
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
คร้ังท่ี 11/2550 

วันอังคารท่ี 18 กันยายน  พ.ศ. 2550 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

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

ผูมาประชมุ 
1.  ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
2.  นายปญญา  น้ําเพชร  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
3.  ดร.พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
4.  นายอนันต  ชูโชติ  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
5.  ผศ.ดร.ธนากร  อวนออน  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
6.  ดร.ยติ  กฤษณงักูร  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
7.  ผศ.ดร.สาโรช  ธีรศิลป  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
8.  นายรุงโรจน  ลิ้มวงษทอง  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
9.  ผศ.บุญสืบ  บุญเกิด  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  กรรมการ 
10. รศ.สุวิทย  เฑียรทอง  อธิการบดี  กรรมการ 
11. ผศ. วันทนีย  แสนภักดี  ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
12. ดร.เกษม  บํารุงเวช  ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
13. รศ.สุนทรศักดิ์  สุขสุชะโน  ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
14. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
15. ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
16. นายสุนทร  โภชฌงค  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
17. นายมงคล  ชาวเรือ  รองอธิการบดีฝายบริหาร  เลขานุการ 

ผูท่ีติดภารกิจหรือติดราชการ 
1.  นายอารีย  วงศอารยะ  นายกสภามหาวิทยาลยั  ติดราชการ 
2.  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  ผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ 
3.  นายบัณฑูร  สุภัควณิช  ผูทรงคุณวุฒิ  ติดราชการ 
4.  นายกอกจิ  ดานชัยวจิิตร  ผูทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ 
5. นางจิระพันธุ  พิมพพันธุ  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกจิการ ฯ  ติดราชการ 

6.รศ.ดร.วิชา/...



2 

6. รศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง  ผูแทนผูบริหาร  ติดราชการ 
7.นายวิชชุกร  นาคธน  ผูแทนคณาจารย  ติดราชการ 

ผูเขารวมประชมุ 
1.  ผศ.สุทิน  กัลยพฤกษ  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา 
2.  ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 
3.  นายทวีศักดิ์  จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
4.  ดร.อมรรัตน  สนั่นเสยีง  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 
5.  นายจิรศกัดิ์  ชุมวรานนท  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.  นางพันทพิา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
7.  ดร.กิติมา  ทามาลี  ผูแทนอาจารยประจําหลักสตูร M.B.A. 

เปดประชมุ เวลา 09.30 น. 

ป ร ะ ธ า น  ต ร ว จ นั บ จํ า น ว น ก ร ร ม ก า ร ที่ เ ข า ป ร ะ ชุ ม   เ มื่ อ เ ห็ น ว า ค ร บ 
องคประชุมตามระเบียบขอบังคับแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ 
ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 10/2550 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่  10/2550  เมื่อวันอังคารที่  11 กันยายน 2550  เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบ 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันอังคารที่ 11 
กันยายน  2550 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชมุ/...
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มติ ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  10/2550 
เมื่อวันอังคารที่  11 กันยายน  2550  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา  โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 

3.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) เฉพาะสวน ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและ 
แผนการศึกษา 

ประธาน  กลาววา  ขอใชเปนแนวทางในการจัดระเบียบวาระการประชุมในระเบียบ 
วาระเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ขอใหเปนเรื่องที่รายงานผลการดําเนินงานในเรื่องที่สภา 
มหาวิทยาลัยมอบใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ  สําหรับระเบียบวาระขอความเห็นชอบหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) เฉพาะสวน ชื่อหลักสูตร 
ชื่อปริญญาและแผนการศึกษา ขอใหนําไปพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณาใน 
วาระที่ 5.1 

3.2 การจัดตั้งงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551 
ในสวนของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารยและขาราชการ และคณะกรรมการ 
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ผศ.วันทนีย แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงวาตามที่สภา 
มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองนโยบายและแผนแจงสภาทั้ง  4 สภา เพื่อดําเนินการจัดตั้ ง 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 นั้น บัดนี้ทั้ง 4 สภา ไดจัดตั้งงบประมาณและ 
จัดทําโครงการแลวเปนจํานวนเงิน 1,466,460 บาท ประกอบดวย 

