
 รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

ครัง้ที ่11/2551 

วนัจนัทรที ่29  กนัยายน  พ.ศ. 2551 เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

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

ผูมาประชมุ 

1. นายอารีย วงศอารยะ นายกสภามหาวิทยาลยั ประธาน  

2. ดร.ปญญา น้ําเพชร ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

3. ผศ.ดร.สาโรช   ธรีศลิป ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

4. นายรุงโรจน   ลิม้วงษทอง ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5. ดร.พลสณัห โพธิศ์รีทอง ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6. รศ.สุวิทย เฑียรทอง อธกิารบดี กรรมการ 

7. นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ แทนประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

8. รศ.วันทนีย แสนภักด ี ผูแทนผูบรหิาร กรรมการ 

9. รศ.ดร.วิชา   ทรวงแสวง ผูแทนผูบรหิาร ตดิราชการ 

10. ดร.เกษม  บาํรุงเวช ผูแทนผูบรหิาร ตดิราชการ 

11. รศ.ดร.นพวรรณ  ธรีะพนัธเจรญิ ผูแทนคณาจารย กรรมการ 

12. ผศ.วิชชกุร   นาคธน ผูแทนคณาจารย กรรมการ 

13. นายสุนทร    โภชฌงค ผูแทนคณาจารย กรรมการ 

14. ดร.รวีวัตร    สิริภูบาล   ผูแทนคณาจารย กรรมการ 

15. นายมงคล   ชาวเรือ รองอธกิารบดีฝายบรหิาร เลขานุการ  

 

ผูทีต่ิดภารกิจหรอืตดิราชการ 

1. ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา อุปนายก ตดิราชการ 

2. ศ.ดร.เกรียงศกัดิ ์ เจริญวงศศักดิ ์ ผูทรงคุณวุฒิ ตดิภารกจิ 

3. ดร.ยติ กฤษณงักูร ผูทรงคุณวุฒิ ตดิราชการ 

4. นายอนันต  ชโูชต ิ ผูทรงคุณวุฒิ ตดิราชการ 

5. นายบณัฑูร     สุภัควณชิ ผูทรงคุณวุฒิ ตดิราชการ 

6. ผศ.ดร.ธนากร    อวนออน ผูทรงคุณวุฒิ ตดิราชการ 

7. นายกอกจิ ดานชยัวิจติร ผูทรงคุณวุฒิ ตดิภารกจิ 

8. ดร.จริะพันธุ   พมิพพนัธุ  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลยั ตดิภารกจิ 

9. รศ.สุนทรศกัดิ ์  สุขสชุะโน ผูแทนผูบรหิาร ตดิราชการ 

ผูเขารวม/… 
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ผูเขารวมประชุม  

1. ผศ.สุทิน  กลัยพฤกษ รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา 

2. นางพันทิพา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบนัอยุธยาศกึษา 

3. นายจรีศักดิ ์  ชมุวรานนท ผูอํานวยการสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยี 

4. ดร.อมรรัตน  สนัน่เสยีง ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

5. นายปรีชา   ฮไูซน ี  ผูอํานวยการสาํนกังานอธิการบด ี

6. นางสาวเพลินตา  โมสกุล  รักษาการตําแหนงผูอาํนวยการกองนโยบายและแผน  

7. นางสาวศราริตา  บญุฤทธิ ์ นิตกิร 

8. นางสาวญาณศิา ปานพรม นิตกิร 

 

เปดประชมุ เวลา 09.30 น. 

 

  ประธาน ตรวจนับจํานวนกรรมการที่เขาประชุม เมื่อ เห็นวาครบองคประชุม 

ตามระเบียบขอบงัคบัแลว จงึกลาวเปดประชมุและดําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุ 

 

ระเบียบวาระที ่1   เรือ่งทีป่ระธานแจงใหทราบ  

  ประธานมอบหมายใหอธิการบดแีจงเรือ่งใหที่ประชุมทราบ 

  อธกิารบดีแจงเร่ืองใหที่ประชมุทราบ ดังนี้ 

  1.กรรมการสภามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยาที่ลาการประชมุ 

