
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ครั้งที่ 1/2551 

วันจันทรที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

1. นายอารีย วงศอารยะ นายกสภามหาวทิยาลยั   ประธาน 

2. นายปญญา น้ําเพชร  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ธนากร    อวนออน ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

4. ดร.พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

5. ดร.ยติ   กฤษณังกูร ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

6. นายรุงโรจน   ล้ิมวงษทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

7. ศ.ดร.เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

8. นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

9. รศ.สุวิทย เฑียรทอง อธิการบด ี    กรรมการ 

10. ผศ.จินตนา  เวชม ี  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

11. รศ. วนัทนีย     แสนภักดี ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

12. รศ.สุนทรศักดิ ์  สุขสุชะโน ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

13. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพนัธเจริญ ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

14. นายสนุทร    โภชฌงค ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

15. นายวิชชุกร   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. นายบัณฑูร     สุภัควณิช ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

4. ผศ.ดร.สาโรช   ธีรศิลป  ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดภารกิจ 
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5. รศ.ดร.จีระพรรณ  กาญจนะจิตรา  รองประธานรักษาการในตําแหนงประธาน 

         คณะกรรมการสงเสริมกิจการฯ        ติดราชการ 

6. ดร.เกษม  บํารุงเวช     ผูแทนผูบริหาร           ติดราชการ 

7. รศ.ดร.วิชา   ทรวงแสวง     ผูแทนผูบริหาร           ติดราชการ 

 
ผูเขารวมประชุม  

1. ผศ.สุทิน   กัลยพฤกษ รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษา 

2. นายปรีชา   ฮูไซน ี  หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 

3. นางพนัทพิา   มาลา  ผูอํานวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา   

4. นายจิรศักดิ์    ชุมวรานนท ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ดร.อมรรัตน  สนั่นเสยีง ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

  
เปดประชุม เวลา 09.30 น. 
 
  ประธาน ตรวจนับจํานวนกรรมการที่ เขาประชุม เมื่อเห็นวาครบองคประชุม 

ตามระเบียบขอบังคับแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ  
 
  ประธานที่ประชุม  ขอให ดร.พลสัณห   โพธิ์ศรีทอง นําเสนอผลการติดตาม  

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี   

  ดร .พลสัณห    โพธิ์ศรีทอง   ประธานคณะกรรมการติดตาม   ตรวจสอบ                  

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยลัยและคณบดี  ขออนุญาตที่ประชุม นําเสนอในรูปแบบ                 

การประชุมลับรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

  มติที่ประชุม  รับทราบและใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบได 
   

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2550 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 13/2550 เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน  2550 เวลา 09.30 น.                  

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
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  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 13/2550 เมื่อวันพุธที่ 14 

พฤศจิกายน  2550 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

  มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  13/2550               

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน  2550 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  โดยใหแกไขดังนี้ 

  หนาที่ 2 บรรทัดที่ 6 จากคณะวิทยาการจัดการเปนคณะครุศาสตร  

  หนาที่ 12 บรรทัดที่ 16 มติที่ประชุม ใหเพิ่มความวา และใหมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการดําเนินงานและรายงานผลตอสภามหาวิทยาลัยทุกป 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 13/2550 
 
  3.1 การสรรหาคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 
   นายปญญา น้ําเพชร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหานายก

สภามหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อใหไดมาซึ่ง

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการเลือกตั้งไดดําเนินการตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2547 เสร็จเรียบรอยแลวจึงขออนุญาตที่ประชุมใหเลขานุการไดรายงานผลการดําเนินการตอที่

ประชุมเพื่อทราบ 

  นายปรีชา   ฮูไซนี   หัวหนาสํานักงานอธิการบดี เลขานุการ คณะกรรมการเลือกตั้ง 

เพื่อใหไดมาซึ่งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รายละเอียดการดําเนินการ    

สรรหาคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งโดยมีนายปญญา น้ําเพชร 

เปนประธาน ผศ.บุญสืบ บุญเกิด ดร.ศานติ  เล็กมณี เปนกรรมการ และนายปรีชา  ฮูไซนี  หัวหนา

สํานักงานอธิการบดี เปนเลขานุการ   คณะกรรมการเลือกตั้งไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547

เพื่อใหไดมาซึ่งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน 7 คน นั้น  คณะกรรมการเลอืกตัง้ 

