
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ครั้งที่ 13/2550 

วันพธุที่ 14 พฤศจกิายน 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 ผูทรงคณุวุฒ ิ    กรรมการ 

4. ดร.พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

5. ดร.ยติ   กฤษณังกูร ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

6. ผศ.ดร.สาโรช   ธีรศิลป  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

7. นายรุงโรจน   ล้ิมวงษทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

8. นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

9. ผศ.สุธรรม   ชาตะสิงห (แทน) ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ ฯ กรรมการ 

10. รศ.สุวิทย เฑียรทอง อธิการบด ี    กรรมการ 

11. ผศ. วนัทนีย     แสนภักดี ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

12. รศ.ดร.วิชา   ทรวงแสวง ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

13. ดร.เกษม  บํารุงเวช ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

14. รศ.สุนทรศักดิ ์  สุขสุชะโน ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

15. นายวิชชกุร   นาคธน  ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

16. ดร.รวีวัตร    สิริภูบาล   ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

17. นายมงคล   ชาวเรือ  รองอธิการบดฝีายบริหาร   เลขานุการ 

  
ผูที่ติดภารกจิหรือติดราชการ 

1. ดร.สุรพล กาญจนะจิตรา อุปนายกสภามหาวิทยาลยั  ติดราชการ 

2. นายอนนัต  ชูโชต ิ  ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

3. ศ.ดร.เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

4. นายบัณฑูร     สุภัควณิช ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

5. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพนัธเจริญ ผูแทนคณาจารย    ติดราชการ 

6. นายสนุทร/... 
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6. นายสนุทร    โภชฌงค ผูแทนคณาจารย   ติดราชการ 

7. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ     อยูระหวางการเลือกตั้ง 

 
ผูเขารวมประชุม  

1. ผศ.สุทิน   กัลยพฤกษ รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษา 

      2. ดร.ศานต ิ  เล็กมณ ี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

      3.  ดร.บูรพาทิศ   พลอยสุวรรณ คณบดีคณะครุศาสตร 

      4. นายปรีชา  ฮูไซน ี  หัวหนาสํานักงานอธิการบด ี

      5. นายมโหสถ  เกิดเดช  ผูแทนอาจารยประจําหลกัสตูรนิติศาสตรบัณฑิต 

      6. นางพนัทพิา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา   

7.    นายจิรศักดิ์    ชุมวรานนท ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.     ผศ.นาตยา   เกตุสมบูรณ ประธานคณะกรรมการฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 

9.     ผศ.อดิศร  ภูสาระ  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

10.   ผศ.ยทุธนา  พูนทอง  ผูแทนอาจารยประจําหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

  
เปดประชุม เวลา 09.30 น. 
 
  ประธาน ตรวจนับจํานวนกรรมการที่ เขาประชุม เมื่อเห็นวาครบองคประชุม 

ตามระเบียบขอบังคับแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ  
 

  -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2550 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 12/2550 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน  2550 เวลา 09.30 น.                  

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

 

ประธาน/... 
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  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 12/2550 เมื่อวันพุธที่ 7 

พฤศจิกายน  2550 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

  มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  12/2550               

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน  2550 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  โดยใหแกไขในระเบียบวาระที่ 5.1 ควรเพิ่มรายละเอียดการแบงสวนราชการ 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในรายงานการประชุมเพื่อมิใหเกิดปญหาและผลกระทบ 

ดานการจัดสรรงบประมาณ  
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 
   - ไมมี - 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 

4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี   
  1.ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม คร้ังที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 6 

สิงหาคม 2550 ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยจัดทําเรื่องกฎ กติกา มารยาทในการประชุม นั้น 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํา (ราง) แนวปฏิบัติมารยาทในการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย ในคราวประชุม คร้ังที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 

9 พฤศจิกายน 2550 จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบแนวปฏิบัติมารยาทในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย 

  2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเวียนแจงเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการ

ดําเนินการเสนอขอโปรดเกลาฯ  แตงตั้งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  โดยใหดําเนินการใหเสร็จในครั้งเดียวเพื่อไมใหเปนการรบกวนเบื้อง      