1. ดร.สรุพล  กาญจนะจิตรา ตดิราชการ 

2. ศ.ดร.เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศศกัดิ ์ ตดิภารกจิ 

3. ดร.ยต ิ กฤษณงักูร ตดิราชการ 

4. นายอนนัต  ชโูชต ิ ตดิราชการ 

5. นายบณัฑูร     สุภัควณชิ ตดิราชการ 

6. ผศ.ดร.ธนากร    อวนออน ตดิราชการ 

7. นายกอกจิ ดานชยัวิจติร ตดิภารกจิ 

8. ดร.จริะพนัธุ   พมิพพนัธุ  ตดิภารกจิ 

9. รศ.สนุทรศกัดิ ์  สุขสชุะโน ตดิราชการ 
 

  ทีป่ระชมุ   รับทราบ  

ระเบยีบวาระที ่2/... 
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ระเบียบวาระที ่2  เรือ่งรับรองรายงานการประชมุครัง้ที ่10/2551  

 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันจันทรที่ 1  กันยายน  2551  เวลา 09.30 น.                  

ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา   
 

  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยาตรวจสอบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันจันทรที่                     

1 กนัยายน  2551  เวลา 09.30 น.  ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

  มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่  10/2551              

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

พระนครศรีอยุธยา โดยไมมกีารแกไข 

 

ระเบียบวาระที ่3  เรือ่งสบืเนือ่งจากการประชุม คร้ังที่ 10/2551 

 

  - ไมม ี- 

 

ระเบียบวาระที ่4  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบ 

 

  4.1 เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากอธิการบดี 

 1. การแสดงเจตนารมณในการไมเขารับการสรรหาในตําแหนงอธิการบดฯีในวาระที ่2 

  2. การเขาสูตาํแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาสายสนับสนุน 
 

     นางสาวศราริตา    บุญฤทธิ์    นิติกร  แจง 1. การแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอดุมศึกษา (สายสนับสนนุ) จาํนวน 9 ราย   ดังนี้ 

  1. นางเบญญาภา   สอนพรม  ตําแหนง  ผูปฏิบตังิานบรหิาร ระดับ 5 เปนตาํแหนง

เจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป ระดบั 5 

  2. นางอรัญญา  จงกลรัตน  ตําแหนง  ผูปฏบิัติงานบริหาร ระดับ 5 เปนตําแหนง

เจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป ระดบั 5 

  3. นางวิรินดา   มีบํารุง  ตําแหนง  ผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 5 เปนตําแหนง 

เจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป ระดบั 5 

4. นางลักขณา/... 
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  4. นางลักขณา   เตชวงษ  ตําแหนง  ผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 5 เปนตําแหนง

นักวิชาการศกึษา ระดับ 5 

  5. นางสาวกาญจนา   เงินออน  ตําแหนง  ผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 5 เปน

ตาํแหนง บคุลากร ระดับ 5 

  6. นางสาวนนัทนา   แยมบู  ตาํแหนง  ผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 5 เปนตําแหนง

เจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป ระดบั 5 

  7. วาที่ ร.ต.หญิง รัตติยา  พาวินัย ตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 5 เปน

ตาํแหนงนักวิชาการพสัด ุระดับ 5  

  8.นางสาวเพลินตา   โมสกุล    ตําแหนง  นักสถิติ  ระดับ 6 เปน  ตําแหนง 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 6 

  9. นางทัศนี   ทองมาก  ตําแหนง  ผูปฏิบัติงานหองสมุด ระดับ 5 เปน ตําแหนง 

บรรณารักษ  ระดับ 5 

  ทั้งนีเ้ปนไปตามขอกฎหมายที่กาํหนด 

   2. การตดัโอนตาํแหนงและอัตราเงินเดือน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(สายสนบัสนุน) จาํนวน 4 ราย  ดงันี ้

  1. นางเบญญาภา   สอนพรม  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6 

ตาํแหนงเลขที ่0003  กลุมงานการเงินและบญัช ีกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตัดโอนตําแหนงและ

อัตราเงินเดือนไปตัง้จายที่คณะวทิยาการจดัการ ตัง้แตวันที่ 1 เมษายน 2551 

  2. นางอรัญญา  จงกลรัตน  ตําแหนงเจาหนาที่บรหิารงานทัว่ไป ระดับ 6 ตําแหนง

เลขที่ 0004  กลุมงานบริหารทั่วไป กองกลาง สาํนักงานอธกิารบดี ตดัโอนตําแหนงและอตัราเงินเดือน

ไปตัง้จายที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตัง้แตวันที่ 1 เมษายน 2551 

  3. นางวิรินดา   มีบํารุง   ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6 ตําแหนง

เลขที่ 0005  กลุมงานการเงินและบัญชี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตัดโอนตําแหนงและอัตรา

เงินเดือนไปตัง้จายที่คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย  ี ตัง้แตวันที่ 1 เมษายน 2551 

  4. นางสาวนนัทนา   แยมบู  ตาํแหนงเจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป ระดับ 6 ตาํแหนง

เลขที่ 0015  กลุมงานการเงินและบัญชี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตัดโอนตําแหนงและอัตรา

เงินเดือนไปตัง้จายที่สถาบันอยุธยาศึกษา  ตัง้แตวันที่ 1 เมษายน 2551 

  ทั้งนีเ้ปนไปตามขอกฎหมายที่กาํหนด 

  3. การเปลีย่นตาํแหนงพรอมตดัโอนตําแหนงและอตัราเงินเดือน ขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอดุมศึกษา (สายสนับสนุน) จาํนวน 1 ราย ดงันี ้ 

1. นางสาว/... 
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  1. นางสาวกาญจนา   เงินออน  ตําแหนงบุคลากร ระดับ 6 ตําแหนงเลขที่ 0010  

กลุมงานบริหารงานบุคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปลี่ยนตําแหนงเปน เจาหนาที่บริหารงาน

ทั่วไป ระดับ  6 พรอมตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนไปตั้ งจายที่คณะครุศาสตร  ตั้งแต                      

วันที่ 1 เมษายน 2551 

  ทัง้นีเ้ปนไปตามขอกฎหมายทีก่ําหนด  

 3. การเกษียณอายุราชการของผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายกจิการนักศึกษา 

กรณี ผศ.สุทิน กลัยพฤกษ 

 4. การเกษียณอายุราชการของผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีกรณี รศ.สุนทรศกัดิ ์ สขุสุชะโน 
 

 มติที่ประชุม    มอบหมายใหคณะกรรมการรางกฎเกณฑแหงกฎหมายของ

มหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของวาผูบริหารตําแหนงรองอธิการบดีที่

เกษียณอายรุาชการแลว สามารถดาํรงตําแหนงรองอธิการบดจีนกวาจะหมดวาระไดหรือไม 

 5. ในปการศึกษา 2551 มีอาจารยประจําหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเกษียณอายุ

ราชการ 2 ทาน คอื ดร.กรีติ  ศรวีิเชียร อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหาร

การศึกษา และผศ.ณรงค   ศรีสนิท  อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ยุทธศาสตรการพัฒนา  และทางคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดประชุมและพิจารณาเห็นชอบให

สํานกังานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาทําสัญญาจาง ดร.กรีติ  ศรีวิเชยีร และผศ.ณรงค  ศรีสนิท  เปน

อาจารยประจาํหลักสตูร  กรณีนี้เปนกรณกีารจางบคุคลภายนอกมาเปนอาจารยประจาํหลกัสูตร โดยมี

การจายเงินเฉพาะคาจางเปนอาจารยประจําหลกัสูตร   
 

  ทีป่ระชมุ   รับทราบ 

 

  4.2 เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 

  นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ   ผูแทนประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

นาํเสนอ   การดําเนนิงานของสภาคณาจารยและขาราชการชวงเดือนกันยายน 2551 (รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบและใหนําเสนอเรื่องนี้ใหกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย            

ราชภฏัพระนครศรอียธุยาชดุใหมทราบ 

4.3  เรือ่งนําเสนอ/... 
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4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลยั   
 

   - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที ่5  เรือ่งนาํเสนอเพือ่พิจารณา  

 

