
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คร้ังที ่9/2551 

วันจันทรที ่14 กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียธุยา 

-------------------------------------------------- 

 

ผูมาประชมุ 

1. นายอารีย วงศอารยะ นายกสภามหาวิทยาลยั   ประธาน  

2. ดร.ปญญา น้ําเพชร  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ธนากร    อวนออน ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

4. ผศ.ดร.สาโรช   ธรีศลิป  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

5. นายรุงโรจน   ลิม้วงษทอง ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

6. ดร.จริะพนัธุ   พมิพพนัธุ ประธานคณะกรรมการสงเสรมิกจิการมหาวิทยาลัย    กรรมการ 

7. รศ.สุวิทย  เฑียรทอง อธิการบด ี    กรรมการ 

8. ผศ.จนิตนา เวชม ี  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

9. รศ.ดร.วิชา   ทรวงแสวง ผูแทนผูบรหิาร    กรรมการ 

10. รศ.ดร.นพวรรณ  ธรีะพนัธเจรญิ ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

11. นายสุนทร    โภชฌงค ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

12. ดร.รวีวัตร    สิริภูบาล   ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

13. นายมงคล   ชาวเรือ  รองอธกิารบดีฝายบรหิาร   เลขานุการ  

 

ผูทีต่ิดภารกิจหรอืตดิราชการ 

1. ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา อุปนายก    ตดิราชการ 

2. ศ.ดร.เกรียงศกัดิ ์ เจริญวงศศักดิ ์ ผูทรงคุณวุฒิ    ตดิภารกิจ 

3. ดร.ยติ   กฤษณงักูร ผูทรงคุณวุฒิ    ตดิราชการ 

4. ดร.พลสณัห  โพธิศ์รีทอง ผูทรงคุณวุฒิ    ตดิราชการ 

5. นายอนันต  ชโูชต ิ  ผูทรงคุณวุฒิ    ตดิราชการ 

6. นายกอกจิ ดานชยัวิจติร ผูทรงคุณวุฒิ    ตดิภารกิจ 

7. นายบณัฑูร     สุภัควณชิ ผูทรงคุณวุฒิ    ตดิราชการ 

8. รศ.วันทนยี  แสนภกัดี ผูแทนผูบริหาร    ตดิราชการ 

9. ดร.เกษม  บาํรุงเวช ผูแทนผูบรหิาร    ตดิราชการ 

รศ.สุนทรศกัดิ/์... 
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10. รศ.สุนทรศกัดิ ์  สุขสชุะโน ผูแทนผูบรหิาร    ตดิราชการ 

11. ผศ.วิชชกุร   นาคธน  ผูแทนคณาจารย    ตดิราชการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1. ผศ.สุทิน  กลัยพฤกษ รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา 

2. นางพันทิพา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบนัอยุธยาศกึษา 

3. นายจริศักดิ ์  ชมุวรานนท ผูอํานวยการสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยี 

4. ดร.อมรรัตน  สนัน่เสียง ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

5. ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  กรรมการคณะกรรมการพจิารณาตาํแหนงทางวิชาการ 

6. ดร.ศานติ  เล็กมณี  คณบดคีณะวิทยาการจดัการ 

7. นายปรีชา   ฮไูซน ี  ผูอํานวยการสาํนกังานอธิการบด ี

8. นางลกัขณา  เตชะวงศ รักษาการผูอํานวยการกองบริการการศกึษา 

9. ผศ.บญุล้าํ  สุนทร  รองผูอํานวยการสถาบนัอยุธยาศกึษา 

10. นางสาวศราริตา บญุฤทธิ ์ นิตกิร 

 

เปดประชมุ เวลา 09.00 น. 