-สภามหาวิทยาลัย  เปนเงิน 652,000 บาท 
-สภาคณาจารยและขาราชการ  เปนเงิน 454,760 บาท 
-สภาวิชาการ  เปนเงิน 179,700 บาท 
-คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เปนเงิน 180,000 บาท 
เนื่องจากงบประมาณรายจายทั้ง 4 สภา  เกินงบประมาณที่ทางมหาวิทยาลัยไดจัดตั้ง 

ไวเดิม จํานวน 400,000 บาท ทางมหาวิทยาลัยไดนําเขาพิจารณาในที่ประชุม รองอธิการบดีและผูชวย 
อธิการบดีแลว อยูระหวางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกลาวและจะแจงใหที่ประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยทราบตอไป 

ประธาน/...
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ประธาน  กลาววา  การจัดตั้งงบประมาณของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยควรเสนอ 
ทานนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบดวย 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบ 

4.1  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 
1. เรื่องการขยายเวลาราชการของอาจารยที่เกษียณอายุราชการที่ไดรับความเห็นชอบ 

จากสภามหาวิทยาลัย  นั้นมหาวิทยาลัยไดมอบใหงานการเจาหนาที่  ดําเนินการจัดทําหนังสือถึง 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมบัญชีกลาง และคลังจังหวัดในการดําเนินการตามระเบียบ 
ของการตอเวลาราชการเรียบรอยแลวและอยูระหวางรอผลตอบกลับและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
ตอไป 

2.  ตามที่ทานนายกสภามหาวิทยาลัยไดเรียนเชิญกรรมการผูทรงคุณวุฒิรวมประชุมที่ 
โรงแรมโรยัลปริ๊นเซส หลานหลวง ในวันที่ 19 กันยายน 2550  เวลา 10.00 น. นั้น มหาวิทยาลัยจะ 
อํานวยความสะดวกในเรื่ องของรถรับสง  ใหกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่อยู ในเขตจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา  โดยรถจะออกจากมหาวิทยาลัยเวลา 08.00 น. 

3.  ดร.นิเชต  สุนทรพิทักษ  อดีตอธิบดีกรมการฝดหัดครู  อดีตเลขาธิการสภา 
สถาบันราชภัฏ และอดีตผูอํานวยการวิทยาครูพระนครศรีอยุธยา  ไดจัดทําหนังสือขึ้น  2  เลม 
คือ เสนทาง...วัฒนธรรม และเสนทาง...ครู  โดยจัดพิมพที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ทางมหาวิทยาลัยจึงขอมอบหนังสือดังกลาวใหแกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ หากกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยภายในสนใจติดตอขอรับไดที่เลขานุการอธิการบดี 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

4.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

สภาคณาจารยและขาราชการ  จะหมดวาระในวันที่ 28 กันยายน 2550 เหลอืเวลาอีก 
10 วัน  ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุม สําหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ประธานสภา 
คณาจารยและขาราชการคงจะเขารวมประชุมเปนครั้งสุดทาย 

4.3 เรื่องนําเสนอ/...



5 

4.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัย 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธาน  ใหนําเรื่องขอความเห็นชอบหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติสาขาวิชา 
บริหารธุรกิจ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2549) เฉพาะสวนชือ่หลักสูตร ชื่อปริญญาและแผนการศึกษา 
เขาเปนวาระที่ 5.1 

5.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) เฉพาะสวนชื่อหลักสตูร ชื่อปริญญาและแผนการศึกษา 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  ดร.กิติมา ทามาลี เสนอขอ 
ความเห็นชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 
เฉพาะสวนชื่อหลักสูตร ชื่อปรญิญาและแผนการศึกษา 