พระยุคลบาท 

  3.เนื่องจากวาระการดํารงตําแหนงของทานนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิจะครบวาระในวันที่ 12 ธันวาคม 2550 เพื่อใหการดําเนินการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนไปตามขอบังคับฯ จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณา โดยขอหารือในวาระที่ 6 

มหาวิทยาลยั/... 
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  4. มหาวิทยาลัยไดรับแจงจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหเปนผูดําเนินการ 

ในการจัดแสดง แสง สี เสียง ในงานอยุธยามรดกโลก แทนบริษัทศุภักษร เนื่องจากทางบริษัทดังกลาว 

ติดภารกิจในพิธีเปดการแขงขันกีฬาซีเกมส   โดยใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดเปน

ผูดําเนินการเปนปที่สองและไดตกลงกับทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียบรอยแลว 

  6.ในวันนี้เวลา 15.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แหง จะเขาเฝาสมเด็จ

พ ระบรม โอ รสาธิ ร า ชฯ  สยามมกุ ฎ ร าชกุ ม า ร   เ พื่ อ ถ วาย เ งิ น โ ดย เสด็ จพ ระ ร าชกุ ศล  

แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวาระทรงพระชนมายุครบ 80 พรรษา โดยแตละมหาวิทยาลัย

ถวายเงินจํานวนสองแสนบาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นแปดลานบาท  

  7.คณะกรรมการกลางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาการปกครองทองถิ่น

ไดจัดศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานทองถิ่นที่สหรัฐอมริกา อธิการบดีในฐานะกรรมการ

อํานวยการไดรับเชิญใหรวมเดินทางไปสหรัฐอเมริกา พรอมดวยรองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นและคณะอธิการบดีตาง ๆ จํานวน 40 ทาน ในระหวางวันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2550

  8.ตามที่ทานนายกสภามหาวิทยาลัยไดมีบัญชาใหจัดเลี้ยงแสดงความยินดีใหกับ

คณาจารยโรงเรียนสาธิตมัธยมที่ไดทําชื่อสียงใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันนี้

เวลา 12.00 น. มหาวิทยาลัยไดจัดเตรียมงานเลี้ยงนี้ที่หองอาหารกู เฉิง โรงแรมกรุงศรีริเวอร     

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                

รวมรับประทานอาหารกลางวันที่หองอาหารกูเฉิง  โรงแรมกรุงศรีริเวอร  มหาวิทยาลัยไดจัดรถตูสําหรับ

รับ-สงทุกทานดวย 

  9. การจัดทํากรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มใหม (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยได

จัดประชุมคณะทํางานในวันจันทรที่ 12 พฤศจิกายน 2550 มีมติใหเพิ่มกรอบอัตรากําลังในคณะทุก

คณะในกลุมงานบัณฑิต จํานวน 4 อัตรา รวมทั้งสิ้น 312 อัตรา และจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใน

ระเบียบวาระที่ 5 

  10.การจัดทําขอบังคับฯ วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น มหาวิทยาลัยไดประชุมคณะทํางานในวันจันทรที่ 

12 พฤศจิกายน 2550 มีมติใหแกไขและนําเสนอทานอัยการรุงโรจน  ล้ิมวงษทอง เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  

  11.การแตงตั้งหัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร และหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งและเวียนแจงหนวยงานและผูเกี่ยวของเพื่อทราบเรียบรอยแลว 

  12.การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ขณะนี้อยูระหวาง

การจัดทําขอบังคับฯ วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และจะนําเสนอคณะกรรมการราง

กฎเกณฑแหงกฎหมายเพื่อพิจารณาและเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

การจัดทาํ/... 
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  13.การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กองนโยบายและ

แผน ไดจัดประชุมคณะ  สํานัก สถาบัน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ

เรียบรอยแลวและจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 5 

  14.การกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งและเวียนแจงหนวยงานและผูเกี่ยวของเพื่อ

ทราบเรียบรอยแลว 

  15.การจัดทําขอบังคับฯ วาดวย การอุทธรณ และการพิจารณาอุทธรณ กรณีถูกสั่งให

ลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน  มหาวิทยาลัยไดประชุมคณะทํางานในวันจันทรที่ 

