระบบบังคับบัญชาตามปกต ิ   ระเบยีบทีอ่อกมานัน้

ควรเปนระเบียบที่นอกเหนือจากระบบการบังคับบัญชาปกติ   

  7. คณะกรรมการทานหนึ่งแจงวาเปนคณะกรรมการหลายชุด คือ คณะกรรมการราง

กฎเกณฑแหงกฎหมาย  คณะกรรมการบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย คือ เร่ืองรางกฎหมายทานอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทานตองการใหรางใหไดมาก

ที่สุดเทาที่จะทําได  มหาวิทยาลัยจึงพยายามรางขึ้นมา จึงเกิดปญหาในลักษณะนี้คือ  กรรมการราง

กฎเกณฑแหงกฎหมายบางทานไมไดเขารวมประชุม ดังนั้นเมื่อรางขอบังคับตาง ๆ ผานออกมาตาม

ข้ันตอน ผานคณะกรรมการบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัย  จนมาถึง สภามหาวิทยาลัย 

กรรมการทานที่ไมไดเขารวมประชุมในการรางกฎหมายก็มาออกความคิดเห็นในที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย  จึงเกิดความเห็นที่ไมตรงกัน 

มติที่ประชุม/... 
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  มติที่ประชุม  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การ

บังคับบัญชาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  ใหนําเรื่องนี้ ไปศึกษา                   

วามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มีขอบังคับลักษณะนี้อยางไร เพื่อศึกษาเทียบเคียง

นํามารางเปนขอบังคับใหเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
  5.5 แนวทางการดํ า เนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรมของ                     
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป 2550                 
(1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) 
   
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ขออนุญาตที่ประชุมนําวาระที่ 6 มาพิจารณากอน

วาระที่ 5.5 เนื่องจากเปนเรื่องดวนสาเหตุที่ไมไดนําบรรจุไวในวาระเพื่อพิจารณาเพราะ  ไดรับเร่ือง

หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัย  จึงขอเรียนปรึกษาที่

ประชุม  วาขอสับเปลี่ยน  พิจารณาระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ เขามาหารือกอน แลวจึงพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.5 ภายหลังจากที่พิจารณาระเบียบวาระที่  6 แลว 
 

  ที่ประชุม    ใหยายระเบียบวาระที่ 5.5ไปพิจารณา หลังจากที่พิจารณาระเบียบ

วาระที่ 6  แลว 

   
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ   
 
  6.1คําสั่งสภา ฯ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอ   คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามแนวทางการตรวจสอบการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดวยสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาให

แนวทางวิธีการปฏิบัติวาสภาอุดมศึกษาทุกแหงควรจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบประจํา

สถาบันอุดมศึกษาของตน โดยคณะกรรมการประกอบดวย  กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 3-5 คน และใหสํานักงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ เปนเลขานุการ 

คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจหนาที่ในการจัดวางระบบและดําเนินการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ

และดําเนินงาน การเงิน และบัญชี การควบคุมภายในการประเมินและการบริหารความเสี่ยง โดยไมมี

อํานาจสั่งการ/… 
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อํานาจสั่งการในทางบริหารจัดการใด ๆ และตองรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานตอสภา

มหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  

  และเนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัย ฯ ไดส่ังการในเรื่องนี้มอบใหอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย ฯ ดําเนินการในสวนของสภา ฯ และใหอธิการบดีจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นตาม

ขอเสนอแนะของเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยจึงไดรับมาดําเนินการจัดตั้ง

คณะกรรมการตามบัญชาโดยพิจารณาวาลักษณะอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดนี้มีความ

สอดคลองใกลเคียงกับคณะกรรมการที่ทําหนาที่ประเมินมหาวิทยาลัยและคณบดี ดังนั้น จึงนําเสนอ

รางคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้ 

  1. ดร.พลสัณห    โพธิ์ศรีทอง        ประธานกรรมการ   

  2. รศ. ดร.สมบูรณ   ชิตพงศ   กรรมการ 

  3.ดร.บุญปลูก    ชายเกตุ   กรรมการ 

  4.ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน   วุฒิเมธี   กรรมการ 

  5. นายเกียรติชัย   พงษพานิชย   กรรมการ   

   และตามแนวทางใหปฏิบัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหมี

สํานักงานตรวจสอบภายในทําหนาที่เปนเลขานุการ  และในขณะนี้มหาวิทยาลัยก็มีคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยแลว ดังนั้นในวาระนี้ จึงขอเสนอพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 5 ทาน โดยมีสํานักงานตรวจสอบ