5.1 ขออนมุัติใหปริญญามหาบัณฑติ ผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 

ปการศกึษา 2551 

 

 เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ ขออนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ผูสาํเร็จ

การศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2551 

สภาวชิาการไดมีมตเิหน็ชอบเสนอการใหปริญญามหาบัณฑิต ในคราวประชุมคร้ังที่ 

7/2551 วันที่ 25 กนัยายน 2551  จาํนวน 24 ราย ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2551 ดงันี ้

 ระดบัปริญญามหาบัณฑติ 

 - หลักสตูร ค.ม. (การบรหิารการศกึษา) จาํนวน   2 ราย 

 - หลักสตูร ค.ม. (การจดัการเรียนรู) จาํนวน   5 ราย 

 - หลักสตูร ศศ.ม. (ยทุธศาสตรการพฒันา) จาํนวน   2 ราย 

 - หลักสตูร บธ.ม. (การจดัการทั่วไป) จาํนวน   3 ราย 

 - หลักสตูร บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ) จาํนวน   12 ราย 

      รวมทั้งสิน้ 24 ราย 

 

มติที่ประชุม    อ นุมัติ ใหปริญญามหาบัณฑิต  ผู สํ า เร็จ การศึกษา  ประจํา                  

ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2551  จาํนวนทั้งสิ้น  24  ราย 

 

 5.2 ขออนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจายเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2552 ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให นางสาวเพลินตา โมสกุล 

รักษาการตําแหนงผูอาํนวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอ ขออนุมตัิคาํขอตัง้งบประมาณรายจาย

เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

นางสาวเพลินตา/... 
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นางสาวเพลินตา โมสกุล รักษาการตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

นําเสนอ ขออนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการบริหารจัดการเงิน

รายไดของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา จะตองจัดทํางบประมาณ

รายจายเงินรายได ตามปงบประมาณเงินรายได คือ มีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่ง ถึง

วันที่ 30 กันยายนของปถัดไป ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ.  2552 มหาวิทยาลัยจะตองจัดทํา

งบประมาณรายจายเพือ่ใชในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตัง้แตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถงึวนัที่ 

30 กนัยายน พ.ศ. 2552 โดยผานการพิจารณาของ  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18  

สิงหาคม พ.ศ. 2551 และคณะกรรมการบรหิารงบประมาณและการเงินใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 26 

สิงหาคม พ.ศ. 2551 และนาํเสนอตอสภามหาวิทยาลยัพจิารณาเพื่ออนมุตัติามลาํดับ 

มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองนโยบายและแผน รับผิดชอบในการจัดทําคําขอตั้ง

งบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการตางๆ 

ตามลําดบัขั้น ซึ่งกองนโยบายและแผนไดจดัทาํคาํขอตัง้งบประมาณรายจายฯ นําเสนอคณะกรรมการ

บรหิารมหาวิทยาลยั  และคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินพิจารณาแลว โดยที่ประชุม

ของคณะกรรมการทัง้ 2 ชุด มีมติใหความเห็นชอบคําขอตั้งงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามประเภทงบประมาณ 

ดงันี ้

1.  งบประมาณรายจายเงินคาบาํรุงการศึกษา ( งบ  บ.กศ. )  34,764,064 บาท 

2.  งบประมาณรายจายการจดัการศึกษาสําหรับบคุลากรประจาํการ 

                ( งบ  กศ.บป. ) 31,162,800  บาท 

3.  งบประมาณรายจายการจดัการศึกษาระดับบณัฑิตศกึษา 

                ( งบบณัฑิตวทิยาลยั ) 13,254,960  บาท 

รวมทั้งสิ้น จํานวน 79,181,824  บาท  (เจ็ดสิบเกาลานหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน

แปดรอยยี่สิบสี่บาทถวน) จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่ออนมุัติคําขอตั้งงบประมาณ

รายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 
 

มติทีป่ระชมุ   อนมุตัคิาํขอตั้งงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้น จํานวน 79,181,824  บาท             

(เจ็ดสิบเกาลานหนึ่งแสนแปดหมืน่หนึ่งพันแปดรอยยีส่ิบสีบ่าทถวน) 

