
 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ครั้งที่ 6/2550 

วันจันทรที่ 2 เมษายน  พ.ศ. 2550   เวลา 14.00 น. 
ณ  หองประชุม 2  กระทรวงมหาดไทย  

กรุงเทพมหานคร 
*************** 

 
ผูมาประชุม 
1.นายอารีย วงศอารยะ  นายกสภามหาวทิยาลยั   ประธาน 

2. นายปญญา น้ําเพชร   ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ  

3. นายรุงโรจน  ล้ิมวงษทอง  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

4. ผศ.ดร.ธนากร   อวนออน  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

5. ดร.ยติ   กฤษณังกูร   ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

6. ดร.พลสัณห โพธิ์ศรีทอง  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

7. ผศ.ดร.สาโรช  ธีรศิลป   ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

8. นายบัณฑูร    สุภัควณิช  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

9. นายอนันต  ชูโชต ิ   ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

10. ผศ.สุธรรม  ชาตะสิงห (แทน) ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ ฯ  กรรมการ 

11. ผศ.สุวิทย เฑียรทอง  อธิการบด ี    กรรมการ 

12. ผศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง  ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

13. ผศ. วันทนีย    แสนภักดี  ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

14. ดร.เกษม บํารุงเวช   ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

15.  ดร.รวีวัตร   สิริภูบาล   ผูแทนคณาจารย กรรมการ 

16. ผศ.สุทิน กัลยพฤกษ  รองอธิการบด ี    เลขานุการ 

  
ผูที่ติดภารกจิหรือติดราชการ 
1. ดร.สุรพล กาญจนะจิตรา  อุปนายกสภามหาวิทยาลยั  ติดราชการ 

2. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

3  นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร  ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดภารกิจ 

4. ผศ.สุกิจ  สุวานิช  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ติดราชการ 

5.ผศ.สุนทรศักดิ์/... 
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5.ผศ.สุนทรศักดิ์  สุขสุชะโน  ผูแทนผูบริหาร    ติดภารกิจ 

6.ผศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ  ผูแทนคณาจารย    ติดภารกิจ 

7. นายวิชชุกร  นาคธน   ผูแทนคณาจารย    ติดภารกิจ 

8. นายสนุทร    โภชฌงค  ผูแทนคณาจารย    ติดราชการ  

 
ผูเขารวมประชุม  
1. นายธงชัย   รักซอน    รองอธิการบดฝีายวิชาการ 

2. นายมงคล    ชาวเรือ   รองอธิการบดฝีายวิจยัและบริการวิชาการ 

3.นายทวีศักดิ ์ จริตควร   ผูชวยอธกิารบดีฝายบริหาร 

4.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม   ผูชวยอธกิารบดีฝายกิจการพิเศษ 

5.นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท  ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการสารสนเทศและเทคโนโลย ี

6.รศ.วนิช  สุธารัตน     เลขานุการกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการ 

7.นายมโหสถ  เกิดเดช      

 
เปดประชุม เวลา  14.00 น. 
 

  ประธาน   ตรวจนับจํานวนกรรมการที่เขาประชุม เมื่อเห็นวาครบองคประชุม               

ตามระเบียบขอบังคับแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ             

การประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ  
  1.1 เร่ืองแจงจากนายกสภามหาวิทยาลัย 
  -ไมมี-  
  1.2 เร่ืองแจงจากอธิการบดี 

  อธิการบดี   ขออนุญาตประธานแจงเร่ืองใหที่ประชุมทราบดังนี้ 

  1.  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 บัณฑิตและมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ไดเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่สวนอัมพร ลุลวงไปดวยความเรียบรอย

ประสบความสําเร็จในระดับที่คาดหวัง 

 

 

2.นักศึกษา/... 
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  2.นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2 คน คือ นายถิรพัฒน   

วิเชียรรัตน และนางสาววิมลรัตน กองฤทธิ์  ไดสงผลงานทางดานเทคโนโยลีสารสนเทศ เขารวม

ประกวดชิงรางวัล เจาฟาไอที รัตนราชสุดาสารสนเทศ และไดรับรางวัลชนะเลิศ โดยนักศึกษาทั้ง    

2 คน  จะไดรับเงินรางวัลพรอมโล พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช

กุมารี ฯ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 เพื่อเปนเกียรติและเปนการยกยองใหแกนักศึกษาที่มี

ความสามารถของเรา มหาวิทยาลัยจะไดประชาสัมพันธและประกาศเกียรติคุณของนักศึกษา

ดังกลาวใหสาธารณชนไดรับทราบโดยทั่วถึงตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  5/2550 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 5/2550   เมื่อวันเสารที่ 17 กุมภาพันธ  2550 เวลา 09.30 น.                   