 

  ประธาน ตรวจนับจํานวนกรรมการที่เขาประชุม เมื่อเห็นวาครบองคประชุม 

ตามระเบียบขอบงัคบัแลว จงึกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชมุ 

 

ระเบียบวาระที ่1   เรือ่งทีป่ระธานแจงใหทราบ  

  ประธานมอบหมายใหอธิการบดแีจงเรือ่งใหที่ประชุมทราบ 

  อธกิารบดีแจงเร่ืองใหที่ประชมุทราบ ดังนี้ 

  1.กรรมการสภามหาวทิยาลยัพระนครศรีอยุธยาทีล่าการประชุม 

  1.1 นายอนันต ชโูชต ิ   ตดิราชการ 

  1.2 นายบณัฑูร สภุัควณชิ  ตดิราชการ 

  1.3นายกอกจิ ดานชยัวิจติร  ตดิภารกจิ 

  1.4 ดร.เกษม บาํรุงเวช  ตดิราชการ 

  1.5 ดร. พลสณัห โพธิ์ศรทีอง  ตดิราชการ 

  1.6 ผศ.วิชชกุร  นาคธน   ตดิราชการ 

  1.7 รศ.สนุทรศักดิ ์สขุสชุะโน  ตดิราชการ 

การเสนอขอ/... 
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  2.  การเสนอขอพระราชทานโปรดเกลาฯ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ

สภามหาวิทยาลยัทกุแหงโดยไดรับแจงจากทีป่ระชุมอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏัทัว่ประเทศ

เมื่อวันเสารที่ 12 กรกฎาคม 2551 วาขณะนี้มีมหาวิทยาลัยที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แลวจํานวน 4 แหง อยูในระหวางดําเนินการของสํานักราชเลขาธิการ จํานวน 3 แหง 

อยูในระหวางดําเนินการของเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีจาํนวน 2 แหง อยูในระหวางดําเนินการ

ของสํานักงานรัฐมนตรี จํานวน  4 แหง และอยูในระหวางดําเนินการของสํานักงาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษา จาํนวน 8 แหง ซึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

อยูในระหวางดําเนินการของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนือ่งจากทางสํานักงาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษาไดตรวจสอบแลวพบวาภาพถายของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ไดประดับเครือ่งราชอิสริยาภรณในชัน้สายสะพายต่าํกวาที่ไดรับจงึแจงใหเปลี่ยนภาพถายใหม 

ในชั้นสายสะพายสงูสดุ  

   3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเวียนแจงมติคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเพือ่ขอความรวมมือสภาสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อดาํเนินการพจิารณาอนุมตัหิลกัสูตร

หรือใหความเห็นชอบหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษา 2 ประเด็น คือ 1) ควรมีคณะกรรมการ

หรือสภาวิชาการ ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน 

การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของสถาบัน ซึ่งตองสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน

ห ลั ก สู ต ร ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ ห รื อ แ น ว ท า ง ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง 

2) สภาสถาบันอุดมศึกษา ควรมีความตระหนักและรอบคอบในการพิจารณาอนุมัติหรือ 

ใหความเห็นชอบหลักสูตร รวมทัง้กํากับ ดแูลการเปดหลักสตูรตาง ๆ  

  4. ขณะนี้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดผานการ

พจิารณาหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกือบ 80% สําหรับหลักสูตร

ครศุาสตรบัณฑิต 5 ป นอกจากนี้ยงัผานการรับรองโดยสภาวชิาชีพครเูรียบรอยแลว 

  5. หลักสูตรทีอ่ยูระหวางการแกไข คอื หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 

หลักสตูรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อสบ.) และหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การจดัการการคลัง 

 

  ทีป่ระชมุ   รับทราบ  

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2/... 
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ระเบียบวาระที ่2  เรือ่งรับรองรายงานการประชมุครัง้ที ่8/2551  

 

  เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันเสารที่ 14 มิถุนายน   2551  เวลา 09.00 น.                  

ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา   
 

  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2551                 

เมื่อวันเสารที่ 14 มิถุนายน 2551  เวลา 09.00 น.  ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา   
 

  มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2551              

เมื่อวันเสารที่ 14 มิถุนายน  2551 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา โดยมแีกไขในระเบียบวาระที่ 2  

   หนาที ่4 บรรทดัที่ 18 เพิ่มเติม ขอความวา ทางมหาวิทยาลัยไมตองดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขเพราะทางมหาวิทยาลัยไดดําเนินการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กาํหนด 

  หนาที ่4  บรรทัดที ่23 แกไข คาํวา มาตรา 173  เปน มาตรา 17 

 

ระเบียบวาระที ่3  เรือ่งสบืเนือ่งจากการประชุม คร้ังที่ 8/2551 

3.1  ผลการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

 

  เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตทีป่ระชุมให นายรุงโรจน  ลิม้วงษทอง 

ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นําเสนอ ผลการสรรหา

กรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 
 

 นายรุงโรจน  ลิม้วงษทอง นาํเสนอ ผลการสรรหากรรมการสงเสริมกจิการ 

มหาวิทยาลัย  โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ไดดาํเนนิการประชมุและไดเสนอรายชือ่มาแลว 2 ทาน 

เพือ่ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหความเหน็ชอบในระเบยีบวาระที ่5 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4/... 
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ระเบียบวาระที ่4  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบ 

 

  4.1 เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากอธิการบดี 

  1. การสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ขณะนี้ไดดําเนินการ

เรียบรอยแลวและจะนาํเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในระเบยีบวาระที ่5 

  2. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวย การจัดบริการและการจัดการรายไดใน

สถาบันอยุธยาศึกษา ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ วาดวย การบริหาร

งบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลยั 

  3. ราง ประกาศฯ เรือ่ง หลกัเกณฑ วิธีการกาํหนดระดบัตําแหนงและการคดัเลือก

ใหดํารงตําแหนงประเภทผูบรหิาร ขณะนีง้านนติกิารไดปรบัแกตามขอเสนอของทีป่ระชุมและจะ

นาํเสนอในระเบียบวาระที่ 5 

  4. ตามทีส่ภามหาวิทยาลยัไดเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสายงานของขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของนางทัศน  ี ทองมาก ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ

แตงตั้งและแจงผูเกี่ยวของเพื่อทราบเรียบรอยแลว 

  5. การกาํหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาให

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จาํนวน 4 ราย ขณะนีท้างมหาวิทยาลัยไดดาํเนินการแตงตัง้และแจง

ผูเกีย่วของเพือ่ทราบเรียบรอยแลว 

 

  4.2 เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 

  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ นําเสนอ สภาคณาจารยและ

ขาราชการไดดาํเนินการสรรหาผูบรหิารชุดใหมโดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวม ขณะนี้ไดจัดทํา

แบบสํารวจคุณลัก ษณะที่สําคัญอ ธิการบดีมหาวิทย าลัย ราช ภัฏพ ระน ครศรีอยุ ธย า 

พ.ศ. 2552-2555 ซึง่ประกอบดวยคณุลักษณะอธิการบด ี4 ดาน คือ ดานการบริหาร ดานวิชาการ  

ดานบคุลกิภาพ  ดานคณุธรรมและจริยธรรม โดยจะทาํการสํารวจและจัดใหมีการประชุมวิพากษ

ผลการสํารวจของคณาจารยและขาราชการในวันที่ 3 กนัยายน 2551  
 

  ทีป่ระชมุ   รับทราบ 

 

 

4.3 เรือ่งนาํเสนอ/... 
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4.3 เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

 

  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

  1.  ตามที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดนําเสนอเร่ืองแผน

ยุทธศาสตรของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551-2553 ที่ประกอบดวย

ยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน โดยขณะนี้คณะกรรมการสงเสริมฯ ไดแบงกลุมเพื่อดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรและจัดใหมีประชุมครั้งที่ 5/2551 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 เพื่อติดตามการ

ดาํเนินการตามยทุธศาสตรและจะรายงานผลตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ทราบตอไป   

  2.   ในการประชุมคณะกรรมการสง เสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ทุกครั้ง 

ไดมีตัวแทนนักศึกษาเขารวมเปนกรรมการดวยทําใหคณะกรรมการฯ ไดทราบถึงปญหาใน 

ดานตาง ๆ อีกทั้งทางคณะกรรมการสงเสริมฯ ไดใหการสนับสนุนนักศึกษาเร่ืองกิจกรรมและ 

มอบเงินเพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่หองละมาดตามที่นักศึกษาขอรับการสนับสนุน เปนเงิน

จาํนวน 25,000 บาท 

 

ระเบียบวาระที ่5  เรือ่งนําเสนอเพือ่พจิารณา  

 

 5.1    ขอความเหน็ชอบการแตงตัง้คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ขออนุญาตที่ประชุมใหนายปรีชา  ฮูไซน ี 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี นําเสนอ ขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม

กจิการมหาวิทยาลัย 

 นายปรีชา  ฮูไซนี  ผูอํานวยการสํานักงานอธกิารบดี  นําเสนอ ขอความ

เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   ตามที่สภามหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ในคราวประชมุสภามหาวิทยาลัย ครัง้ที ่7/2551 เมื่อวันเสารที่ 31 พฤษภาคม 

2551  ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลัย เพือ่ดําเนินการสรรหา

คณะก ร รมก าร ส ง เ สริมกิจ กา รมห าวิท ยาลั ยแ ท นตํ าแ ห น งที่ว างล ง  จํ านวน  2  ทาน  

 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 แลวนั้น  คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยัไดดําเนนิการสรรหาตามกระบวนการดังนี้ 

ประชุม/... 
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1. ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2551 เพื่อสรรหา

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและไดคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

เพิม่เติม ดงันี ้

 1.1 นายยงยุทธ ตรเีมฆ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

 1.2 พนัตาํรวจเอกสมเกยีรต ิ พานชิการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิดาน

กฎหมาย 

   2.  คณะกรรมการสรรหาฯ จงึขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พจิารณาใหความ

เห็นชอบและแตงตั้งบุคคลดังกลาวขางตนเปนกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลัยตอไป 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบการแตงตัง้คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

จาํนวน 2 ทาน คอื   

 1. นายยงยุทธ  ตรีเมฆ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  

 2.  พนัตาํรวจเอกสมเกยีรต ิ พานชิการ กรรมการผูทรงคุณวุฒดิานกฎหมาย 

 

 5.2  ขอความเหน็ชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เร่ือง หลกัเกณฑ วิธกีารกาํหนดระดบัตําแหนงและการคดัเลือกใหดํารงตาํแหนงประเภท

ผูบริหาร พ.ศ. 2551 

 

  เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย  ขออนญุาตทีป่ระชุมใหนางสาวศราริตา บญุฤทธิ์ 

นิติกร นําเสนอ ขอความเห็นชอบ หลักเกณฑ วิธีการกําหนดระดับตําแหนงและการคัดเลือก 

ใหดาํรงตาํแหนงประเภทผูบรหิาร พ.ศ.2551 
 

  นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์  นติิกร  นําเสนอ ขอความเห็นชอบ หลักเกณฑ 

วิธีการกําหนดระดับตําแหนงและการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ.2551 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ไดมอบหมายใหฝายเลขานุการและนติิกร 

ปรบัแกไขประกาศฯ เรือ่งการใหคาํนิยามคาํวา “ผูบรหิาร” โดยใหสอดคลองกับมาตรา 18 (ข) (7) 

(8) ตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศ ก.พ.อ. นั้น 

งานนิติกรไดดําเนนิการปรับแกไขแลวรายละเอยีดตามเอกสารแนบประกอบการประชุม 

 

 

มติที่ประชมุ/... 
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  มติทีป่ระชมุ  เห็นชอบ รางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา เร่ือง 

หลักเกณฑ วิธีการกําหนดระดับตําแหนงและการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร 

พ.ศ. 2551 

 

 5.3 ขออนุมัติการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

  เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย  ขออนญุาตที่ประชุมให ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม 

ผูชวยเลขานุการกรรมการพจิารณาตาํแหนงทางวิชาการ นําเสนอ ขออนุมัติการกําหนดตําแหนง

และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

  ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  ผูชวยเลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการ  นําเสนอ  ขออนุมัติการกําหนดตําแหน งและการแตงตั้ งข าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอดุมศึกษาใหดาํรงตําแหนงทางวชิาการ ดังนี้ 
   

  ขออนมุัติกาํหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จาํนวน 1 ราย ไดแก  

  1. นางชัชฎาพร   องอาจ   ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา ไดเสนอขอผลงานทางวชิาการ เพือ่ขอกาํหนด

ตาํแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาเคมี 

  และเลขานกุารคณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการไดนําผลการประเมิน

ของผูทรงคุณวุฒ ิ(ผูอาน)  เขาที่ประชุมคณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวชิาการครัง้ที ่3/2551  

เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2551  ที่ประชมุมมีติสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

จงึไดนําเสนอสภาวิชาการเพือ่ใหความเหน็ชอบเมือ่ วันที่  10  กรกฎาคม  2551  
 

  มติทีป่ระชมุ 

  1. อนุมัติใหนางชัชฎาพร   องอาจ   ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                   

