
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ครั้งที่ 5/2551 

วันเสารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2551 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
 
ผูมาประชุม 

1. นายอารีย วงศอารยะ นายกสภามหาวทิยาลยั   ประธาน  

2. นายปญญา น้ําเพชร  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

3. ดร.ยติ   กฤษณังกูร ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

4. ดร.พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

5. นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

6. นายรุงโรจน   ล้ิมวงษทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

7. ผศ.ดร.ธนากร    อวนออน ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

8. นายอนนัต  ชูโชต ิ  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

9. รศ.สุวิทย เฑียรทอง อธิการบด ี    กรรมการ 

10. ผศ.จินตนา  เวชม ี  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

11. รศ.สุนทรศักดิ ์  สุขสุชะโน ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

12. รศ.วันทนยี     แสนภักดี ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

13. ดร.เกษม  บํารุงเวช ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

14. รศ.ดร.วิชา   ทรวงแสวง ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

15. นายสนุทร    โภชฌงค ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

16. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพนัธเจริญ ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

17. ผศ.วิชชุกร   นาคธน  ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

18. ดร.รวีวัตร    สิริภูบาล   ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

19. นายมงคล   ชาวเรือ  รองอธิการบดฝีายบริหาร   เลขานุการ 

  
ผูที่ติดภารกจิหรือติดราชการ 

1. ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา อุปนายก    ติดราชการ 

2. ศ.ดร.เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

3. ผศ.ดร.สาโรช   ธีรศิลป  ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดภารกิจ 

นายบัณฑูร/... 
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4. นายบัณฑูร     สุภัควณิช ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

5. นางจิระพนัธุ  พิมพพนัธุ   ประธานคณะกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวทิยาลยั   ติดภารกิจ 

 
ผูเขารวมประชุม  

1.ผศ.จรูญ  รัตนกาล กรรมการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

2. นางสาวศราริตา  บุญฤทธิ ์ นิติกร 

   
เปดประชุม เวลา 09.30 น. 
 
  ประธาน ตรวจนับจํานวนกรรมการที่ เขาประชุม เมื่อเห็นวาครบองคประชุม 

ตามระเบียบขอบังคับแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ  
 
  อธิการบดี  ขออนุญาตประธานแจงเร่ืองใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

  1.กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ลาการประชุมในวันนี้ คือ 

  - ผศ.ดร.สาโรช    ธีรศิลป  ติดภารกิจ 

  - นางจิระพันธุ   พิมพพันธุ    ติดภารกิจ 

  - ศ.ดร.เกรียงศักดิ์   เจริญวงศศักดิ์ ติดราชการ 
 

  2. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา            

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ผานไปดวยความเรียบรอย โดยอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ดร.สุรพล  

กาญจนะจิตรา)  ทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยในการถวายรายงานตอสมเด็จพระบรมโอรสาธิ

ราชสยามมกุฎราชกุมาร ที่สวนอัมพร การรับพระราชทานปริญญาบัตรเปนไปดวยความเรียบรอย  

  3. ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติและผลงาน 

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ขณะนี้

มหาวิทยาลัยไดประเมินขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  จํานวน 11 

ราย เรียบรอยแลว  และจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในระเบียบวาระที่ 5.3 

  4. ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชา

วิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการสรรหาหัวหนา

ภาควิชาฯ เรียบรอยแลวและจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ในระเบียบวาระที่ 5.2 

ตามที่สภา/... 
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  5.ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกบุคคลตามที่คณะกรรมการ

สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนําเสนอ และไดผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยเรียง

ตามลําดับ จํานวน  3 ทานนั้น  มหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือทาบทามและไดรับการตอบรับ

เรียบรอยแลว  และจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในระเบียบวาระที่ 5.1 

  6.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานําโดยอธิการบดีไดนําคณะผูบริหารและ

คณาจารยไปทําสัญญาตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ระหวางวันที่ 4-7 

มีนาคม 2551 ที่มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดตกลงกันวาจะมีความ

รวมมือกันในดานแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา งานวิจัยและการมาเยี่ยมเยียนของมหาวิทยาลัย

ของทั้ง 2 ฝาย จะมีการเปดหลักสูตรภาษาจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในสวน

ของการจัดการเรียนการสอนอยูระหวางการทําหลักสูตรวาจะใหนักศึกษาเรียนที่ประเทศจีน 2 ป 

ประเทศไทย 1 ป หรือจะเรียนที่ประเทศจีน 2 ป และประเทศไทย 2 ป ซึ่งอยูระหวางการจัดทําราง

หลักสูตร 

  7. ในวันที่ 8 มีนาคม 2551  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่จะเปดเรียนใน

ภาคเรียนที่ 3  ในปนี้มีนักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศ จํานวน 600 คน  
   

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2551 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันจันทรที่  25  กุมภาพันธ  2551  เวลา 09.30 น.                  

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 4/2551  เมื่อวันจันทรที่ 25 

กุมภาพันธ  2551  เวลา 09.30 น.   ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

  มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ งที่  4/2551                       

เมื่อวันจันทรที่ 25 กุมภาพันธ  2551  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระ/... 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2551 
 
 3.1  รายงานความกาวหนาการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.จรูญ รัตนกาล  นาํเสนอ  

รายงานความกาวหนาการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิ
 

  ผศ.จรูญ  รัตนกาล    ผูแทนคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ นําเสนอ รายงานความกาวหนาการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

โดยคณะกรรมการในชุดนี้ไดประชุมกันตามลําดับและไดเสนอปฏิทินใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ทราบแลวและในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551  ที่ผานมาคณะกรรมการไดรวบรวมรายชื่อที่อาจารย 

เจาหนาที่ และบุคลากร เสนอมา จํานวน 303 ชุด จํานวนผูไดรับการเสนอชื่อ จํานวน 64 ทาน แยก

เปนบุคลากรในพื้นที่ จํานวน 25 ทาน บุคลากรนอกพื้นที่ 39 ทาน โดยคณะกรรมการไดจัดประชุมกัน

เพื่อวางกรอบ แนวทางตาง ๆ ในการที่จะเสนอรายชื่อใหอาจารย หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเสนอ

รายชื่อเพิ่มเติมและขอมูลเพิ่มเติมในวันที่ 11 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 น. และจะนํารายชื่อผูสมควร

ดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเสนอสภามหาวิทยาลัย  ในวันที่ 14 มีนาคม 

2551 เปนตนไป 
 

  ประธาน  กลาววา  ถานําเสนอรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่ 14 มีนาคม 2551 ซึ่งตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  คุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการไดมาของ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547 ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  90 วัน  

โดยวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสิ้นสุดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 จะตองสรรหาใหไดมา

ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2551 ถาไมทันจะถือวาผิดกฎหมาย  ดังนั้นขอใหคณะกรรมการรีบดําเนินการ

สรรหาใหเสร็จภายในวันที่ 10 มีนาคม 2551  และนัดประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันอังคารที่ 11 

มีนาคม 2551  
 

  ที่ประชุม    เห็นชอบใหคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลัย

ผูทรงคุณวุฒดิําเนนิการสรรหาใหเสร็จส้ินภายในวนัที ่10 มีนาคม 2551 

 

ผลการสรรหา/... 
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 3.2 ผลการสรรหาหวัหนาภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ขออนุญาตที่ประชุมนําไปพิจารณาในวาระที่ 5.2 
 

  ที่ประชุม  รับทราบ    

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 
 4.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากอธิการบดี  
 
  -ไมมี- 
 
 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 
  ผศ.จินตนา เวชมี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กลาววา ไดประชุมสภา

คณาจารยและขาราชการไปเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551  จากการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการมมีติ

จากที่ประชุมจะดําเนนิการใน 2 เร่ืองดังนี้  

  1. การประเมินการจัดการศึกษาและการใหบริการของมหาวิทยาลัย โดยสภาคณาจารย

และขาราชการ ไดจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการศึกษาและการใหบริการ

อ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยประสานงานกับกองพัฒนานักศึกษา  ขอเขาเก็บ

ขอมูลในวันที่ 11 มีนาคม 2551  

  2 .  การประชุมร างกรอบแนวคิดในการสร างอนาคตมหาวิทยาลั ยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ที่ประชุมมีมติขอเลื่อนการประชุมจากวันที่ 12 มีนาคม 2551 เปนวันที่ 19 มีนาคม 

