
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ครั้งที่ 9/2550 

วันจันทรที่ 6 สิงหาคม   พ.ศ. 2550 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
 
ผูมาประชุม 
1.  ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา อุปนายกสภามหาวิทยาลยั  ประธาน 

2.  นายปญญา  น้ําเพชร  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

3.  นายรุงโรจน    ล้ิมวงษทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

4.  ผศ.ดร.ธนากร    อวนออน ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

5.  ดร.พลสัณห   โพธิ์ศรีทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

6.  ดร.ยต ิ    กฤษณังกูร ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

7.  นายกอกิจ  ดานชัยวิจิตร ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

8.  นายอนนัต   ชูโชติ  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

9.  ผศ.ดร.สาโรช   ธีรศิลป  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

10.นางจิระพนัธุ  พิมพพนัธุ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ ฯ  กรรมการ 

11. ผศ.บุญสบื  บุญเกิด  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  กรรมการ 

12. รศ.สุวทิย   เฑียรทอง อธิการบด ี    กรรมการ 

13. ผศ. วันทนีย     แสนภักดี ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

14. ดร.เกษม   บํารุงเวช ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

15. รศ.ดร.นพวรรณ   ธีระพนัธเจริญ ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

16. ดร.รวีวัตร     สิริภูบาล   ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

17. นายสนุทร     โภชฌงค ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

18.นายวิชชุกร     นาคธน  ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

19. นายมงคล    ชาวเรือ  รองอธิการบดฝีายบริหาร   เลขานุการ 

  
ผูที่ติดภารกจิหรือติดราชการ 
1.นายอารีย  วงศอารยะ นายกสภามหาวทิยาลยั   ติดราชการ 

2.ศ.ดร.เกรียงศักดิ์    เจริญวงศศักดิ ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

3.นายบัณฑูร      สุภัควณิช ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

ผศ.ดร.วิชา/... 
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4. ผศ.ดร.วิชา     ทรวงแสวง ผูแทนผูบริหาร    ติดราชการ 

5. รศ.สุนทรศักดิ์   สุขสุชะโน ผูแทนผูบริหาร    ติดราชการ 

 
ผูเขารวมประชุม  
1.ผศ.สุทนิ     กัลยพฤกษ รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษา 

2.ดร.วิมลพรรณ    รุงพรหม  ผูชวยอธกิารบดีฝายกิจการพิเศษ 

3.นายจิรศักดิ์     ชุมวรานนท ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.ดร.อมรรัตน   สนั่นเสยีง ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

5.นางพนัทิพา   มาลา  ผูอํานวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

6.นายปรีชา            ฮูไซน ี  หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 

 
เปดประชุม เวลา 09.30 น. 
 
  ประธาน  ตรวจนั บจํ าน วนก ร รมกา รที่ เ ข า ป ร ะชุ ม  เ มื่ อ เ ห็ น ว า ค รบ 

องคประชุมตามระเบียบขอบังคับแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุม 
   
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
  1.1 นายกสภามหาวิทยาลัย   (นายอารีย วงศอารยะ) ติดราชการตองเดินทางไป

ตางประเทศ  จึงไมสามารถมาเปนประธานการประชุมได  และไดมอบหมายใหอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัยทําหนาที่เปนประธานการประชุมแทน เนื่องจากกําหนดการประชุมแตเดิม คือวัน

เสารที่ 4  สิงหาคม 2550  ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา  อุปนายกติดราชการ จึงเลื่อนเปน วันจันทรที่ 

6 สิงหาคม 2550  

  1.2 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เร่ือง บทบาทของสภามหาวิทยาลัย 

(University Governance) ซึ่งทานนายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายให ดร.พลสัณห              

โพธิ์ศรีทอง   ไปรวมประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาไดจัดขึ้น  โดยสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการบริหารมหาวิทยาลัย ขอมอบให         

ดร.พลสัณห   โพธิ์ศรีทอง  รายงานใหที่ประชุมทราบ 

 

 

 

ดร.พลสัณห/...   
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  ดร.พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง  ขออนุญาตที่ประชุมนําเสนอสาระสําคัญที่สรุปไดคือ 

   1.ใหมีการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยไปสูการเปน Governing  Board      