ทั้งนีแ้ตงตัง้ไมกอนวันที่  6  ธันวาคม  2549 

  2.  มอบใหงานการเจาหนาทีด่าํเนินการในสวนที่เกีย่วของตอไป 

 

 

ขออนุมตัิ/... 
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  ขออนมุัติแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 ราย  

  มติทีป่ระชมุ 

  1. อนุมัติใหแตงตั้งนางชัชฎาพร   องอาจ อาจารย ระดับ 6 ขั้น 12,730  บาท 

ดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ทั้งนีแ้ตงตั้งไมกอนวันที่  6 ธนัวาคม  2549 

  2.   มอบใหงานการเจาหนาทีด่ําเนนิการในสวนทีเ่กี่ยวของตอไป 

  ขออนมุัติกาํหนดตําแหนงรองศาสตราจารย จาํนวน 1 ราย ไดแก  

  1. นายอดุลย    ตันประยูร   ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สังกัดคณะ

มนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทาง

วิชาการเพือ่ขอกาํหนดตําแหนงเปน รองศาสตราจารย ในสาขาวิชานิติศาสตร 

  และเลขานกุารคณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการไดนําผลการประเมิน

ของผูทรงคุณวุฒ ิ(ผูอาน)  เขาที่ประชุมคณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวชิาการครัง้ที ่3/2551  

เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2551  ที่ประชุมมีมติสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย              

จงึไดนําเสนอสภาวิชาการเพือ่ใหความเหน็ชอบเมือ่ วันที่  10  กรกฎาคม  2551  
 

  มติทีป่ระชมุ 

  1. อนุมัติใหนายอดุลย   ตันประยูร  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย                   

ทั้งนีแ้ตงตัง้ไมกอนวันที่  21  เมษายน  2551  

  2.  มอบใหงานการเจาหนาทีด่าํเนินการในสวนที่เกีย่วของตอไป 

 

  ขออนมุัติแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จาํนวน 1 ราย  

  มติทีป่ระชมุ 

  1. อนุมัตใิหแตงตัง้นายอดลุย   ตนัประยรู  ตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 

ขัน้ 47,450 บาท ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ทั้งนีแ้ตงตั้งไมกอนวันที่  21  เมษายน  2551 

  2.   มอบใหงานการเจาหนาทีด่ําเนนิการในสวนทีเ่กี่ยวของตอไป 

 

5.4 ขออนมุัติใหปริญญามหาบัณฑติ ผูสําเร็จการศกึษา ประจาํภาคเรียนที ่

3 ปการศึกษา 2550 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขออนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต 

ผูสําเร็จการศกึษา ประจาํภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2550  สภาวชิาการไดมีมตเิหน็ชอบเสนอการ

ใหปรญิญามหาบัณฑิต ในคราวประชุมครัง้ที ่5/2551 วันที่ 10 กรกฎาคม 2551  จํานวน 31 ราย 

ประจาํภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2550 ดังนี ้

ระดบัมหาบณัฑติ/… 
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 ระดบัมหาบัณฑติ 

 - สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  จาํนวน   8 ราย 

 - สาขาวิชาการจดัการเรียนรู  จาํนวน  5 ราย 

 - สาขาวิชาสังคมศาสตรเพือ่การพฒันา จาํนวน   1 ราย 

 - สาขาวิชายุทธศาสตรเพือ่การพฒันา จาํนวน  6 ราย 

 - สาขาวิชาการจดัการทั่วไป  จาํนวน  6 ราย 

 - สาขาวิชาบริหารธุรกจิ   จาํนวน  5 ราย 

      รวมทั้งสิน้ 31 ราย 

 

มติทีป่ระชมุ อนุมตัิใหปรญิญามหาบณัฑิต ผูสาํเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียน

ที่ 3 ปการศกึษา 2550 จาํนวน 31 ราย 

 

  5.5 ขอความเหน็ชอบการเปลีย่นแปลงปพุทธศักราชของการเปดหลกัสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรศึกษา และ สาขาวิชาศลิปนาฏดุริยางค 

 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให นางลักขณา เตชวงษ

รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  นําเสนอขอความเห็นชอบการ

เปลีย่นแปลงปพุทธศักราชของการเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

