
บนทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราขภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร.๑๙๑๒ 
ที่ ศธ ๐๕๕๐.๑๒.๑/ว วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
เร่ือง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๕I๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

เรียน หน่วยงานท่ีเก่ียว,ข้อง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุม คร้ังท่ี ๕I๒๕๕๘ 

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน อาคารสำนักงาน 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราขภัฏพระนครศรีอยุธยา สภามหาวิทยาลัยมีมติดังน้ี 

๑. เห็นชอบการแต่งต้ังรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยบุคคล 
ดังต่อไปนี้ 

๑) รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๒) รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สมัครกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อสิศร ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิขาการ 
๕) นายธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นด้นไป จนกว่าจะมีคำส่ังเปล่ียนแปลง 

๒. เห็นชอบแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. เห็นชอบคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด๋ึ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี 

๑) อธิการบดี ประธาน 
๒) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
๓) รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ 
๔) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย กรรมการ 
๕) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๖) คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๗) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
๘) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๙) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๐) ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
๑๑) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๒) ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๑๓) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
๑๔) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการ 
๑๕) นายนพดล ปรางค์ทอง (ผู้แทนคณาจารย์ในสภามหาวิทยาลัย) กรรมการ 
๑๖) นายกฤษณะ กันอํ่า (ผู้แทนคณาจารย์ในสภามหาวิทยาลัย) กรรมการ 
๑๗) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
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๔. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.๐๘) และเห็นชอบการปรับปรุงคุณสมบัติ 
ผู้เช้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๕ หลักสูตร ดังนี้ 

๑) เห็นชอบปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เช้าศึกษาต่อและเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจำ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (สมอ.๐๘) 

๒) เห็นชอบเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (สมอ.๐๘) 

๓) เห็นชอบเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (สมอ.๐๘) 

๔) เห็นชอบเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (สมอ.๐๘) 

๕) เห็นชอบเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาคหกรรม 
ศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (สมอ.๐๘) 

๕. เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖. เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและ 
การจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗. เห็นชอบช้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง 
ทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๘. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาเร่ือง 
ร้องทุกข์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณา 
อุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๐. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหานายก 
สภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ 
ที่ประชุมมีมติให้งานนิติการนำไปปรับแก้ไขตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดและนำเข้าที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเป็นวาระสืบเน่ืองในคร้ังต่อไป 
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(ดร.เกษม บำรุงเวช) 
รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นางปิยะ1}ข สุขเพึขร 
ผู้บันทีกเลนอ 

๒๐ /พฤษภาคม/๒๕๕๘ 

นางลาวกาญจน้พํขญา กัญญา 
รักษาการฟ้วหน้างาน(าจการคณะกรรมการ 

๒๐ /พฤษภาคม/๒๕๕๘ 
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โปรดทราบ แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลย คร้ังท่ี ๕'๒๕๕๘ วันที่ ๒๐พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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๑. อธิการบดี 
๒. ประธาน?Iภาคณาจารย์และคณาจารย์ 
๓. นายกฤษณะ กันอํ่า(ผู้แทนคณาจารย์ประจำ) 
๔. ผศ.อร่าม ชนะโชติ (ผู้แทนคณาจารย์ประจำ) 
๕. นายนพดล ปรางค์ทอง (ผู้แทนคณาจารย์ประจำ) 
๖. นายพินิจ ศรีสวัสด๋ึ (ผู้แทนคณาจารย์ประจำ) 
๗. ผศ.ศานิต สวัสดีกาญจน่ (ผู้แทนผู้บรีหาร) 
๘. ดร.จงกล เฮงสุวรรณ (ผู้แทนผู้บริหาร) 
๙. ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ (ผู้แทนผู้บริหาร) 
๑๐.ดร.เกษม บำรุงเวช (ผู้แทนผู้บริหาร) 
๑๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๑๒.รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
๑๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๔.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 
๑๕.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ(ผศ.บุญไท) 
๑๖.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา(ดร.กิติมา) 
๑๗.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานท่ี ภูมิสถานิตย์และสิทธิประโยชน์ชองบุคลากร (อ.สุทัศน์) 
๑๘.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประจาสัมพันธ์ นี้ 
๑๙.คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 2* 
๒๐.คณบดีคณะครุศาสตร์ บันี้^— 
๒๑.ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 7?1 0^ 
๒๒.ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา 
๒๓.ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
๒๔.ผู้อำนวยการกองกลาง 
๒๕.ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
๒๖.ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๗.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒๘.งานนิติการ 
๒๙.หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
๓๐.หัวหน้างานการเงินและบัญชี 

12:1. 

ไ-โ*ว̂  

"21111.. 