ภายในทําหนาที่เปนเลขานุการ 
 

  ที่ประชุม         รวมอภิปรายในประเด็นตาง ๆ    

  1.จํานวนคณะกรรมการทั้งหมด  หมายถึง จํานวนเฉพาะคณะกรรมการสภาสถาบนัและ

หรือรวมจํานวนผูทรงคุณวุฒิภายนอกดวย 

  2. อธิการบดี กลาววา  กอนที่จะนําเรื่องนี้เสนอสภามหาวิทยาลัย  สํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาทําหนังสือเขามา 2 ฉบับ คือ เรียนนายกสภามหาวิทยาลัย และ เรียน

อธิการบดีมหาวิทยาลัย ในสวนของนายกสภามหาวิทยาลัยไดส่ังการมาวา สวนที่เปนของนายกสภา

มหาวิทยาลัยใหอุปนายกดําเนินการในสวนของสภามหาวิทยาลัย   และใหอธิการบดีตั้ ง

คณะกรรมการตามขั้นตอนการเสนอของเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ราง

รายชื่อคณะกรรมการที่นําเสนอนี้เปนเพียงตุกตาใหพิจารณา เพราะเห็นวาเปนรายชื่อคณะกรรมการ

ที่ตรวจสอบประเมินมหาวิทยาลัยอยูแลวอีกทั้งมีจํานวนและคุณสมบัติครบถวนตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหแนวทาง    

                          3.ประธาน/...   
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  3. ประธาน กลาววา เร่ืองนี้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยดวย ดังนั้นในสวน

ของนายกสภามหาวิทยาลัย   ขอมอบให  ดร.พลสัณห   โพธิ์ศรีทอง เปนประธานสวนคณะกรรมการ

ใหพิจารณาจากกรรมการที่มีเวลามากพอใหมหาวิทยาลัย   ซึ่งทั้งหมดมี 5 คน ใหเปนผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก  3  คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายใน  2  คน  และเลขานุการคือสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน   โดยมีดร.พลสัณห   โพธิ์ศรีทอง เปนประธาน  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

บุคคลภายใน 2 คน  ใหกลับไปดําเนินการวาจะเปนใคร โดยมอบอธิการบดีไปดําเนินการ 
 

  มติที่ประชุม   คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทั้งหมดมี 5 คน ใหเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 3 คน กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 2 คน  คือ 1 คน  กําหนดให ดร.พลสัณห โพธิ์ศรีทอง เปนประธาน และอีก 1 คน     

ใหอธิการบดีไปดําเนินการใหไดมา  และใหสํานักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเปน

เลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้   

 
  6.2  คําสั่งสภา ฯ  เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการวิสามัญเฉพาะกิจ กรณีรับ
โอนนายแสน สมนึก 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ คําสั่งสภา ฯ  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ

วิสามัญเฉพาะกิจ กรณีรับโอนนายแสน สมนึก 

  ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการคัดเลือกเพื่อรับโอนขาราชการครูตามโครงสราง

กระทรวงศึกษาที่ถูกยุบเลิก มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใตกรอบความ

ตองการอัตรากําลังและตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนดนั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการคัดเลือกตามกระบวนการปรากฏวานายแสน  สมนึก 

ขาราชการครู ตําแหนงศึกษานิเทศก ระดับ 8 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับการคัดเลือก 

  แตการดําเนินการดังกลาวตั้งแตตนไดเกิดความลาชาเนื่องจากเหตุผล 2 ประการ คือ 

  1. นายแสน สมนึก ไดขอชลอการขอโอน เนื่องจากอยูในระหวางการรอผลปรับ

ระดับเปนตําแหนงศึกษานิเทศก 8 

 

 

2.ในขณะที/่... 
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  2.ในขณะที่อยูในระหวางชวงเวลาชลอการขอโอนนั้นปรากฏ วา ก.พ.อ. ได

กําหนดโครงสรางมาตรฐานตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาสายวชิาการใหม โดย  

กําหนดใหตาํแหนงอาจารยเปนตําแหนงระดับ 4-7 จึงเกิดเปนประเดน็ปญหาขึ้นมาวา  นายแสน 

สมนึก จะมีคณุสมบัติที่จะเปนอาจารยตามโครงสรางมาตรฐานตาํแหนงใหมไดหรือไม 

  จากกรณีดังกลาวมหาวิทยาลัยไดทําการหารือกับสํานักสงเสริมและพัฒนา

สมรรถนะบุคลากร  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งฝายดังกลาวกรุณาใหความเห็น

มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตอไป  ดังนี้ 

  1.ดําเนินการประเมินผลงานทางวิชาการของผูโอนวามีคุณสมบัติที่จะมาเปน

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย ไดหรือไม หากประเมินผลแลวพบวามี

คุณสมบัติเหมาะสม จึงคอยดําเนินการขออนุญาต ก.พ.อ. เพื่อรับโอนเปนกรณีพิเศษ 

  2. รอหลักเกณฑการโอนขาราชการที่อยูในระหวางการดําเนินการของ ก.พ.อ. 