ไดดําเนินการตามขอบังคับฯ ดังนี้ 

1. คํานวณหาผูแทนจากคณาจารยประจําในแตละคณะและขาราชการพลเรือนและ
ผลการคํานวณไดจํานวนผูแทนดังนี้ 
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1.1 คณะวิทยาการจัดการ  จํานวนคณาจารยทั้งหมด 25 คน มีผูแทนเปน

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  จํานวน  1 คน  

1.2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวนคณาจารยทั้งหมด 47 คน มีผูแทน

เปนคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  จํานวน  2 คน  

1.3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวนคณาจารยทั้งหมด 53 คน  

มีผูแทนเปนคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  จํานวน 2  คน  

1.4 คณะครุ ศาสตร  จํ านวนคณาจารยทั้ งหมด  28  คน  มี ผู แทน เป น

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน  

1.5 ขาราชการพลเรือน มีจํานวนทั้งหมด 14 คน มีผูแทนเปนคณะกรรมการ                    

สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน 

2. คณะกรรมการเลือกตั้งไดไปดําเนินการจัดประชุมตามคณะทั้ง 4 คณะ และ

ขาราชการพลเรือน ระหวางวันที่ 7-10 มกราคม 2551 และไดผูแทนคณาจารยและขาราชการพลเรือน 

จํานวน 7 คน เพื่อไปเปนคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

2.1  คณะวิทยาการจัดการ ได ผศ.ธิดา   พาหอม  

2.2 คณะครุศาสตร  ได ดร. สุภัทรา  คงเรือง  

2.3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได  ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง และนางวิภาวี 

ฝายเทศ  

2.4 คณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ด  ผ ศ . อ ร า ม    ช น ะ โ ช ติ  

และ ผศ.พิเชษฐ  ศรีสังขงาม 

2.5 ขาราชการพลเรือน ได นางเบญญาภา  สอนพรม 

  3.  คณะกรรมการเลือกตั้งไดเชิญผูแทนที่จะเปนคณะกรรมการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัย ประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการสรรหา ได   ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง เปนประธาน

คณะกรรมการสรรหา จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการแตงตั้งตอไป 

 

  ประธาน   ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งเพื่อคณะกรรมการ             

สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามขอบังคับฯ ตอไป  

 

  ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 
  4.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากอธิการบดี 

1. กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2550 ซึ่งในปนี้ทาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะดําเนินการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 27 

กุมภาพันธ 2551 ณ เวทีใหม สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร 

2. ดวยสํานักนายกรัฐมนตรี ไดประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอัน
เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องโอกาสพระราชพิธี

เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งในปนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดรับ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณปถมาภรณมงกุฎไทย จํานวน 2 ทาน คือ นายปญญา น้ําเพชร และ 

ผศ.ดร. ธนากร   อวนออน 

3. ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

แทนชุดเดิมที่ครบวาระการดํารงตําแหนงนั้น  มหาวิทยาลัยไดกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

ชุดใหมเรียบรอยแลว จํานวน 11 คน โดยมี ผศ.จินตนา  เวชมี เปนประธานกรรมการสภาคณาจารย

และขาราชการชุดใหม 

4. เนื่องจากวาระการดํารงตําแหนงของประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ไดครบวาระลงในวันที่ 8 ธันวาคม 2550 เพื่อใหการดําเนินการของคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดําเนินการอยางตอเนื่อง ในระหวางการรักษาการตําแหนงประธาน

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับฯ  นางจิระพันธุ พิมพพันธุ และมติของที่

ประชุมคณะกรรมการสงเสริมฯ ไดมอบให รศ.ดร. จีรพรรณ  กาญจนะจิตรา รักษาการในตําแหนง

ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จนกวาจะมีคณะกรรมการชุดใหม   

5. ดวยศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ไดรายงานผลการ

ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกอบไปดวยขอมูล เกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ขอมูล

เกี่ยวกับรายไดและคาใชจายในการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

6. จากที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติกรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มใหม (สาย
สนับสนุน) จํานวน 312 อัตรานั้น มหาวิทยาลัยไดนํากรอบอัตรากําลังฯ เพื่อจัดทํากรอบเสนอขอ

งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจะทําเปนแผนระยะสั้น และแผนระยะยาว 

7. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยได

แจงไปยัง สกอ.  ก.พ.ร.  และเวียนแจงหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
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8. มหาวิทยาลัยไดสงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร และการแกไข

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรี  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบรอยแลว 

9. โครงการปรับปรุงศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)  ขณะนี้

อยูระหวางการดําเนินงาน 

10. การจัดทําระเบียบฯ วาดวย กองทุนและหลักเกณฑการกูยืมเพื่อการศึกษา ดูงาน

การฝกประสบการณวิชาชีพตามโครงการสงนักศึกษาดูงานหรือฝกประสบการณวิชาชพีในตางประเทศ 

พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยไดเวียนแจงหนวยงานเพื่อทราบและเปนแนวปฏิบัติเรียบรอยแลว 

11. การจัดทําระเบียบฯ วาดวย การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษดวยเงินรายได 

พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยไดเวียนแจงหนวยงานเพื่อทราบและเปนแนวปฏิบัติเรียบรอยแลว 

12. การจัดทําขอบังคับฯ วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น มหาวิทยาลัยไดเวียนแจงหนวยงานเพือ่ทราบและ 

เปนแนวปฏิบัติเรียบรอยแลว 

13. การจัดทําขอบังคับฯ วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. 2550 ขณะนี้อยู

ระหวางการนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการรางกฎเกณฑแหงกฎหมายเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

  ที่ประชุม  รับทราบ 

 
4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

  ผศ.จินตนา เวชมี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ นําเสนอ แนวทางการ

ทํางานของคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการมีหลักการ ทํางานคือใชขอมูลเปนฐานคิดและใช

กระบวนการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยมีแผนปฏิบัติการสําหรับภาคเรียนที่ 2/2550 ดังนี้ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน        

เวลา 13.30  น.  ณ  หองประชุมของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ตึก 2 

2. จัดประชุมอาจารยและขาราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           

ภาคเรียนละ  2  คร้ัง 

3. จัดประชุมตามวาระ  ไดแก 

 3.1 ประชุมระดมสมองสรุป  “สถานการณปจจุบันและแนวโนมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา”  ในมุมมองของบุคลากร  Input  ดวย ขอมูลสถานการณปจจุบัน  แนวโนม  เศรษฐกิจ   
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สังคม  และประชากรไทย  และกําหนดกรอบแนวคิดการทําแบบสํารวจ (ขอ 3.3) (จะจัดในวันที่ 30 มกราคม 

2551 เวลา 13.30 น. ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 

 3.2 ประชุมระดมสมอง “แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

          3.3 สํ า รวจความคิด เห็น /ความตองการการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  และบทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการพัฒนาตามมุมมองของผูที่

เกี่ยวของ  (ตามกรอบแนวคิดจากที่ประชุมวันที่ 30 มกราคม  2551) 
 
  ที่ประชุม   รับทราบ  

 
4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 

มหาวิทยาลัย   
  -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา  
 
  5.1  ขออนุมัติใหอนุปริญญา ปริญญา  ปริญญามหาบัณฑิต ผูสําเร็จการศึกษา                     
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ  ขออนุมัติใหอนุปริญญา ปริญญา  ปริญญา

มหาบัณฑิต ผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550  ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ 

ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 4  มกราคม  2551 ไดอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา   

จํานวน 390 ราย ประจําภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2550  ดังนี้ 

 
  ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
  - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จํานวน   2 ราย 

  - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จํานวน   41  ราย 
       รวม  43  ราย 
  ระดับปริญญาตรี 
  - สาขาการศึกษา   จํานวน   8 ราย 

  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร   จํานวน   69  ราย 

  - สาขาวิชาศิลปศาสตร   จํานวน   76  ราย 

  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   จํานวน   173  ราย 
       รวม  326  ราย 
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  ระดับอนุปริญญา 
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร   จํานวน   4 ราย 

  - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   จํานวน   17  ราย 
       รวม  21  ราย 
       รวมทั้งสิ้น 390 ราย 
 
  ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม   อ นุ มั ติ ใ ห อ นุ ป ริ ญญา  ป ริญญา  ป ริญญามหาบั ณฑิ ต                      

ผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2550  จํานวน 390  ราย  

 
 5.2 ขออนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  นายธงชัย   รักซอน  

รองอธิการบดีฝายวิชาการ เลขานุการคณะกรรมการเลือกสรร นําเสนอ ขออนุมัติใหปริญญา

กิตติมศักดิ์ โดยไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย ชั้น 

สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2548  โดยมีผูสมควรไดรับการพิจารณาให

ปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน 3 รายคือ 

  1.  นางจิระพันธุ   พิมพพันธุ เสนอขอรับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  2.  นายสุรพล  ตวงสุวรรณ  เสนอขอรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

  3.  นายสมจิตต  สุขมะโน  เสนอขอรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาศิลปกรรม 

  จึงเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ 

จํานวน 3 ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
  มติที่ประชุม 
  อนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูสมควรไดรับการพิจารณาทั้ง 3 ราย 
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 5.3 ขออนุมัติการกําหนดตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให ดร.วิมลพรรณ   รุงพรหม 

ผูชวยเลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ นําเสนอ ขออนุมัติการกําหนดตําแหนงและ

การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

  ดร.วิมลพรรณ   รุงพรหม ผูชวยเลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

นําเสนอ ขออนุมัติการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 
  ขออนุมัติกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ไดแก 
  1. นางวันทนีย    แสนภักดี    ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนด

ตําแหนงเปน รองศาสตราจารย ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

  2. นางจิตติมา  อัครธิติพงศ   ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอกําหนด

ตําแหนงเปน รองศาสตราจารย ในสาขาการบริหารธุรกิจ 

  และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดนําผลการประเมินของ

ผูทรงคุณวุฒิ (ผูอาน) ของทั้ง 2 ราย เขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการครั้งที่ 

7/2550 เมื่อวันที่  26  ธันวาคม 2550  ที่ประชุมมีมติสมควรแตงตั้งทั้ง 2 ราย ใหดํารงตําแหนงรอง

ศาสตราจารยจึงไดนําเสนอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นชอบเมื่อ วันที่ 4 มกราคม  2551  
 

  มติที่ประชุม 
  1. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนางวันทนีย    แสนภักดี   เปนรองศาสตราจารย                     

  2. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนางจิตติมา  อัครธิติพงศ  เปนรองศาสตราจารย                      

  3. มอบใหงานบริหารงานบุคคลดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 

  ขออนุมัติแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 2 ราย  
  มติที่ประชุม 
  1.  อนุมัติ ใหแตงตั้ งนางวันทนีย    แสนภักดี   ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  8                      

ข้ัน 35,880 บาท ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่ 13  ตุลาคม  2549  

  2. อนุมัติใหแตงตั้งนางจิตติมา   อัครธิติพงศ   ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  8                      

ข้ัน 23,890 บาท ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่ 1  มกราคม  2549 
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  3. มอบใหงานบริหารงานบุคคลดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
   

  ขออนุมัติกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 ราย ไดแก  
  1. นางสาววันทนา  เนาววัน  ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน 

ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

  และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดนําผลการประเมินของ

ผูทรงคุณวุฒิ (ผูอาน)  เขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการครั้งที่ 7/2550  

เมื่อวันที่  26  ธันวาคม 2550  ที่ประชุมมีมติสมควรแตงตั้ง  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

จึงไดนําเสนอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นชอบเมื่อ วันที่ 4 มกราคม  2551  
 

  มติที่ประชุม 
  1. อนุมัติใหกําหนดตําแหนงนางสาววันทนา  เนาววัน  เปนผูชวยศาสตราจารย                  

  2. มอบใหงานบริหารงานบุคคลดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 

  ขออนุมัติแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 ราย  
  มติที่ประชุม 
  1. อนุมัติใหแตงตั้งนางสาววันทนา   เนาววัน  อาจารย  ระดับ 7  ข้ัน 17,760 บาท 

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่   20  ตุลาคม  2549 

  2. มอบใหงานบริหารงานบุคคลดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป                                                   
 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ     
  6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2551  ในวันเสารที่ 19 มกราคม 

2551  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
ปดประชุมเวลา 12.00  น. 
……………………………….     ……………………………….  

(นายอารีย   วงศอารยะ)     (นายมงคล   ชาวเรือ) 

นายกสภามหาวิทยาลัย       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ประธานการประชุม       ผูบันทึกรายงานการประชุม                                   
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