ดร.กิตมิา ทามาลี   นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2549) เฉพาะสวนชื่อหลักสตูร ชื่อปริญญาและแผนการ 
ศึกษา ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดใหความเห็นชอบหลักสตูรบริหารธุรกจิ 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2549) เมื่อคราวประชุม คร้ังที่ 1/2549 วันที่ 
16 กุมภาพันธ 2549  แลวนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดจัดสงหลักสูตรดังกลาวไปยัง 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพจิารณา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณา 
หลักสูตรดังกลาวแลว และใหแกไขโดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ  คณะวิทยาการจดัการได 
ดําเนินการแกไขหลักสูตรดังกลาว และนําเสนอสภาวิชาการใหความเห็นชอบในคราวประชุมครัง้ 
7/2550 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2550  สภาวิชาการไดใหคําแนะนําแกไข  คณะวิทยาการจัดการได 
ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลยั ใหความเห็นชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจ 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2549) เฉพาะสวนชื่อหลักสตูร ชื่อปริญญา 
และแผนการศึกษา 

มติที่ประชมุ/...
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มติท่ีประชมุ  เหน็ชอบหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) เฉพาะสวนชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและแผนการศึกษา  สําหรับใน 
รายละเอียดใหทางมหาวิทยาลยัดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษากําหนด 

5.2 ขออนุมัติงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปงบประมาณ  พ.ศ.2550 (คร้ังท่ี 2) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุม ให ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง 
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  นําเสนอ  ขออนุมัติงบประมาณรายจายการจัด 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปงบประมาณ พ.ศ.2550 (ครั้งที่ 2) 

ดร.อมรรัตน สน่ันเสียง ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
นําเสนอ  ขออนุมัติงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปงบประมาณ พ.ศ.2550 
(ครั้งที่ 2)  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดอนุมัติงบประมาณรายจายการจัด 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ไปแลวนั้น 

เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพบวาจํานวนนักศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2550  มีจํานวนมากกวาที่ประมาณการไวในงบประมาณรายจาย 
ปงบประมาณ 2550 

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงขอเสนองบประมาณรายจายการจัดการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 (ครั้งที่ 2) จํานวน 3,121,360 บาท รายละเอียดตาม 
เอกสารประกอบการประชุม  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติงบประมาณรายจายการจัด 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ครั้งที่ 2) จํานวน  3,121,360 บาท 

มติท่ีประชุม  อนุมัติงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ครั้งที่ 2) จํานวน  3,121,360 บาท 

5.3 ขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาผูทรงคุณวุฒิ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง 
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  นําเสนอ  ขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษาผูทรงคุณวุฒิ 

ดร.อมรรัตน/...
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ดร.อมรรัตน สน่ันเสียง ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
นําเสนอ  ขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาผูทรงคุณวุฒิ   จํานวน  3  ทาน  คือ 
ผศ.ดร.เจริญ   แสนภักดี  ดร.ปฐมพงศ  ศุภเลิศ  และนายเชนทร  วิพัฒนบวรวงศ  ตามที่สภา 
มหาวิทยาลัย  ไดใหความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวยการจัดตั้ง 
และการบริหารบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2549  โดยลงนาม  เมื่อวันที่  25  มกราคม  2550  แลวนั้น  ตาม 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาดวยการจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2549 ขอ 5 (5) ระบุใหสภามหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 
เทากับกรรมการบัณฑิตศึกษาจากอาจารยประจําหลักสูตร (ซึ่งมีจํานวน 3 ทาน) โดยแตงตั้งจากบุคคล 
ที่ไมเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย 

จากผลการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ตามขอ (1) (2) (3) (4) และ (6) 
ครั้งที่  2/2550  เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม  2550  มีมติใหเสนอชื่อกรรมการบัณฑิตศึกษาผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 3 ทาน (โดยมีขอมูลดังรายละเอียดในเอกสารที่แนบ) เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยใหความเหน็ชอบ 
แตงตั้งกรรมการบัณฑิตศึกษาผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  3 ทาน คือ  ผศ.ดร.เจริญ   แสนภักดี   ดร.ปฐม 
พงศ  ศุภเลิศ  และนายเชนทร  วิพัฒนบวรวงศ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 3 
ทาน คือ 