  ดังนั้น  หากจะดําเนินการตามขอ 1 จึงเห็นเปนการสมควรเสนอรายชื่อบุคคล

เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญเฉพาะกิจ สายการสอนประเมินผลงาน

ทางวิชาการผูขอโอนเพื่อเขาสูตําแหนงอาจารย ซึ่งในสวนของผลการประเมินเปนอยางไรนั้น 

มหาวิทยาลัยจะไดกําหนดเปนแนวทางเพื่อดําเนนิการตอไป 
 

  มติที่ประชุม มีมติใหมหาวิทยาลัยเลือกแนวทางปฏิบัติในเรื่อง คําสั่งสภา เร่ือง 

แตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญเฉพาะกิจ กรณีรับโอนนายแสน สมนึก โดยใหคณะกรรมการวิสามัญ

เฉพาะกิจที่ไดรับการแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย เปนผูประเมินผลงานทางวิชาการของผูโอนวามี

คุณสมบัติที่จะมาเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารยไดหรือไม  หาก

ประเมินผลแลวพบวามีคุณสมบัติเหมาะสม จึงดําเนินการขออนุญาต ก.พ.อ. เพื่อรับโอนเปนกรณี

พิเศษ 

 
  6.3 การกําหนดตําแหนงขาราชการสายสนับสนุน 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให นายมโหสถ เกิดเดช 

นําเสนอ  การกําหนดตําแหนงขาราชการสายสนับสนุน  
 

  ประธาน   ใหนําเรื่องการทูลเกลา ฯ  ถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ แด 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  มาพิจารณากอน  

อธิการบดี/... 
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  อธิการบดี   นําเสนอ ข้ันตอนการดําเนินการทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎี

บัณฑิต   แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

  1.มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม สงหนังสือที่  ศธ 0538/ว2712  ลงวนัที ่  25  

พฤศจิกายน 49 ขอปรึกษาหารือวา  มหาวทิยาลัยเห็นชอบดวยหรือไมทีจ่ะทูลเกลาฯ ถวาย

ปริญญาบัตรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์ 

  2.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดนําเรื่องการทูลเกลาฯ ถวายปริญญา 

บัตรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระเจา วรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์ เขาที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา  ในวันที่ 2ธันวาคม 49  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหทูลเกลาฯ 

ถวายปริญญาบัตรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์ 

  3.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดทําหนังสือแจงไปยัง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม  ตามสําเนาหนังสือที่  ศธ 0550/1572  ลงวันที่  14  ธันวาคม 49 

  4.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ไดนําเรื่องการทูลเกลาฯ ถวายปริญญาบัตร

แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เขาพิจารณาในที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว

ประเทศ  เมื่อวันที่  15  ธันวาคม 49   ที่ประชุมสวนใหญมีมติเห็นชอบ   

  5.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดทําหนังสือ ที่ ศธ 0538/ว2882  ลงวันที่  

19  ธันวาคม 49  ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมจาก มหาวิทยาลัยคือ 

  -มหาวิทยาลัยมีความประสงคจะทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกติตมิศักดิ์

แด  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ชื่อปริญญา  และสาขาใด 

  -มหาวิทยาลัยมีความประสงคจะทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ใหพระบรม

วงศพระองคใด   อีกหรือไม  ถามีโปรดระบุพระนาม  ปริญญาระดับใด  และสาขาใด 

  6.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดนําเรื่องเขาหารือในที่ประชุม อธิการบดี  

รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี และหัวหนาสํานักงานอธิการบดี  ในวันที่ 25 ธันวาคม49              

ที่ประชุมมีมติใหทูลเกลาฯ ถวายปริญญาบัตรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระองคเดียว  

  7.    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดทําหนังสือแจงไปยัง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ตามสําเหนาหนังสือที่ ศธ 0550/1632  ลงวันที่     26  ธันวาคม49   

  8.    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดนําเรื่องการทูลเกลาฯ ถวาย

ปริญญาบัตรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ผานสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ในวันที่  26 

มกราคม 50  ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบ  

  9.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดนําเร่ืองการทูลเกลาฯ ถวายปริญญา

บัตรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในวันที่  29  

มกราคม 50  ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบ 

นายวิชชุกร/...  
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  นายวิชชุกร นาคธน  ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บอกวามัน

ดําเนินการไดนั้นมันจริงอยางไร  เวลามหาวิทยาลัยหารือนั้น อยากใหมีลายอักษรเพื่อที่วา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะไดสบายใจ กรรมการสภาเมื่อนุมัติไปแลวนั้นก็ตองมีสวนรับผิดชอบ

เมื่อเกิดผิดพลาดขึ้นมา วันนั้นทานอุปนายกสภามหาวิทยาลัยก็เสนอวาทําไมไมเอาสาขาที่มัน