12 พฤศจิกายน 2550 มีมติใหแกไขโดยใหสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. กอนและนําเสนอตอ

คณะกรรมการรางกฎเกณฑแหงกฎหมายเพื่อพิจารณาและจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

  16.โครงการปรับปรุงศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ(อาคารสวนหลวง) ขณะนี้

ประธานคณะกรรมการฯ ไดจัดทําแผนธุรกิจโดยนําแผนธุรกิจปรึกษากับคุณกอกิจ  ดานชัยวิจิตรเพื่อ

พิจารณาและใหขอเสนอแนะกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยซึ่งอยูในระเบียบวาระที่ 5  
 

  ที่ประชุม  รับทราบ 

 
4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

 ประธาน กลาววา  การดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

ควรรีบดําเนินการตามขอบังคับเพื่อการไดมาซึ่งคณะกรรมการ และขอใหประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการคนเดิม ผูชวยศาสตราจารยบุญสืบ บุญเกิด รักษาการในตําแหนงประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการไปจนกวาจะมีคณะกรรมการชุดใหม  

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 
4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 

มหาวิทยาลัย   
  ผศ.สุธรรม  ชาตะสิงห   รองประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย      

กลาววา นางจิระพันธุ  พิมพพันธุ  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ติดภารกิจ            

จึงมอบใหรองประธานมาประชุมแทน  เร่ืองที่จะนําเสนอคือเร่ืองความเคลื่อนไหวหรืองานของ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะมีการประชุม

ประจําเดือนพฤศจิกายนในวันที่  22  พฤศจิกายน 2550 และในวันที่  23  พฤศจิกายน 2550  

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขารวมการ

สัมมนา/... 
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สัมมนาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  มีวัตถุประสงคเพื่อใหรับรู รับทราบ บทบาทของ

คณะกรรมการ  ทางคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะเขารวมประชุมทั้งหมด          3 ทาน และ

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2550  ทางคณะกรรมการฯ ใหผูแทนนักศึกษา ซึ่งเปนกรรมการคิดในเรื่องของการ

ประชุมผูนํานักศึกษาในเรื่องของเศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่งเปนเรื่องที่นาจะตองดําเนินการ ตอนนี้ก็พัฒนา

โครงการไปแลวระยะหนึ่ง คงจะไดมีการหารือกันอีกครั้งในวันที่ 22 พฤศจิกายน  2550 
 

         ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา  
 
 5.1 ขอความเห็นชอบ  (ร า ง )  กรอบอัตรากํ าลั งและตํ าแหน ง เพิ่ ม ใหม                    
(สายสนับสนุน) ประจําปงบประมาณ 2551-2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให นายปรีชา   ฮูไซนี   หัวหนา

สํานักงานอธิการบดี   นําเสนอ   ขอความเห็นชอบ (ราง) กรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มใหม   

(สายสนับสนุน) ประจําปงบประมาณ 2551-2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

  นายปรีชา   ฮูไซนี  หัวหนาสํานักงานอธิการบดี นําเสนอ  ขอความเห็นชอบ 

(ราง) กรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มใหม  (สายสนับสนุน) ประจําปงบประมาณ 2551-2553 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมติใหเพิ่มกลุมงานบัณฑิตศึกษา

ในทุกคณะและใหเพิ่มอัตรากําลังในกลุมงานบัณฑิตศึกษา โดยใหจัดประชุมหัวหนาหนวยงานที่

เกี่ยวของไดใหความเห็นชอบในการนําเสนอกรอบอัตรากําลังนั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเชิญ

หัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานที่เกี่ยวของประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550  ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบใหเพิ่มอัตรากําลังในกลุมงานบัณฑิตศึกษาในคณะวิทยาศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร คณะครุศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  4 อัตรา เทากันทุกคณะ รวมเปน 12 อัตรา 

ดังนั้นกรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มใหม (สายสนับสนุน) ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดรวมเปน       

312 อัตรา จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม สรุปไดดังนี้ 

  - สํานักงานอธิการบดี    จํานวน  109  อัตรา 

  - คณะครุศาสตร     จํานวน  27 อัตรา 

  - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน  31 อัตรา 

  - คณะวิทยาการจัดการ    จํานวน  20 อัตรา 

คณะวิทยาศาสตร/... 
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  - คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  31 อัตรา 