ที่จะดูแลมหาวิทยาลัยนี้ใหสมบูรณตอไป  สวนขั้นตอนทั้งหลายขอใหสภามหาวิทยาลัยแหงนี้          

ชวยปรับปรุงแกไขโดยยึดหลักของความเปนอิสระคลองตัวของมหาวิทยาลัย  แตขณะเดียวกัน 

สภามหาวิทยาลัยนี้ก็จะตองรับผิดชอบในทางกฎหมาย ในการสั่งการ ในการออกกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ที่ออกไปนั้น ทางสภามหาวิทยาลัยจะตองเปนผูรับผิดชอบในประเด็นดังกลาว 

   2.ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอใหมีวาระการประชุมในเชิงนโยบาย    

ซึ่งจะไปจากแหงนี้ที่เรียกวานโยบายเชิงเปาหมาย  หรือจะมาจากฝายบริหารหรือฝายปฏิบัติการที่

จะทํางานเรื่องนี้ อยางนอย1 วาระ ตอการประชุม 1 คร้ัง   และการประชุมแตละครั้ง โดยทั่วไปของ

สภามหาวิทยาลัยไมควรจะเกิน 2 ชั่วโมง  จึงตองมีการคัดสรรกลั่นกรองเรื่องเขาในระเบียบวาระ

การประชุม 

   3.ขอใหสภามหาวิทยาลัย   ทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย ฯ  และฝาย

ปฏิบัติการอยูกันอยางมีความสุขและสมานฉันท  มีหลายแหงที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย

บางสวนพยายามที่จะขีดวงใหฝายบริหารเดินไมไดไมเปนอิสระ  การกําหนดนโยบายเชิงเปาหมาย

ก็อยาไปขีดเสนใหฝายบริหารเดินสภามหาวิทยาลัยควรมีหนาที่กํากับ  ตรวจสอบ  ดูแลผลการ

ปฏิบัติงาน  
 

   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   กลาววา  มีเรื่องฝากจากนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  1.บทบาทของสภามหาวิทยาลัย  ซึ่ งหมายถึงสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาในดานการปฏิบัติงานของฝายบริหารควรปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ

เปาหมายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดและรายงานผลการดําเนินงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบทุก

ครั้งที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย เชน สภามหาวิทยาลัยขอใหทํารางขอบังคับใหเสร็จ 

มหาวิทยาลัยตองทําใหเสร็จ และในสวนของคณะทํางานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรกลั่นกรอง

เร่ืองใหรอบคอบ  ครบถวนตามกระบวนการกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

  2.ตามที่ทานนายกสภามหาวิทยาลัยไดขอให สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) เขามาตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในกรณีแตกความ

สามัคคีนั้น   ขณะนี้ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ไดแจงผลมาที่นายกสภา

หาวิทยาลัยแลว หลังจากที่นายกสภามหาวิทยาลัยกลับจากปฏิบัติราชการ ณ ตางประเทศแลว  

ทานนายกสภามหาวิทยาลัยจะเรียนเชิญกรรมการผูทรงคุณวุฒิไปประชุมรับทราบผลที่

กระทรวงมหาดไทย เพื่อแจงรายละเอียดใหทราบตอไป 

 

ที่ประชุม/... 
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  ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2550 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 8/2550 เมื่อวันเสารที่  2 มิถุนายน 2550 เวลา 09.30 น.                  

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 8/2550               

เมื่อวันเสารที่ 2 มิถุนายน 2550 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 

  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  8/2550            

เมื่อวันเสารที่ 2 มิถุนายน 2550 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2550 
  
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   มีเร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมดังนี้ 

  การเสนอขออนุมัติหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ตามที่สภา

มหาวิทยาลัยไดอนุมัติแลวนําสงขออนุมัติกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวาทาง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไมสามารถอนุมัติหลักสูตรดังกลาวเนื่องจาก 

  1.คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ไมเทียบเทาในระดับปริญญาเอกเพราะจบจากมหาวิทยาลัยประเทศฟลิปปนส 

  2.อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิไมตรงตามสาขาวิชา ซึ่งเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรอาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่เปดสอน 

  3.สภามหาวิทยาลัยตองการใหทางสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและ    

สภาวิชาการพิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดเกี่ยวกับเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดอยางรอบคอบกอน

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

อธิการบดี/... 
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  อธิการบดี   กลาววา ทางมหาวิทยาลัยไดดําเนินการพิจารณาคุณวุฒิของ

อาจารยที่มีประสบการณสอนในระดับสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา แลวพบวาอาจารยบางทานได