 

5.3 ขอความ/... 
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 5.3  ขอความเห็นชอบ  (ราง)  แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรอียธุยา พ.ศ. 2551-2554 

 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ขออนุญาตที่ประชุมถอนเรื่องออก 

เนือ่งจากแผนพฒันาบคุลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียธุยา พ.ศ.2551-2554 อยูระหวางการ

ปรบัปรงุขอมูล 
 

  ทีป่ระชมุ   รับทราบ 

 

 5 . 4  ก าร เ ส นอ ชื่ อ บุ ค ค ล เ พื่ อ แ ต ง ตั้ ง ใ ห เ ป น ค ณะก ร ร มก าร ป ร ะ เ มิน  

คางาน และคณะกรรมการคดัเลือก 

 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมใหนางสาวศราริตา  บุญฤทธิ ์ 

นิ ติ ก ร  นํ า เ ส น อ  ก า ร เ ส น อ ชื่ อ บุ ค ค ล เ พื่ อ แ ต ง ตั้ ง ใ ห เ ป น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น 

คางาน และคณะกรรมการคัดเลือก 
 

  นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์ นติิกร  นําเสนอ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งใหเปน

คณะกรรมการประเมินคางาน และคณะกรรมการคดัเลือก 

ดวยขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษา (สายสนับสนุนวิชาการ) จะประเมินเขาสู

ตําแหนงผูบริหาร ตามมาตรา 18 (ข) (7) (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ฉบบัที่ 2 พ.ศ.2551 ไดนั้น จะตองดาํเนินการตามขอกฎหมาย ดงันี้ 

  1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา วาดวยการกําหนดระดับ

ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น                  

พ.ศ. 2550 

ขอ 10 การกําหนดระดับตําแหนงของตําแหนงประเภทผูบริหารใหยึดหลักการ

วิเคราะหและประเมนิคางานของตาํแหนง ดังนี ้

(1) หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง ไดแก จํานวนและระดับของ

ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งสะทอนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ระดับความรับผิดชอบของ

ตําแหนง จํานวนเงินงบประมาณและลักษณะของกิจกรรมทางการเงิน  และความยุติธรรม              

ความซื่อสัตยและการรักษาความลับของราชการ 

(2) ความยุงยาก/... 
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(2) ความยุงยากของงาน ความสามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ไดแก 

ขอบเขตของการตัดสินใจ ความคิดริ เริ่มที่ตองใชในงาน และลักษณะและวัตถุประสงคของ                            

การตดิตอกบัผูอืน่ในการปฏิบตังิาน 

(3) ระดับความสําคญัของการควบคุมบงัคบับญัชาและการตรวจสอบงาน 

(4) ความรูที่ตองการในการปฏิบัติงาน คือ ความรูความสามารถที่ตองการ

ของตําแหนงและความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะ

ผูบังคับบัญชา ไดแก ความรูขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ความรูในศิลปะการ

บงัคับบญัชา การบรหิาร และการนําความรูไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ความรูในทฤษฎี แนวคิดใน

วิชาชพี และการประยุกตใชเพือ่ใหบรรลุผลสําเร็จ ความสามารถในการคดิวเิคราะห และการตัดสินใจ

ในเรือ่งทีม่คีวามสําคญัแตกตางกัน 

ขอ 11 การกาํหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบและเกณฑการตดัสนิเพือ่กาํหนด

ระดบัตาํแหนงตามขอ 9 และขอ 10 ตองกาํหนดใหเหมาะสมกบัแตละตําแหนง ใหเปนไปตามประกาศที ่

ก.บ.ม.กาํหนด 

ขอ 50 การกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบและเกณฑการตัดสินเพื่อ

แตงตั้งขาราชการใหดาํรงตําแหนง ตองกําหนดใหเหมาะสมกบัลักษณะงานของหนวยงาน และระดับ

ตาํแหนงของตําแหนงประเภทผูบรหิาร ตามประกาศที ่ก.บ.ม. กาํหนด 

ขอ 51 การประเมินใหดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลงานที่ ก.บ.ม.            