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
 

  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 5/2550               

เมื่อวันเสารที่ 17 กุมภาพันธ  2550 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา      
 

  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  5/2550            

เมื่อวันเสารที่ 17 กุมภาพันธ  2550   เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  โดยสวนที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอหารือในการสรุปมติในวาระที่ 2 เร่ือง

รับรองรายงานการประชุมประธานใหนําไปพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ ตอไป 

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2550 
  
  -ไมมี- 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4/... 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
    
 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 
 1. อธิการบดี    แจงเรื่องจากประธานสภาวิชาการ  สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยชุดที่

แลวไดหมดวาระลง  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการผูแทนคณะจากคณะ

ตาง ๆ  ทั้ง 4 คณะไดครบ  ผูแทนคณะทั้ง 4 คณะรวมทั้งอธิการและรองอธิการ ซึ่งเปนประธานและ

เลขานุการ ไดประชุมเพื่อสรรหาผูทรงคุณวุฒิที่คณะตาง ๆ  ไดเสนอชื่อมา คณะกรรมการสภา

วิชาการมีกรรมการครบถวนแลวจํานวน 10 คน  และไดมีการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ

คร้ังแรกของชุดใหมเรียบรอยแลว 

 2.  ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย  พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2550 

ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน กําหนดใหมีการปรับปรงระบบการ

ประเมินผลการดําเนินงาน โดยกําหนดใหหนวยงานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติการเปนประจําทุกป 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยไดจัดทํารางคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เรียบรอยแลวรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม  

 ที่ประชุม   รับทราบ 

  
 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 
  -ไมมี- 
 
 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  
 
   ผศ.สุธรรม  ชาตะสิงห  แจงวา ทานประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยคือ  นางจิระพันธุ  พิมพพันธุ  ติดภารกิจ ไมสามารถเขารวมประชุมไดจึงมอบให     

ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห  รองประธานเขารวมประชุม  จากการประชุมคร้ังที่แลวทานประธาน

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดรายงานใหที่ประชุมทราบครั้งกอนเกี่ยวกับเร่ือง

กิจกรรมของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและมีมติวาในวันที่ 26 เมษายน 2550  

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมเสวนาโดยเชิญผูนําชุมชนมารวม 

เปนการสนอง/.... 
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เปนการสนองนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเปนการปฏิบัติภารกิจในเร่ือง     

การสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยาลัยกับทองถิ่น  ทั้งนี้ไดรับ

ความร วมมือจากเทศบาลนคร  พระนครศรี อยุ ธยาและองคการบริหารส วนจั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

   

  ที่ประชุม   รับทราบ  

   
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 5.1 ขออนุมัติผลสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2549 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอ  ขออนุมัติผลสําเร็จการศึกษา ภาคเรียน

ที่ 2 ประจําปการศึกษา 2549 

  1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ใหความเห็นชอบผลการศึกษา ของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 44 ราย ประจํา

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549 โดยใชมติเวียน  เมื่อวันที่  20 มีนาคม  2549   

  2. สภาวิชาการไดมีมติใหความเห็นชอบผลการศึกษาของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต  จํานวน 44 ราย  และ          

มีมติใหความเห็นชอบผลการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญา จํานวน 46 ราย และระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 677 ราย ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 รวมจํานวนทั้งสิ้น              

767 ราย  เมื่อวันที่  27  มีนาคม 2550 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุม 1 จําแนกเปน  
 
  ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
  - ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  จํานวน  20 ราย 

  - สาขาการบริหารการศึกษา   จํานวน  11 ราย 

  - สาขาการจัดการเรียนรู    จํานวน             6 ราย 

  - สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา  จํานวน  1     ราย 

  - สาขาการจัดการทั่วไป    จํานวน  6     ราย
        รวม           44  ราย 
 

ระดับอนุปริญญา/... 
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  ระดับอนุปริญญา 
  - สาขาวิทยาศาสตร    จํานวน  1 ราย 

  - สาขาศิลปศาสตร    จํานวน  1 ราย 

  - สาขาบริหารธุรกิจ    จํานวน  44 ราย 
        รวม  46 ราย 
  ระดับปริญญาตรี 
  - สาขาการศึกษา    จํานวน  85 ราย 