  - สถาบันวิจัยและพัฒนา    จํานวน  17 อัตรา 

  - สถาบันอยุธยาศึกษา    จํานวน  20 อัตรา 

  - สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  57 อัตรา 
 

    ที่ประชุมรวมอภิปรายและใหขอเสนอแนะดังนี้ 
  1.  ควรแสดงการกําหนดกรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มใหมในลักษณะโครงสราง

เพื่อความชัดเจนและสะดวกตอการพิจารณากอนนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  2.  การกําหนดกรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มใหมควรแสดงใหเห็นอัตรากําลังที่มี

อยูเดิมและอัตรากําลังเพิ่มใหม 
    

  มติที่ประชุม 
  1. เห็นชอบกรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มใหม  (สายสนับสนุน) ประจําป

งบประมาณ 2551-2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 312 อัตรา 

  2. มอบกลุมงานบริหารงานบุคคลดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอเสนอแนะ 

ของที่ประชุมตอไป 
 
 5.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  ผูชวยศาสตราจารยวันทนีย    

แสนภักดี นําเสนอ   ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   

 

  ผูชวยศาสตราจารยวันทนีย    แสนภักดี   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  

นําเสนอ   ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ตามมติสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 12/2550  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 โดยมหาวิทยาลัย ผูจัดทํา และผูเกี่ยวของไดพิจารณา

ตรวจสอบขอมูลและความถูกตองของแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองและครอบคลุมตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงานรับรองมาตรฐาน (สมศ.) และสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดเกณฑและมาตรฐานการวัดและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  จึงเสนอสรุปงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรใน

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ไดดังนี้   

 

ยุทธศาสตร/... 



 8 

  ยุทธศาสตรที่ 1 มุงพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมของบัณฑิตและการจัดการศึกษาตาม

ความตองการของทองถิ่น สังคมและประเทศ โดยใหเกิดความเสมอภาค และสรางโอกาสทาง

การศึกษา  ใชงบประมาณ  50,227,049 บาท  คิดเปน รอยละ 18.01   โดยแบงออกเปน 2 ดาน คือ  

  1 .  ด านการผลิตบัณฑิต เพื่ อสร า ง โอกาสทางการศึ กษา  ใช งบประมาณ                 

46,991,219 บาท 

  2. ดานการพัฒนานักศึกษา   ใชงบประมาณ   3,235,830 บาท 

  ยุทธศาสตรที่  2  เพิ่ม ขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม               

องคความรูตาง ๆ ที่สนองตอบยุทธศาสตรการพัฒนาทุกระดับ  ใชงบประมาณ  6,979,852  บาท   

คิดเปน  รอยละ 2.50  โดยแบงออกเปน 1 ดาน คือ 

  1. ดานการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ใชงบประมาณ 6,979,852  บาท 

  ยุทธศาสตรที่ 3  มุงอนุรักษ สืบทอด เผยแพร ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิ

ปญญาทองถิ่น เรงรัดพัฒนาบริการวิชาการในเชิงรุกครบวงจร  ใชงบประมาณ 16,856,238 บาท       

คิดเปนรอยละ 6.05  โดยแบงออกเปน 2 ดาน คือ  

  1. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ใชงบประมาณ  1,738,824  บาท 

  2. ดานการบรกิารวิชาการ   ใชงบประมาณ  15,117,414  บาท 

  ยุทธศาสตรที่ 4  มุงพัฒนาระบบโครงสรางและการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ              

ตามมาตรฐานการศึกษา ใชงบประมาณ  204,739,441 บาท  คิดเปนรอยละ 73.44  โดยแบงออกเปน 

2 ดาน คือ  

  1 .  ด านการพัฒนามาตรฐานการศึ กษาในระดับสากล  ใช งบประมาณ                  

1,250,000 บาท 

  2. ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและทรัพยากรสารสนเทศ  ใชงบประมาณ  

203,489,441 บาท 

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น   278,802,580 บาท  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ใหความเห็นชอบและอนุมัติ 
    ที่ประชุมรวมอภิปรายและใหขอเสนอแนะดังนี้ 
  1.  มหาวิทยาลัยควรจะเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการ โดยใหมหาวิทยาลัยลง

นามขอตกลงการปฏิบัติงานกับสภามหาวิทยาลัย และหนวยงานระดับปฏิบัติลงนามขอตกลงการ

ปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย โดยใหกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานรวมกัน และพิจารณาจากผลการ

ปฏิบัติงานถาบรรลุตามเปาหมายควรพิจารณาใหรางวัล แตถาทําไมไดตามเปาหมายควรกําหนด

วิธีการเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย 

มหาวิทยาลยั/... 