2551 โดยมีกําหนดการดังนี้ 

  8.30 - 9.00 น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

  9.00 - 9.30 น. เปดการประชมุโดยอธิการบดี 

  9.30 - 12.00 น.  ประชาพิจารณ ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนใน

สถาบนัอุดมศึกษา และขอบังคับวาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ 

  12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร 

  13.00  - 14.45 น.  กิจกรรมกลุม”ตนไมแหงปญญา” แนวทางสูการสรางภาพ

อนาคตมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

การสอน/... 
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   -การสอน 

   -การวิจัย 

   -การบริการวิชาการ 

   -การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

   -การบริการจัดการ 

   -การพัฒนาผูเรียน 

   -การแสวงหาผูเรียน 

   -การพัฒนาบุคลากร 

   -การสรางความผูกพนัในองคกร 

  14.45  - 16.30 น.  นําเสนอ 

  16.30 - 17.30 น.  กิจกรรมสังสรรค 
 

 ที่ประชุม    รับทราบ  

 
 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
  
 -ไมมี- 
  
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา  
 
 5.1   ขอความเห็นชอบผลการทาบทามนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ ขอความเห็นชอบผลการทาบทามนายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คร้ังที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 ไดดําเนินการกลั่นกรองรายชื่อบุคคล ที่มีความเหมาะสม

ที่ จะดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  จํานวน  3  ราย  และที่ประชุมได เห็นชอบให                      

ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา เปนผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาลําดับที่ 1 และไดมอบใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนผู

ติดตอทาบทาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดจัดทําหนังสือทาบทามตามหนังสือเลขที่        

ศธ.0550/256 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 เร่ือง ขอเรียนเชิญเขารับการทาบทาม เพื่อดํารงตําแหนง

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา          

ข้ันพืน้ฐาน/... 
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ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดทําหนังสือตอบรับการเปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ตามหนังสือที่ ศธ.04001/543 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551    

     

   มติที่ประชุม เห็นชอบผลการทาบทาม ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา     

เปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   
5 . 2  ขอความ เห็ นชอบการแต ง ต้ั งหั วหน าภาควิ ช า วิ ทย าศาสตร  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให รศ.สุนทรศักดิ์ สุขสุชะโน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  นําเสนอ ขอความเห็นชอบการแตงตั้งหัวหนาภาควิชา

วิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

รศ.สุนทรศักดิ์ สุขสุชะโน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  นําเสนอ ขอ

ความเห็นชอบการแตงตั้งหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่มติที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 25 

กุมภาพันธ 2551 ไดมีคําส่ังสภามหาวิทยาลัย ที่ 7/2551 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนา

ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อดําเนินการใหไดมาซึ่งหัวหนาภาควิชา

วิทยาศาสตร แลวนั้น คณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร  ไดดําเนินการสรรหาหัวหนา

ภาควิชาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ

ไดมา และอํานาจหนาที่ของหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2549 ตามความขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 และขอ 9  

โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

  1.  ประกาศการสรรหาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร โดยกําหนดการสรรหาหัวหนา

ภาควิชาดังนี้ 

 - วันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 ถึง 4 มีนาคม 2551 เชิญชวนอาจารยสังกัดภาควิชา

วิทยาศาสตร สมัคร หรือ เสนอรายชื่อหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร 

 - วันที่ 5 มีนาคม 2551 ประกาศรายชื่อผูเขารับการสรรหาหัวหนาภาควิชา 

 - วันที่ 6 มีนาคม 2551 เวลา 8.30-11.00 น. ลงคะแนนหยั่งเสียง 

 - วันที่ 8 มีนาคม 2551 นําเสนอผลการสรรหาหัวหนาภาควิชา เสนอสภา

มหาวิทยาลัยฯ 

  2. ผลการสรรหาหัวหนาภาควิชาปรากฏวามีผูถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียว  คือ 

ผูชวยศาสตราจารยอราม  ชนะโชติ กรรมการสรรหาจึงไมไดจัดใหมีการหยั่งเสียงตามขอบังคับ 

จึงเสนอ/... 
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  3. จึงเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้ง

หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารยอราม  ชนะโชติ ดํารงตําแหนงหวัหนา

ภาควิชาวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีทั้งนี้ตั้งแตวนัที่ 8 มีนาคม 2551 และมอบ

กลุมงานบรหิารงานบุคคลดําเนนิการในสวนที่เกีย่วของตอไป 
     

 5 . 3   ขอความเห็นชอบการ เลื่ อนและแต ง ต้ั งข า ราชการพลเรื อน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเลื่อนและแตงตั้ง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ตามที่ขาราชการ   

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 11 ราย ยื่นความประสงคเพื่อประเมินการเลื่อนระดับใหดํารง

ตําแหนงที่สูงขึ้น สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติและผลงานของ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ในคราวประชุม

สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 คณะกรรมการ ฯ ไดดําเนินการ

ประเมินคุณสมบัติและผลงานของขาราชการพลเรือนฯ แลวเห็นสมควรใหขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 11 รายเลื่อนระดับใหดํารงตําแหนงที่สูงทั้ง 11 รายขึ้น ดังนี้ 

- นางสุนทรี  โพธิกุล  ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 5 ข้ัน 22,220 บาท 

สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ใหเลื่อนระดับเปนตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6 

ข้ัน 23,990 บาท  สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี  

- นางเบญญาภา  สอนพรม  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 5 ข้ัน 17,360 บาท 

ใหเลื่อนระดับเปนตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6 ข้ัน 18,280 บาท สังกัดกองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี 

- นางอรัญญา  จงกลรัตน ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 5 ข้ัน 19,080 บาท 

สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ใหเลื่อนระดับเปนตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6 

ข้ัน 20,180 บาท สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

- นางวิรินดา  มีบํารุง  ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 5 ข้ัน 18,040 บาท 

สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ใหเลื่อนระดับเปนตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6 

ข้ัน 19,010 บาท สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

นางลักขณา/... 
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- นางลักขณา  เตชวงษ ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ระดับ 5 ข้ัน 17,030 บาท สังกัด

กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ใหเลื่อนระดับเปนตําแหนง นักวิชาการศึกษา ระดับ 6 ข้ัน 

17,910 บาท สังกัดกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

- นางสาวกาญจนา เงินออน ตําแหนง บุคลากร ระดับ 5 ข้ัน 16,710 บาท สังกัด

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ใหเลื่อนระดับเปนตําแหนง บุคลากร ระดับ 6 ข้ัน 17,560 บาท สังกัด

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

- นางสาวพรสวรรค  คลายกัน ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 5 ข้ัน 21,880 บาท 

สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ใหเล่ือนระดับเปนตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 6 ข้ัน 

23,550 บาท สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

- นางสาวนันทนา  แยมบู ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 5 ข้ัน 17,030 บาท 

สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ใหเลื่อนระดับเปนตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6 

ข้ัน 17,910 บาท สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

- วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 5 ข้ัน 16,710 บาท 

สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ใหเลื่อนระดับเปนตําแหนง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 6 ข้ัน 17,560 บาท 

สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

- นางสารภี  พูลศิริ ตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 5 ข้ัน 13,110 บาท สังกัด   

กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ใหเล่ือนระดับเปนตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 6 ข้ัน 

13,240 บาท สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

- นางทัศนี ทองมาก ตําแหนง บรรณารักษ ระดับ 5 ข้ัน 13,110 บาท สังกัดสํานัก   

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเลื่อนระดับเปนตําแหนง บรรณารักษ ระดับ 6 ข้ัน 13,240 

บาท สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

   มติที่ประชุม 
  1. เห็นชอบการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สาย

สนับสนุน) ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 11 ราย 

  2. ใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ทั้ง 11 ราย ดํารง

ตําแหนงที่สูงขึ้น ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 

  3. มอบกลุมงานบริหารงานบุคคลดําเนินการจัดทําคําสั่งการเลื่อนและแตงตั้ง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นและแจงผูเกี่ยวของ

เพื่อทราบตอไป 

ระเบียบวาระ/... 
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ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ     
  6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2551  ในวันอังคารที่ 11  มีนาคม 