และสาขาวชิาศลิปนาฏดุริยางค  
 

  นางลักขณา เตชวงษ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองบริการ

การศึกษา  นําเสนอ  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงปพุทธศักราชของการเปดหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา และสาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค  ตามที่สภา

มหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา และสาขาวิชา 

ศิลปนาฏดุริยางค หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2549  

วันที่ 5 มิถุนายน 2549 แลวนั้น เนื่องจากหลักสูตรดังกลาวเปดสอนและรับสมัครนักศึกษา 

ภาคปกติปการศึกษา 2548 ในการนี้ทางกองบริการการศึกษาไดประสานงานกับสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแลวขอใหทางมหาวิทยาลัยปรับแกไขปพุทธศักราชจาก 2549เปน  

ป พ.ศ.2548 จงึขอเสนอตอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงแกไข

ปพทุธศักราชการเปดหลักสูตรดงักลาวขางตน 

มติที่ประชมุ/... 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงปพุทธศักราชของการเปดหลักสูตร 

ครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรศึกษา และ สาขาวชิาศิลปนาฏดุริยางค 

 

  5.6  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร 

 วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสถิติประยกุต 

 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให นางลักขณา เตชวงษ

รักษาการในตําแหนงผูอาํนวยการกองบริการการศึกษา ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชือ่

อาจารยประจาํหลักสตูร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสถติปิระยุกต  
 

  นางลักขณา เตชวงษ   รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองบริการ

การศกึษา ขอความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงรายชือ่อาจารยประจําหลักสตูร วิทยาศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาสถติปิระยกุต  ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะขอเปลี่ยนแปลงศักยภาพของ

อาจารยประจาํหลักสตูรคอื อาจารยวีรภทัร ภัทรกลุ ซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตรสถิติประยุกต 

เปลี่ยนเปนอาจารยประจาํหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและขอใหอาจารยสาโรช 

ปรุิสังคหะ มาเปนอาจารยประจาํหลักสตูรสถิติประยกุตแทน 
 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติปิระยุกต 

 

  5.7 ขออนมุัติตัง้งบประมาณรายจายการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2551(ครัง้ที ่2) 

 

  เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง 

นําเสนอ  ขออนุมัติตัง้งบประมาณรายจายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2551(ครัง้ที ่2) 
 

  ดร .อมรรัตน สนั่นเสียง  นําเสนอ   ขอ อนุมัติตั้ งงบประมาณรายจาย 

การจดัการศกึษาระดับบณัฑิตศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2551(ครัง้ที ่2) ตามที่สภามหาวิทยาลัย

ไดอนุมัติงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2551 

ไปแลวนั้น เนื่องจากพบวาจํานวนนักศึกษาปการศึกษา 2551 มีจํานวนมากกวาที่ประมาณ 

การรายไดในงบประมาณรายจาย สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงขออนุมัติตั้ง

งบประมาณ/... 
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งบประมาณรายจายการจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2551 (ครั้งที่ 2)  

เปนจาํนวน 1,213,760 บาท โดยมรีายละเอียดประกอบเอกสารการประชมุ 
 

  มติทีป่ระชมุ  อนุมัตติัง้งบประมาณรายจายการจดัการศกึษาระดับบณัฑิตศกึษา 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2551(ครัง้ที ่2) เปนจาํนวนเงิน 1,213,760 บาท (หนึ่งลานสองแสนหนึ่งหมื่น

สามพันเจด็รอยหกสบิบาทถวน) 

 

 5 . 8  ขอ คว าม เ ห็ นช อบ  ( ร า ง )  ร ะ เ บี ย บ มห าวิทย า ลั ย ร าช ภั ฏ

พระนครศรอียธุยา วาดวย ทีพ่ักอาศยัของมหาวิทยาลยั พ.ศ.2551 

 

 เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตทีป่ระชุมให นางสาวศราริตา บญุฤทธิ ์

นิตกิร นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

ที่พกัอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 
 

 นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์ นิติกร นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย ที่พกัอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 วาดวย ที่พกัอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 

 

 5 . 9  ขอ คว ามเ ห็ นช อบ  ( ร า ง )  ขอบั งคั บม ห าวิทย าลั ย ราชภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ........ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอถอนเร่ืองนี้ออกไปกอนเนื่องจากยังไมผาน 

การพจิารณาจากคณะกรรมการรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย 
 

 ทีป่ระชมุ รับทราบ 

 

 

 

 

ขอความเห็นชอบ/... 
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  5.10  ขอความเห็นชอบแผนยทุธศาสตรการวิจยั พ.ศ. 2551-2553 

 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ  ขออนุญาตที่ประชุมให รศ.ดร.วิชา  

ทรวงแสวง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นําเสนอ ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร 

การวิจยั พ.ศ. 2551-2553   
 

  รศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง นําเสนอ ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการวิจัย 

พ.ศ. 2551-2553  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ ไดกําหนดแนวทาง 

การประเมินผลขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2553 

ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยใหหนวยงานภาครัฐจัดทําแผนยุทธศาสตรการวิจัยของหนวยงาน 

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) และ

นโยบายรัฐบาล สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทําราง ยุทธศาสตรการวิจัย พ.ศ. 2551-2553  

ของมหาวิทยาลัย โดยผานการพิจารณาจากคณะทํางานดานนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย 

ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

เพือ่พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

  มติทีป่ระชมุ เห็นชอบแผนยทุธศาสตรการวิจยั พ.ศ. 2551-2553 

 

  5.11  ขออนมุัติงบประมาณในการติดตั้งระบบไฟฟา สถาบันอยธุยาศึกษา 

 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให นางพันทิพา มาลา 

ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และ ผศ.ดร.บุญล้ํา สุนทร รองผูอํานวยการสถาบันอยุธยา

ศกึษา   นําเสนอ  ขออนุมตังิบประมาณในการติดตัง้ระบบไฟฟา สถาบนัอยุธยาศึกษา 
 

  นางพันทพิา  มาลา และ ผศ .ดร .บุญล้ํา สุนทร   นําเสนอ   ขออนุมัติ

งบประมาณในการติดตั้งระบบไฟฟา สถาบันอยุธยาศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติ

งบประมาณในการติดตัง้ระบบไฟฟา สถาบนัอยธุยาศกึษา โดยใชงบ กศ.บป.คงคลงั เปนจํานวน

เงิน 986,139.47 บาทแตเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดประกาศสอบราคาแลวจํานวน 2 คร้ัง ไมมีผู

เสนอราคา สถาบนัอยธุยาศึกษาไดเชญิคณะกรรมการประชมุเพื่อตรวจสอบรูปแบบรายการและ

ราคากลางขึน้ใหมอีกครัง้หนึง่ แลวมมีตใิหสถาบันอยธุยาศึกษาเสนองบประมาณตอมหาวิทยาลยั

เพิ่มเติมจากเดิมอีกจํานวน  413,615.26 บาท   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  1,399,754.73 บาท 

 (หนึ่งลานสามแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยหาสิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค) รายละเอียดตาม

เอกสาร/... 
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เอกสารประกอบการประชมุ เนื่องจากวงเงินงบประมาณเกินอํานาจการอนุมัติของอธิการบดีจึง

เสนอตอสภามหาวทิยาลัยเพื่อโปรดพจิารณาอนุมตัิงบประมาณดงักลาว 
 

  มติทีป่ระชมุ อนุมตัิงบประมาณในการติดตั้งระบบไฟฟา สถาบันอยุธยาศึกษา 

จากงบ กศ .บป. คงคลัง จํานวน 1,399,754.73 บาท (หนึ่งลานสามแสนเกาหมื่นเกาพัน 

เจ็ดรอยหาสิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค 

 

ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ืองอืน่ ๆ     

  6 . 1  กํ า ห น ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค รั้ ง ที่  1 0 / 2 5 5 1 ใ น วั น 

จันทรที่ 1  กันยายน    2551  เวลา 09.30  น .  ณ หองประชุม  1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

 

 ปดประชมุเวลา 11.20 น. 

……………………………….     ……………………………….  

(นายอารีย   วงศอารยะ)     (นายมงคล   ชาวเรือ) 

นายกสภามหาวิทยาลยั       เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

ประธานการประชมุ       ผู บั น ทึ ก ร าย ง าน ก า ร ป ร ะชุ ม 



                         

 