 9 

  2. มหาวิทยาลัยควรปรึกษาหารือกันในระดับผูบริหารเพื่อกําหนดแนวทางและ

เปาหมายการปฏิบัติงาน  
 

  มติที่ประชุม 
  อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 
 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร  หลักสูตร
ใหม พ.ศ.2551 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให นายมโหสถ   เกิดเดช  

ผูแทนอาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นําเสนอ   ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร  หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 
 

  นายมโหสถ   เกิดเดช  ผูแทนอาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
นําเสนอ  ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร  หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 

ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการแลว  จึงเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความ

เห็นชอบตอไป 
 

    ที่ประชุมรวมอภิปรายและใหขอเสนอแนะดังนี้ 
  1.  ควรระบุจํานวนอาจารยประจําและอาจารยพิเศษวาขณะนี้มีจํานวนเทาไหร  

เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณและรองรับจํานวนอาจารยที่ตองรับเพิ่ม 

  2.  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรควรเพิ่มส่ิงตางๆ ตามขอกําหนดของเนติ

บัณฑิต 
 

  มติที่ประชุม 
  1. เห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร  หลักสูตรใหม พ.ศ.2551 

  2. มอบผูแทนอาจารยประจําหลักสูตรปรับตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 
 
 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) เฉพาะสวนแผนการศึกษา 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.อดิศร  ภูสาระ  นําเสนอ   

ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2549) เฉพาะสวนแผนการศึกษา 

ผศ.อดิศร/... 
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  ผศ.อดิศร  ภูสาระ   นําเสนอ   ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) เฉพาะสวนแผนการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ซึ่งไดปรับแกหลักสูตรตามขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรียบรอยแลวและสภาวิชาการไดใหความเห็นชอบแลว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให

ความเห็นชอบตอไป 
 

  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2549) เฉพาะสวนแผนการศึกษา  
 
 5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) เฉพาะสวนอาจารยประจําหลักสูตรและแผนการศึกษา 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.อดิศร  ภูสาระ  นําเสนอ   

ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2549) 

เฉพาะสวนอาจารยประจําหลักสูตรและแผนการศึกษา 
 

  ผศ.อดิศร  ภูสาระ   นําเสนอ   ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิ ชาดนตรี  (หลักสูตรปรับป รุง  พ .ศ . 2549 )  เฉพาะส วนอาจารยประ จําหลั กสูตร                         

และแผนการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งไดปรับแกหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบรอยแลวและสภาวิชาการไดใหความเห็นชอบแลว          

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง             

พ.ศ.2549) เฉพาะสวนอาจารยประจําหลักสูตรและแผนการศึกษา 

 
 5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 
เฉพาะสวนอาจารยประจําหลักสูตร 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.อดิศร  ภูสาระ นําเสนอ   

ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) เฉพาะสวนอาจารย

ประจําหลักสูตร 

ผศ.อดิศร/... 
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  ผศ.อดิศร  ภูสาระ  นําเสนอ  ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) เฉพาะสวนอาจารยประจําหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ซึ่งไดปรับแกหลักสูตรตามขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรียบรอยแลวและสภาวิชาการไดใหความเปนชอบแลว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให

ความเห็นชอบตอไป 
 

 

  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) เฉพาะสวน

อาจารยประจําหลักสูตร 
 
 5.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ.2549) เฉพาะสวนอาจารยประจําหลักสูตร 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.อดิศร  ภูสาระ นําเสนอ   

ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2549) เฉพาะสวน

อาจารยประจําหลักสูตร 
 

  ผศ.อดิศร  ภูสาระ   นําเสนอ    ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2549) เฉพาะสวนอาจารยประจําหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ซึ่งไดปรับแกหลักสูตรตามขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรียบรอยแลวและสภาวิชาการไดใหความเห็นชอบแลว   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให

ความเห็นชอบตอไป 
 

  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2549) เฉพาะ

สวนอาจารยประจําหลักสูตร  
 
 5.8 ขออนุมัติโครงการปรับปรุงศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร 
สวนหลวง) 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.นาตยา  เกตุสมบูรณ  

นําเสนอ  ขออนุมัติโครงการปรับปรุงศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

 

ผศ.นาตยา/... 
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  ผศ.นาตยา  เกตุสมบูรณ  ประธานคณะกรรมการศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ  

นําเสนอ   ขออนุมัติโครงการปรับปรุงศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ตามที่สภา

มหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2550 เมื่อวันที่  15 มกราคม 2550 ไดอนุมัติในหลักการใหมีการ

ปรับปรุงพัฒนาโรงแรมสวนหลวงใหอยูในระดับดี  มีคุณภาพ เหมาะสมที่จะใชเปนสถานที่ฝก

ปฏิบัติงานของนักศึกษาและหารายไดตามหลักสูตร   และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราว

ประชุมคร้ังที่ 12/2550 ไดมอบหมายใหประธานคณะทํางานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (สวน

หลวง) จัดทําแผนธุรกิจของโครงการ ฯ ประธานคณะทํางานฯ ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของสภา

มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว จึงเสนอขออนุมัติโครงการฯ แผนงบประมาณรายจาย งานบริหาร จัดการ

การศึกษา การจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย   ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ  จํานวน 4,829,400 

บาท (ส่ีลานแปดแสนสองหมื่นเกาพันสี่รอยบาทถวน) ตอไป 
 

    ที่ประชุมรวมอภิปรายและใหขอเสนอแนะดังนี้ 
  การบริหารและการดําเนินการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ (อาคารสวนหลวง) ควรมี

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการดําเนินงานและรายงานผลตอสภามหาวิทยาลัยทุกป 
 

  มติที่ประชุม 
  อนุมัติโครงการและงบประมาณปรับปรุงศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร

สวนหลวง) จํานวน  4,829,400 บาท (ส่ีลานแปดแสนสองหมื่นเกาพันสี่รอยบาทถวน) และใหมี

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการดําเนินงานและรายงานผลตอสภามหาวิทยาลัยทุกป 
 
 5.9 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
วาดวย กองทุนและหลักเกณฑการกูยืมเพื่อการศึกษา ดูงาน การฝกประสบการณวิชาชีพตาม
โครงการสงนักศึกษาดูงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ พ.ศ.2550  
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  ดร.เกษม   บํารุงเวช   

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   นําเสนอ  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย กองทุนและหลักเกณฑการกูยืมเพื่อการศึกษา ดูงาน การฝกประสบการณ

วิชาชีพ  ตามโครงการสงนักศึกษาดูงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ   พ.ศ.2550  
 

  ดร.เกษม   บํารุงเวช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   นําเสนอ         

ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย กองทุนและ

หลักเกณฑการกูยืมเพื่อการศึกษา ดูงาน การฝกประสบการณวิชาชีพ  ตามโครงการสงนักศึกษาดูงาน

หรือฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ พ.ศ.2550   ในคราวประชุมคร้ังที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 18 

กันยายน/... 
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กันยายน 2550 และมีมติใหมหาวิทยาลัยจัดทําระเบียบวาดวยกองทุนและหลักเกณฑของผูรับทุนให

ชัดเจนในการดําเนินโครงการฯ นั้น  มหาวิทยาลัยไดจัดทํารางระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย กองทุนกู

เงินเพื่อการศึกษา  ดูงาน ฝกประสบการณวิชาชีพ โดยไดนําเสนอคณะกรรมการางกฎเกณฑแหง

กฎหมาย จํานวน    2 คร้ังในคราวประชุม คร้ังที่ 12/2550 วันที่  1 พฤศจิกายน 2550  และครั้งที่ 

13/2550 วันที่   9 พฤศจิกายน 2550 โดยไดปรับปรุงระเบียบฯ ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม          

จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบระเบียบ วาดวย กองทุนและหลักเกณฑการกูยืม

เพื่อการศึกษา ดูงาน การฝกประสบการณวิชาชีพ  ตามโครงการสงนักศึกษาดูงานหรือฝก

ประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ พ.ศ.2550 ตอไป 
 

  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย กองทุนและ

หลักเกณฑการกูยืมเพื่อการศึกษา ดูงาน การฝกประสบการณวิชาชีพ  ตามโครงสงนักศึกษาดูงานหรือ

ฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ พ.ศ.2550  
 
 5.10   ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
วาดวย การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษดวยเงินรายได พ.ศ. 2550 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.สุทิน   กัลยพฤกษ

นําเสนอ  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจางผูมี

ความรูความสามารถพิเศษดวยเงินรายได พ.ศ. 2550 
 

  ผศ.สุทิน   กัลยพฤกษ   นําเสนอ  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษดวยเงินรายได พ.ศ. 2550 

เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สามารถแกไขปญหาการขาดแคลนอาจารยและเพื่อ

สงเสริมคุณภาพทางดานวิชาการตลอดจนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหนวยงานของมหาวิทยาลัย

ใหมีความเขมแข็งมากขึ้น มหาวิทยาลัยไดจัดทํารางระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย การจางผูมีความรู

ความสามารถพิเศษดวยเงินรายได พ.ศ. 2550 โดยไดนําเสนอคณะกรรมการรางกฎเกณฑแหง

กฎหมาย จํานวน 2 คร้ัง ในคราวประชุม คร้ังที่ 12/2550 วันที่  1 พฤศจิกายน 2550  และครั้งที่ 

13/2550 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษดวยเงินรายได 

พ.ศ. 2550 ตอไป 

มติที่ประชุม/... 
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  มติที่ประชุม 
  1. เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจาง   

ผูมีความรูความสามารถพิเศษดวยเงินรายได พ.ศ. 2550 

  2.  มอบกลุมงานบริหารงานบุคคลเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติตอไป 

 
 5.11  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.2550 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.2550 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน

คราวประชุม คร้ังที่ 12/2550 ไดมีมติใหนําขอบังคับฯ ผานกรรมการผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมาย

พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย บัดนี้กรรมการผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมายไดพิจารณา

ตรวจสอบเรียบรอยแลวจึงเสนอขอความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

  มติที่ประชุม 
  1.  เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการกําหนด

ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.

2550  

  2.  มอบกลุมงานบริหารงานบุคคลเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติตอไป 

 
 5.12  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. 2550 
 

                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. 2550 

 

 

มติที่ประชุม/... 
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  มติที่ประชุม   
  1 .  ใหนํ า (ร าง )  ขอ บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย                  

สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. 2550 ไปดําเนินการทําประชาพิจารณ  

  2. มอบสภาคณาจารยและขาราชการดําเนินการประชาพิจารณและนํามาเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ     
 

 6.1  นายมงคล  ชาวเรือ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ การแตงตั้งคณะกรรมการ

เลือกตั้งตามขอบังคับฯ วาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการเลือกตั้ง จํานวน 3 คน จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณาคัดเลือกบุคคลจํานวน 3 คน เปนคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัย   

  มติที่ประชุม  ใหแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกอบดวย 1.นายปญญา           

น้ําเพชร  2. ตัวแทนคณบดี 1 ทาน  3.ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ (ผศ.บุญสืบ  บุญเกิด)    

4. หัวหนาสํานักงานอธิการบดี เปนเลขานุการ  คณะกรรมการเลือกตั้งชุดนี้มีหนาที่ดําเนินการ 

ใหไดมาซึ่งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย   

 6 .2  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  14 /2550 ในวันจันทรที่  10              

ธันวาคม 2550  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
ปดประชุมเวลา 12.00  น. 
 

……………………………….     ……………………………….  

(นายอารีย   วงศอารยะ)     (นายมงคล   ชาวเรือ) 

นายกสภามหาวิทยาลัย       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ประธานการประชุม       ผูบันทึกรายงานการประชุม                                   
 
 