ไปประจําอยูในหลักสูตรอื่นที่ผานมามหาวิทยาลัยไดใชทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยใน

หลักสูตรตาง ๆ รวมกัน เนื่องจากอาจารยบางสาขาวิชามีมาก แตบางสาขาวิชามีนอยและขณะนี้

ทางมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการสรรหาอาจารยที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตรงตามเกณฑ

มาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ 
 

  อธิการบดี   ขออนุญาตที่ประชุม กลาววา ตามที่ประธานแจงใหทราบวา วันนี้มี

ผูทรงคุณวุฒิหลายทานที่ติดภารกิจในชวงเวลา 11.00 น.เปนตนไป  ดังนั้นจึงขอนําวาระนําเสนอ

เพื่อพิจารณาที่ สําคัญมาพิจารณากอน  และขออนุญาตในที่ประชุมวาภายในเดือนนี้ทาง

มหาวิทยาลัยจะไปปรึกษาทานนายกสภามหาวิทยาลัยวาในชวงปลายเดือนนี้จะขอใหมีการ

ประชุมอีกครั้งหนึ่ง   สําหรับการประชุมในวันนี้จะขออนุญาตจัดเรียงวาระใหมนําเสนอเพื่อ

พิจารณาดังนี้ 

5.1 ขออนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2549 

5.2 ขออนุมัติการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน 

สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตาํแหนงทางวิชาการ 

5.3 ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

       5.4 ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งหัวหนาภาควิชามนุษยศาสตรและหัวหนา  

ภาควิชาสังคมศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  5.5 ขออนุมัติงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ปงบประมาณ พ.ศ.2550 (คร้ังที่ 2)  

   5.6 ขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาผูทรงคุณวุฒิ 

  5.7 ขออนุมัติงบประมาณและโครงการสงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพใน

ตางประเทศ 

  5.8 ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบริหารงานบคุคล       

(กบม.) ประจํามหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

5.9 ขอความ/... 
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  5.9 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง 

การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

      5.10 ขอความเห็นชอบ  (ราง )   กรอบอัตรากําลังและตําแหนง เพิ่มใหม             

(สายสนับสนุน) ประจําปงบประมาณ 2551-2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 
- ไมมี- 

4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี- 

4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
- ไมมี- 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

5.1  ขออนุมัติใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 
2549 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ  ขออนุมัติใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษา 

ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2549 ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมคร้ังที่ 

6/2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ไดอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษาภาคปกติและภาค 

กศ.บป ระดับอนุปริญญาบัตร ปริญญาบัตร จํานวน 525 ราย ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 

2549 ดังนี้ 
  ระดับปริญญาบัตร 
  ภาคปกติ 
  สาขาการศึกษา    จํานวน   2 ราย 

  สาขาวิทยาศาสตร   จํานวน   60  ราย 

  สาขาศิลปศาสตร  จํานวน  7 ราย 

  สาขาการบริหารธุรกิจ  จํานวน   41  ราย   
      รวม  110  ราย 

  ภาค กศ.บป./... 
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  ภาค กศ.บป 
  สาขาวิทยาศาสตร   จํานวน   62  ราย 

  สาขาศิลปศาสตร   จํานวน  54  ราย 

  สาขาการบริหารธุรกิจ  จํานวน   223   ราย 
      รวม  339   ราย  
  ระดับอนุปริญญาบัตร 
  ภาค กศ.บป 
  สาขาวิทยาศาสตร  จํานวน  3  ราย 

  สาขาการบริหารธุรกิจ  จํานวน  73  ราย 
      รวม   76 ราย 
      รวมทั้งสิ้น  525  ราย 

มติที่ประชุม  อนุมัติใหปริญญาผู สําเร็จการศึกษา  ประจําภาคเรียนที่ 3  

ปการศึกษา 2549 จํานวน 525 ราย 

   
 5.2 ขออนุมัติการกําหนดตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให ดร.วิมลพรรณ   รุงพรหม 

ผูชวยเลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ นําเสนอ ขออนุมัติการกําหนดตําแหนง

และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

  ดร.วิมลพรรณ   รุงพรหม   ผูชวยเลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการ  นําเสนอ  ขออนุมัติการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้ งขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 
 

  ขออนุมัติกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 4 ราย ไดแก 
  1. นางกรีสุดา   เฑียรทอง  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะมนุษยศาสตร            

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ                 

เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน รองศาสตราจารย ในสาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา 