1.  ผศ.ดร.เจริญ  แสนภักดี 
2.  ดร.ปฐมพงศ  ศุภเลิศ 
3.  นายเชนทร  วิพัฒนบวรวงศ 

5.4  ขออนุมัติการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้ งขาราชการพลเ รือนใน 
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม 
ผูชวยเลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ นําเสนอ ขออนุมัติการกําหนดตําแหนงและ 
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ดร.วิมลพรรณ   รุงพรหม  ผูชวยเลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง 
วิชาการ  นํ า เสนอ ขออนุมัติการกําหนดตําแหน งและการแตงตั้ งขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 

ขออนุมัติ/...
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ขออนุมัติกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 1 ราย ไดแก 
นางสาวสมพร  แมลงภู  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอกําหนด 
ตําแหนงเปน รองศาสตราจารย ในสาขาวิชาคณิตศาสตร 

และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดนําผลการประเมินของ 
ผูทรงคุณวุฒิ (ผูอาน)  เขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการครั้งที่ 5/2550 เมื่อวัน 
จันทรที่ 10 กันยายน 2550  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ที่ประชุมมีมติสมควรแตงตั้ง นางสาวสม 
พร  แมลงภู  ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยจึงไดนําเสนอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นชอบเมื่อ 
วันจันทรที่ 10 กันยายน  2550 

มติท่ีประชุม 
อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนางสาวสมพร  แมลงภู  เปนรองศาสตราจารย 

ขออนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 1 ราย 
มติท่ีประชุม 
1.  อนุมัติ ใหแต งตั้ งนางสาวสมพร   แมลงภู  ผู ช วยศาสตราจารย  ระดับ  8 

ขั้น  37,130 บาท  ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่  4  มิถุนายน  2550 

2. มอบใหงานการเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ไดแก 
1.  นายวิวัฒน      หามนตรี    ตํ าแหนงอาจารย  สังกัดคณะมนุษยศาสตร  และ 

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอกําหนด 
ตําแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาสังคมวิทยา 

2.  นายคมศักดิ์    หาดขุนทด    ตําแหน งอาจารย  สั งกั ดคณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนด 
ตําแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาไฟฟากําลัง 

และไดนําผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ  (ผูอาน) ของทั้ง 2 ราย เขาที่ประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันจันทรที่ 10  กันยายน 2550 
ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ที่ประชุมมีมติสมควรแตงตั้งทั้ง 2 ราย ใหดํารงตําแหนงผูชวย 
ศาสตราจารย จึงไดนําเสนอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นชอบเมื่อวันจันทรที่ 10 กันยายน  2550 

มติที่ประชมุ/...
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มติท่ีประชุม 
1. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนายวิวัฒน   หามนตรี  เปนผูชวยศาสตราจารย 
2. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนายคมศักดิ์  หาดขุนทด  เปนผูชวยศาสตราจารย 

ขออนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย 
มติท่ีประชุม 
1. อนุมัติใหแตงตั้งนายวิวัฒน  หามนตรี อาจารย ระดับ 7  ขั้น  32,250 บาท 

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่ 
24  ตุลาคม  2549 

2. อนุมัติใหแตงตั้งนายคมศักดิ์   หาดขุนทด  อาจารย  ระดับ 6  ขั้น 14,120 บาท 
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่ 
30  กันยายน  2549 

3. มอบใหงานการเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

5.5 ขออนุมัติงบประมาณและโครงการสงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพใน 
ตางประเทศ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  ดร.เกษม   บํารุงเวช  คณบดี 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   นําเสนอ  ขออนุมัติงบประมาณและโครงการสงนักศึกษาฝก 
ประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ 