ชัดเจนอยูแลว  เชน สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนานั้นมันเสี่ยง  ถาเปน

บุคคลธรรมดาไมเปนไร แตนี่เปนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มันตองเคลียร ชัดเจน อะไรที่อยู

ระหวางครึ่ง ๆ กลาง ๆ  ที่เราไมแนใจ อยาไปทํา  เพื่อใหเกิดความสบายใจ ขอใหทางสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงเปนลายลักษณอักษรไดไหม เพราะวาเรื่องนี้เปนเรื่องของเจาฟา

เจาแผนดิน  คือพวกเราไมมีใครขัดของเลยที่จะถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตแดพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว แตวาเรื่องที่จะถวายตองถูกตองชัดเจน สาขาที่มันแนนอนก็มีอยูแลวทําไมเราไมถวาย

สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา ปริญญาที่ยังไมอนุมัติถือวา     เถื่อนอยู  แลวเอาเถื่อน ๆ ไปถวายนี่

มันซีเรียส  ขอบังคับมหาวิทยาลัยก็มีอยูแลว  
 

  นายอนันต ชูโชติ   เรียนถามทานอธิการบดี ดูรายละเอียดที่แจงมาสาขา

ยุทธศาสตรการพัฒนามีมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ  ถึง 17 แหง ที่พรอมใจจะทูลเกลาถวาย ไม

ทราบวามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดอนุมัติหรือยัง หรือวา

เหมือนกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

  อธิการบดี  เหมือนของเราแตที่อ่ืนเขาไมเร่ืองมากเหมือนที่เรา 
 

  นายวิชุกร นาคธน จํานวนมหาวิทยาลัยกี่แหงนี่มันไมสําคัญ   จํานวนไมสําคัญ  

มันสําคัญวาถูกไหม ถาผิดกันทั้งหมด 17 แหง ผมวาไมมีประโยชนอะไรเลย  และทีสํ่าคญัคอืวนันัน้

ทานอธิการแจงใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแหงนี้ทราบ ทานอุปนายกถามวาแกไขไดไหม ทาน

อธิการบดีบอกวาไมได คือแจงสํานักพระราชวังไปแลว   สํานักพระราชวังตอบรับแลวก็หมายความ

วาทานอนุมัติไปกอนที่สภามหาวิทยาลัยจะใหความเห็นชอบ  หมายความวาการอนุมัติปริญญา

สภามหาวิทยาลัยไมรูเร่ือง 
 

  ดร.พลสัณห โพธิ์ศรีทอง  ยุทธศาสตรการพัฒนานั้นไดอนุมัติไปแลวสมยัยงัเปน

สภาสถาบันอุดมศึกษา  ถึงปริญญาเอก  แตพอมาเปลี่ยนผานมาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ผมก็ไมมั่นใจวาจะคิดยังไง ถามวาเคยถวายไหม   เคยถวาย  สกอ .ก็เคยอนุมัติ 

สมัยผมเปนเลขาธิการราชภัฏอยูก็อนุมัติหลักสูตรนี้มาเรียบรอยแลวโดยผาน สกอ.   ผมคิดวาอีก 

17 แหงนั้นก็คงใชหลักการแบบเดียวกัน คิดแบบเดียวกัน 

นายวิชชุกร/... 
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  นายวิชชุกร นาคธน   คําวาเร่ืองมาก ผมคิดวาภาษาแบบนี้อธิการบดีไมควรใช 

นี่ไมใชเร่ืองมากแตนี่พูดตามหลักเกณฑพูดตามขอกฎหมาย ผมมีสิทธิ์ ผมเปนกรรมการสภาผมมี

สิทธตั้งขอสงสัย แลวที่ผิดมาแลวเทาไหร เชน  รปศ.ทองถิ่น ทานบอกวาทานสงกรมสงเสรมิแลวมนั

ผิดไหมละ   ทานตามกันทุกที่เขาสงกรมสงเสริมผิดหมดทุกที่เลย จํานวน ปริมาณ ไมสําคัญ มัน

สําคัญที่ตัวกฎหมาย ทานตองดูกฎหมายใหแมนยํา ผิดทุกเรื่อง  
 

  ประธาน  นี่ไมใชมาขัดแยงกันในที่ประชุม  ผมวามันจะกลายเปนสภาอะไรก็ไมรู

ที่นี่   ถาขืนทําอยางนี้ผมลาออกแลว  เดี๋ยวพรุงนี้ผมเซ็นหนังสือลาออก ผมไมเปน แลวประชุมวันนี้

ก็จบ  ขออนุญาตจบ  ปดประชุมครับ 

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

(นายอารีย   วงศอารยะ)        (ผศ.สุทิน    กัลยพฤกษ) 

นายกสภามหาวิทยาลัย       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  ประธานการประชุม        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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