  2. นายวิชา    ทรวงแสวง   ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะมนุษยศาสตร               

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ                

เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน รองศาสตราจารย ในสาขาวิชาภาษาไทย 

3. นายสายนัต/… 
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  3.  นายสายันต    เสาวฤกษ    ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สังกัดคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดเสนอขอผลงาน                   

ทางวิชาการ  เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน รองศาสตราจารย ในสาขาวิชาอิเลคทรอนิคส 

  4. นางสาวอุบล    พุมสะอาด   ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สังกัดคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดเสนอขอผลงาน                 

ทางวิชาการ  เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน รองศาสตราจารย ในสาขาวิชาเคมี  

  และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดนําผลการประเมิน

ของผูทรงคุณวุฒิ (ผูอาน) ของทั้ง 4 ราย เขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

คร้ังที่ 4/2550 เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ที่ประชุมมีมติ

สมควรแตงตั้งทั้ง 4 ราย ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยจึงไดนําเสนอสภาวิชาการเพื่อใหความ

เห็นชอบเมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม  2550  
   

  มติที่ประชุม 
  1. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนางกรีสุดา    เฑียรทอง   เปนรองศาสตราจารย  

  2. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนายวิชา    ทรวงแสวง  เปนรองศาสตราจารย                      

  3. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนายสายันต   เสาวฤกษ   เปนรองศาสตราจารย                   

  4. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนางสาวอุบล   พุมสะอาด   เปนรองศาสตราจารย                
 

  ขออนุมัติแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 4 ราย  
  มติที่ประชุม 
  1. อนุมัติใหแตงตั้งนางกรีสุดา   เฑียรทอง  ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8                      

ข้ัน 38,390 บาท ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่ 19 กรกฎาคม 2550  

  2. อนุมัติใหแตงตั้งนายวิชา     ทรวงแสวง   ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8                      

ข้ัน 33,370 บาท ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งนี้

แตงตั้งไมกอนวันที่  29 กันยายน  2549 

  3. อนุมัติใหแตงตั้งนายสายันต   เสาวฤกษ  ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8                      

ข้ัน 32,740 บาท ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทั้งนี้

แตงตั้งไมกอนวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 

  4. อนุมัติใหแตงตั้งนางสาวอุบล   พุมสะอาด  ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8                      

ข้ัน 36,510 บาท ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทั้งนี้

แตงตั้งไมกอนวันที่  25  มกราคม  2549 

5. มอบใหงาน/… 
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  5. มอบใหงานการเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
   

  ขออนุมัติกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 6 ราย ไดแก  
  1. นางสาวจันทรเพ็ญ    คลายมุข  ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะมนุษยศาสตร            

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ                 

เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

  2. นายพิเชษฐ    ศรีสังขงาม  ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตร                  

และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ                 

เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 

  3. นางสาววิมล   กิตติรักษปญญา ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตร                  

และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ                 

เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร 

  4. นางหทัยรัตน   ทรรพวสุ   ตําแหนงอาจารย   สังกัดคณะมนุษยศาสตร            

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ                 

เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุน 

4.นางหทัยรัตน/... 

  5 .  นายอร าม   ชนะโชติ    ตําแหน งอาจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตร                  

และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ                 

เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาฟสิกส 

  6.  นายเอกสิทธิ์   สุนิมิตร   ตําแหนงอาจารย   สังกัดคณะมนุษยศาสตร            

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ                 

เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาดุริยางคศิลป  
   

  และไดนําผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ (ผูอาน) ของทั้ง 6 ราย เขาที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ คร้ังที่ 4/2550 เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2550             

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ที่ประชุมมีมติสมควรแตงตั้งทั้ง 6 ราย ใหดํารงตําแหนง             

ผูชวยศาสตราจารยจึงไดนําเสนอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นชอบเมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม  2550  
 

  มติที่ประชุม 
  1. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนางสาวจันทร เพ็ญ     คลายมุข   เปนผูชวย

ศาสตราจารย  

  2. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนายพิเชษฐ   ศรีสังขงาม  เปนผูชวยศาสตราจารย                

  3.อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนางสาววิมล   กิตติ รักษปญญา    เปนผูชวย

ศาสตราจารย         

4. อนุมัติให/… 
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  4. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนางหทัยรัตน   ทรรพวสุ   เปนผูชวยศาสตราจารย                

  5. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนายอราม    ชนะโชติ   เปนผูชวยศาสตราจารย                