ดร.เกษม   บํารุงเวช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  นําเสนอ 
ขออนุมัติงบประมาณและโครงการสงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ จุดประสงคหลักคือ 

1. ตองการฝกทักษะทางภาษาอังกฤษและประสบการณในตางประเทศของนักศึกษา 
2. สรางมูลคาเพิ่มใหกับนักศึกษา เพื่อจะไดมีโอกาสในการทํางานมากขึ้น เนื่องจากจะ 

ไดเอกสารรับรองการฝกประสบการณวิชาชีพ  (certificate) 
3. เพื่อเปนการสรางจุดขายหลักสูตรทุกหลักสูตรใหกับมหาวิทยาลัย 
และไดมีการนําเสนอใหกับที่ประชุมของ อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผูชวย 

อธิการบดี ในวันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.2550 จากนั้นเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันที่ 
20 กรกฎาคม  พ.ศ.2550  ซึ่งไดผานความเห็นชอบแลว  เนื่องจากยอดเงินทั้งหมดเปนจํานวน 
3,000,000 บาท ซึ่งเกินกวาอํานาจของอธิการบดีที่จะขออนุมัติ จึงตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
ยอดเงิน เพื่อตั้งเปนกองทุนนักศึกษาไดกูยืมเพื่อไปฝกงานในตางประเทศ 

ที่ประชุม/…
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ท่ีประชุมรวมอภิปรายและใหขอเสนอแนะดังน้ี 
1.ควรประสานงานดานการสงนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศกับ 

หนวยงานของรัฐและสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือประสานโดยตรงกับสถาน 
ประกอบการ 

2.มหาวิทยาลัยควรออกระเบียบกองทุนและหลักเกณฑของผูรับทุนใหชัดเจนในการ 
ดําเนินโครงการ 

มติท่ีประชุม อนุมัติงบประมาณ  จํานวน 3,000,000 บาท สําหรับโครงการขอให 
มหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5.6 ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งหัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร และหัวหนา 
ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  ดร.เกษม   บํารุงเวช  คณบดี 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   นําเสนอ  ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งหัวหนาภาควิชา 
มนุษยศาสตร และหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ดร.เกษม   บํารุงเวช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   นําเสนอขอ 
ความเห็นชอบในการแตงตั้งหัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร และหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร คณะ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดดําเนินการมาถึงขั้นตอน 
สุดทาย โดยมีขบวนการดําเนินการดังนี้ การรับสมัครภาควิชามนุษยศาสตร มีผูสมัคร จํานวน 1 คน คือ 
ผศ.จรูญ  รัตนกาล ภาควิชาสังคมศาสตร มีผูสมัครจํานวน 2 คน คือ ผศ.ดร.ศิริณา  จิตตจรัส  และนาย 
อุทัย   ภูเจริญ  ตอจากนั้นไดแบงกลุมคณาจารยทั้ง 57 ทาน ออกเปน 2 กลุม คือ  กลุมมนุษยศาสตร 
และกลุมสังคมศาสตร   ขั้นตอนตอไป คือ การหยั่งเสียง  กระบวนการทั้งหมดนี้ไดมีการทําประชา 
พิจารณในคณะกรรมการ ในคณาจารยทั้งหมด และผานคณะกรรมการประจําคณะเรียบรอยแลว เมื่อ 
ไดผลการหยั่งเสียงคือภาควิชามนุษยศาสตรมีอาจารยสมัคร 1 ทาน  จึงไมมีการหยั่งเสียงในกลุมของ 
ภาควิชามนุษยศาสตร   ภาควิชาสังคมศาสตรมีอาจารยสมัคร 2 ทาน คณะกรรมการไดนําชื่อของทั้ง 2 
ทานใหกลุมคณาจารยที่อยูในกลุมสังคมศาสตร หยั่งเสียงกันวาใครจะเปนผูมาดํารงตําแหนงหัวหนา 
ภาควิชา  เมื่อไดผลมาแลวจึงทําบันทึกเรียนทานอธิการบดีนําเรื่องเขาสภามหาวิทยาลัย 