แตงตัง้ ซึง่คณะกรรมการดงักลาวตองมีระดับตาํแหนงไมต่าํกวาตาํแหนงทีเ่สนอขอหรือเทยีบเทา 

  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ

กําหนดระดบัตําแหนงและการคดัเลอืกใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ. 2551 

ขอ 12 ให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึง่ จํานวนไมนอยกวา          

3 คน แตไมเกิน 5 คน โดยกรรมการตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอหรือเทียบเทา 

เพือ่ทาํหนาที่ประเมนิคางาน เพือ่กาํหนดระดบัตําแหนงประเภทผูบริหาร และทาํหนาที่ประเมินบคุคลเพือ่

แตงตัง้ใหดํารงตาํแหนงบริหาร 

ขอ 13 การคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ใหดําเนินการ 

ดงัตอไปนี้ 

   (1) ให ก.บ.ม.แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก มีจํานวนไมนอยกวา            

3 คน โดยประธานกรรมการตองดํารงตําแหนงไมต่ํากวาคณบดีหรือเทียบเทา เพื่อทําหนาที่กําหนด

หลักเกณฑและวิธกีารคดัเลือกบุคคล  รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล และตรวจสอบกรณีมี

การทกัทวงผลการคดัเลือก โดยใหดําเนนิการตามขั้นตอนในขอที่ 40 แหงขอบังคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั 

พระนครศรอียธุยา/... 



 10 

พระนครศรีอยุธยา วาดวยการกาํหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา

ใหดาํรงตาํแหนงทีสู่งขึ้น พ.ศ.2550 

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งให เปน

คณะกรรมการประเมินคางาน และคณะกรรมการคดัเลือก 

  ทีป่ระชมุมีขอเสนอแนะดงันี ้

  การแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งจํานวน 3 คนแตไมเกิน 5 คน ทําหนาทีป่ระเมนิ

คางานเพื่อกําหนดระดับตําแหนงประเภทผูบริหารและทําหนาที่ประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงบริหาร โดยใหจัดทําเปนแบบแยกชุดคณะกรรมการที่ทําหนาที่ประเมินตามหนวยงาน             

โดยการลงนามคําสั่งนั้นตองเปนอํานาจของนายกสภามหาวิทยาลัย และใหทางฝายกฎหมายของ

มหาวิทยาลัยไปปรึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับความชัดเจนในการ

ดาํเนินการแตงตัง้คณะกรรมการชุดนีว้าสภามหาวทิยาลยัสามารถแตงตั้งคณะกรรมการแทน ก.บ.ม. 

ไดหรือไม 
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ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ืองอืน่ ๆ   
   

 6.1 ขอเรียนปรึกษาแนวทางการดําเนนิการสรรหาอธิการบดีและการแตงตั้ง

ผูรักษาการอธกิารบดใีนชวงทีไ่มมีอธกิารบดี 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ปรึกษาแนวทางการดําเนินการสรรหา

อธกิารบดีและการแตงตัง้ผูรักษาการอธกิารบดีในชวงทีไ่มมอีธกิารบดี  

  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 33 ในกรณีที่ผูดํารง

ตาํแหนงอธกิารบดไีมอยูหรือไมอาจปฏิบตัริาชการได ใหรองอธิการบดีเปนผูปฏิบัติราชการแทน ถามี

รองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีมอบหมายใหเปนผูรักษาราชการแทน ถาอธิการบดีมิได

มอบหมาย ใหรองอธกิารบดซีึ่งมอีาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน 

  ในกรณีที่ไมมผีูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแตไมอาจ

ปฏิบตัริาชการได หรือไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตาม

มาตรา 29 คนหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทนอธกิารบดีแตตองไมเกนิหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
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6.2 กาํหนด/... 
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 6.2  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  12/2551ในวันพฤหัสบดีที่  20              

พฤศจกิายน  2551  เวลา 09.30 น. ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

   

 

 ปดประชมุเวลา 12.30 น. 

 

 

……………………………….     ……………………………….  

(นายอารีย   วงศอารยะ)     (นายมงคล   ชาวเรือ) 

นายกสภามหาวิทยาลยั       เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

ประธานการประชมุ       ผูบันทกึรายงานการประชุม  