2551  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  6.2 ดร.พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง กลาวชี้แจงผลการประเมินมหาวิทยาลัยและคณบดีวา

เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน คณะกรรมการประเมินฯ ทั้ง 5 ทาน ไดใชระบบการรวบรวมขอมูล  และ

เปนผูประเมินโดยถือเปนเอกสิทธิ์ของคณะกรรมการฯ  เพราะเครื่องมือที่ใชในการประเมินนั้น

ประกอบดวย 3 สวนคือ 

  1. การประเมินดานทั่วไป คือ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม 

  2. สมรรถนะดานตาง  ๆ 

  3. ขอมูลทั่วไป 

  ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยและคณบดีที่ออกมาถือเปนเอกสิทธิ์ของคณะ

กรรมการฯ  ในดานเอกสารเกี่ยวกับแบบประเมินฯ ทางฝายเลขานุการ ไดเก็บไวเปนหลักฐาน 

หากคณาจารยและผูสนใจตองการทราบรายละเอียดสามารถดูไดที่ฝายเลขานุการ โดยคณะ

กรรมการฯ ขอเสนอใหมหาวิทยาลัยปรับแกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี และมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 เพราะ

ในขอบังคับฯ กําหนดใหมีการประเมินปการศึกษาละ 2 คร้ัง ซึ่งทางคณะกรรมการฯ เห็นสมควรวา

ระบบการประเมินฯ ปการศึกษาละ 1 คร้ังนาจะเพียงพอ  
  ที่ประชุมรวมอภิปรายและใหขอเสนอแนะดังนี้ 
  1. ระบบการประเมินมหาวิทยาลัยและคณบดี ควรใชระบบการประเมินจาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) 

  2 .  ควรปรับแกข อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา  ว าด วย 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี และมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548  

 - เพื่อเปดโอกาสใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกมาเปนผูประเมิน 

 - ลดจํานวนครั้งการประเมิน 

  6.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะในประเด็นอื่น ๆ ดังนี้ 

 - สภาคณาจารยและขาราชการ ควรจัดประชุมสัมมนา เพื่อแสดงความตองการ

ใหมหาวิทยาลัยพัฒนาไปในทิศทางใด ติดขัดเรื่องใด ซึ่งเปนสิ่งที่จะฝากใหกับสภามหาวิทยาลัยชุด

ใหมนําไปดําเนินการ 

  - มหาวิทยาลัยควรมีระบบการบริหารงานเพื่อแสดงความเปนอิสรภาพของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในบริบทของมหาวิทยาลัยใหม 

ระเบียบ/... 
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 - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจางผูมีความรู

ความสามารถพิเศษ นั้นสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัยซึ่งอยูระหวางการแตงตั้ง ควรกําหนดคุณสมบัติในสาขาวิชาของผูมีความรูความสามารถ

พิเศษและอัตราเงินเดือนของการจางผูมีความรูความสามารถใหชัดเจน  

 - มหาวิทยาลัยควรกําหนดแผนการดําเนินงานและขั้นตอนการดําเนินการสรรหา

ในตําแหนงผูบริหารมหาวิทยาลัยใหชัดเจน 

 - มหาวิทยาลัยควรจัดประชุมเครือขายนิติกรของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อรวมกัน

จัดทําอนุบัญญัติที่ทางมหาวิทยาลัยยังมิไดดําเนินการ 

 - ระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่ออกบังคับใชแลวหากมีขอผิดพลาดหรือ

เกิดปญหาขอใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยบันทึกแจงยังฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัย 

ดําเนินการปรับปรุงแกไข เพื่อใหเกิดความสมบูรณ 

 - การจัดสรรงบประมาณในสวนงบกลางควรจัดสรรยังหนวยงานและใหโอกาส

การบริหารงานยังหนวยงานตาง ๆ เปนผูดําเนินการ 
 
 
 ปดประชุมเวลา 11.30 น. 
……………………………….     ……………………………….  

(นายอารีย   วงศอารยะ)     (นายมงคล   ชาวเรือ) 

นายกสภามหาวิทยาลัย       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ประธานการประชุม       ผูบันทึกรายงานการประชุม                                   
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