  6. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนายเอกสิทธิ์  สุนิมิตร  เปนผูชวยศาสตราจารย       
                                

 

  ขออนุมัติแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 6 ราย  
  มติที่ประชุม 
  1.  อนุมัติ ใหแตงตั้ งนางสาวจันทร เพ็ญ     คลายมุข   อาจารย   ระดับ  7                      

ข้ัน 21,980 บาท ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่  23  กันยายน  2549 

  2 .  อนุมั ติ ให แต งตั้ งนายพิ เ ชษฐ     ศ รี สั งข ง าม    อาจารย   ระดับ  6                      

ข้ัน 13,770 บาท ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่  26  กันยายน  2549 

  3. อนุมัติใหแตงตั้งนางสาววิมล    กิตติ รักษปญญา    อาจารย   ระดับ  7                      

ข้ัน 16,910 บาท ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทั้งนี้

แตงตั้งไมกอนวันที่  30  กันยายน  2549 

  4. อนุมัติใหแตงตั้งนางหทัยรัตน  ทรรพวสุ   อาจารย  ระดับ  7  ข้ัน 18,600 บาท 

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งนี้แตงตั้งไมกอน

วันที่  27  กันยายน  2549 

  5. อนุมัติใหแตงตั้งนายอราม     ชนะโชติ    อาจารย  ระดับ  6  ข้ัน 13,080 บาท 

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทั้งนี้แตงตั้งไมกอน

วันที่  5  มีนาคม  2549 

  6. อนุมัติใหแตงตั้งนายเอกสิทธิ์  สุนิมิตร   อาจารย  ระดับ  7  ข้ัน 17,340 บาท 

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งนี้แตงตั้งไมกอน

วันที่  5  มิถุนายน  2550 

  7. มอบใหงานการเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

   
 5.3 ขอความเห็นชอบในการแตงต้ังคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ขออนุญาตที่ประชุมให  นางสาววนิดา   

อินทรลักษณ ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอรายละเอียดการ 

สรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามลําดับดังนี้ 

1. จากคําสั่ง/… 
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 1. จากคําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ            

ทางคณะกรรมการ ฯ ไดประชุมเพื่อหาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและดําเนินการตาม

ข้ันตอน ดังนี้ 

  1) ประกาศแนวปฏิบัติและกําหนดวนัเวลาในการสรรหาคณบดีคณะ

วิทยาการจัดการ 

    2) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรั์บการสรรหาและการคัดคานคุณสมบัติ

ผูสมัครหรือไดรับการเสนอชือ่  

   3) ใหผูสมัครและผูถูกเสนอชือ่แสดงวิสัยทศัน แกที่ประชุมคณาจารย

ประจําคณะวทิยาการจัดการ  

  4) จัดใหมีการหยัง่เสียงโดยวิธีการลงคะแนนลับ เนื่องจากมีผูสมัครเกนิ 

3 คน ตามขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและ

วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2547 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกผูไดรับการสรรหาเปน

คณบดีคณะวิทยาการจัดการตามลําดับตัวอักษรดังนี้ 

  1. ผูชวยศาสตราจารยธิดา พาหอม 

  2. ดร.ศานติ   เล็กมณี 

  3. นางสมพร   จิรามริทธิ์ 

 
ที่ประชุมอภิปรายแลวใหขอเสนอแนะดังนี้ 

 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ควรอธิบายถึงวิธีการสรรหา

โดยภาพรวม พรอมสรุปประเด็นและใหขอสังเกตเกี่ยวกับผูไดรับการสรรหาตามลําดับตัวอักษร 

เปรียบเทียบในหัวขอ ประวัติ คุณวุฒิทางการศึกษา ผลงานดีเดน คะแนนความนิยม และผลจาก

การแสดงวิสัยทัศนของผูที่ไดรับการสรรหาทั้ง 3 คน  เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยใชประกอบการ

คัดเลือกใหเหลือ 1 คนเปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  
 มติที่ประชุม มอบคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ดําเนินการตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและนําเสนอเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน

คร้ังตอไป  

 

 

 

ระเบียบวาระที่6/… 
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ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ    
      - ไมมี- 

                                            
ปดประชุมเวลา 11.20 น. 
 
……………………………….     ……………………………….  

(ดร.สุรพล   กาญจนะจิตรา)    (นายมงคล   ชาวเรือ) 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ประธานการประชุม        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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