ประธาน/...
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ประธาน  กลาววา เรื่องนี้ควรเปนอํานาจการพิจารณาของมหาวิทยาลัยคือ 
จากภาควิชา  จากคณะ และมหาวิทยาลัยคืออธิการบดี แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
ขอใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบขอบังคับ ฯ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ชี้แจงใหที่ประชุมทราบวาคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตรไดดําเนินการตามขั้นตอนที่ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมาและอํานาจหนาที่ของหัวหนาภาควิชา  พ.ศ.2549 กําหนดและตาม 
ขอบังคับขอ 9  ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อจํานวน 1 คน 
เปนหัวหนาภาควิชา 

ท่ีประชุมรวมอภิปรายและใหขอเสนอแนะดังน้ี 
1.มหาวิทยาลัยควรจัดทําคําสั่งเรื่องการแบงบุคลากรสังกัดภาควิชามนุษยศาสตร 

ภาควิชาสังคมศาสตร   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2.มหาวิทยาลัยควรพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก ผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนา 

ภาควิชากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบและแตงตั้ง 
3.ใหนําเสนอขอความเห็นชอบและแตงตั้งหัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร  หัวหนา 

ภาควิชาสังคมศาสตร ในการประชุมครั้งตอไป 
มติท่ีประชุม  มอบใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยและนําเสนอเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป 

5.7  ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให นางสาววนิดา  อินทรลักษณ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอรายละเอียดการสรรหาคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ ตามดวย ผูไดรับการสรรหา จํานวน 3 คน เรียงตามลําดับตัวอักษรเพื่อใหสภา 
มหาวิทยาลัยคัดเลือกใหเปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

นางสาววนิดา  อินทรลักษณ  ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ 
วิทยาการจัดการ นําเสนอ  รายละเอียดการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ตามที่สภา 
มหาวิทยาลัยไดมอบคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการโดยอธิบายถึงภาพรวมการ 
สรรหา  พรอมสรุปประเด็นและใหขอสังเกตเกี่ยวกับผูไดรับการสรรหาตามลําดับตัวอักษรดวยการ 
เปรียบเทียบในหัวขอ ประวัติ  คุณวุฒิทางการศึกษา ผลงานดีเดน คะแนนความนิยม และผลจากการ 
แสดงวิสัยทัศน นั้น คณะกรรมการไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  โดยมี 

รายละเอียด/...
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รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากลั่นกรอง 
คัดเลือกผูไดรับการสรรหาเปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและขอความเห็นชอบในการแตงตั้งคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ 

ประธาน  กลาววา ขอใหเปนการประชุมลับ  และขอใหผูไดรับการสรรหาทั้ง 3 คน 
แสดงวิสัยทัศน  คนละ 5 นาที  ตามลําดับ 

ผูไดรับการสรรหาไดแสดงวิสัยทัศนคนละ 5 นาที ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับ 
ฟง ตามลําดับตัวอักษร คือ 

1. ผูชวยศาสตราจารยธิดา  พาหอม 
2. ดร.ศานติ  เล็กมณี 
3. นางสมพร  จิรามริทธ 

มติท่ีประชมุ 
1.เห็นชอบให ดร.ศานติ  เล็กมณี ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
2.อนุมัติแตงตั้ง ดร.ศานติ  เลก็มณี   ตําแหนงอาจารย  ระดับ 7 สังกัดคณะวิทยาการ 

จัดการ  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เทากบัวาระที่เหลืออยู 
3.มอบงานการเจาหนาที่ดําเนนิการสวนที่เกีย่วของตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  6 เร่ืองอื่น ๆ 

ปดประชุมเวลา 12.30  น. 

……………………………….  ………………………………. 
(ดร.สุรพล   กาญจนะจิตรา)  (นายมงคล   ชาวเรือ) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ประธานการประชุม  ผูบันทึกรายงานการประชุม