  - สาขาวิทยาศาสตร    จํานวน  76 ราย 

  - สาขาศิลปศาสตร    จํานวน  183 ราย 

  - สาขาบริหารธุรกิจ    จํานวน  314 ราย 

  - สาขาการบัญชี     จํานวน  19 ราย 
                    รวม         677       ราย 
           รวมทั้งสิ้น     767       ราย
   
  ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้  
  ดร.รวีวัตร    สิริภูบาล  ผูแทนจากคณาจารย เสนอวาจากการพิจารณาเอกสาร

ประกอบการประชุมพบวานักศึกษาบางรายมีผลคะแนนเฉลี่ยตามระเบียบการวัดและประเมินผล

คือ 3.25 ข้ึนไปจึงจะมีสิทธิ์ไดรับเกียรตินิยมแตทําไมไมไดรับเกียรตินิยม ขอเสนอวาใหชี้แจงใน

เอกสารโดยหมายเหตุวาไมไดเกียรตินิยมเพราะเหตุใด 

  นายธงชัย  รักซอน รองอธิการบดีฝายวิชาการ ชี้แจงวานักศึกษาที่เกรดถึงแตวา

ไมไดเกียรตินิยม เพราะตามระเบียบการวัดและประเมินผล ระบุวาถานักศึกษาผลการเรียนใน

รายวิชาหนึ่งวิชาใดต่ํากวา C คือ D หรือ E ถึงแมจะมีผลคะแนนเฉลี่ยถึงตามเกณฑ 3.25 จะไมมี

สิทธิ์ไดรับเกียรตินิยม 

  อธิการบดี  เสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการวาในครั้งตอไปขอให ระบุหมายเหตุ

ไวดวยวากรณีคะแนนถึงแตไมไดรับเกียรตินิยมเพราะไมเขาตามหลักเกณฑของระเบียบการวัด

และประเมินผล  

  มติที่ประชุม  อนุมัติผลสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2549 

รวมทั้งสิ้น 767 ราย 

 

 

5.2 การกาํหนดตําแหนง/... 
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 5.2  การกําหนดตําแหนงขาราชการสายสนับสนุน 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ การกําหนดตําแหนงขาราชการสาย

สนับสนุน   ดวยขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือที่  ศธ 0509.4/ว.3 เร่ือง 

หลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและขาราชการพลเรือนสามัญเปนขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทผูบริหารและตําแหนงประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ลงวันที่ 29 มกราคม 2550  กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ

กําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงตามหลักเกณฑ    โดยแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ระดับเดิม รับเงินเดือนในอันดับและขั้นเงินเดือนเดิม กําหนดใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 60 วัน 

นับตั้งแตวันที่ไดทราบหลักเกณฑ และใหรายงานผลการดําเนินการตอ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน 30 

วัน นับต้ังแตวันที่ออกคําส่ังแตงตั้ง และไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารกิจการของสภา

มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการไดใหความเห็นชอบนําเขาสูวาระ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ดังรายละเอียดที่แนบมา  

  ดร .พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง    ผูทรงคุณวุฒิ แจงวา  การกําหนดตําแหนง

ขาราชการสายสนับสนุนดังกลาวขางตน คือการเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ กพ. เปน

ขาราชการ ก.พ.อ. และเมื่อไดดําเนินการกําหนดตําแหนงดังกลาวแลว อยากใหมหาวิทยาลัยไดเรง

รีบจัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสงเสริมเปนขวัญกําลังใจใหบุคลากรสายนี้ได

รับทราบถึงความกาวหนาตามตําแหนงสายงานของตน และเพื่อมหาวิทยาลัยจะไดพิจารณา

บุคลากรในสายนี้ไดเลื่อนขั้นหรือเปลี่ยนตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

  ประธาน  ให ผูบริหารของมหาวิทยาลัยรับขอเสนอของผูทรงคุณวุฒิไป

ดําเนินการ 

  มติที่ประชุม   อนุมัติการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ

เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 14 ราย โดยใหดํารงตําแหนงระดับเดิมรับ

เงินเดือนในอันดับและขั้นเงินเดือนเดิม 
 
 
 
 
 

5.3 พิจารณาแตงตั้ง/... 
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 5.3 พิจารณาแตงต้ังผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให รศ.วนิช สุธารตัน 

เลขานุการกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการ  นาํเสนอ  พิจารณาแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย

และรองศาสตราจารย 
รศ .วนิช สุธารัตน เลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ   

       นําเสนอ  ผลการพิจารณาแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย  

ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามคําสั่งสภา

มหาวิทยาลัยที่ 5/2549 โดยมอบหมายใหทําหนาที่ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและ

วิธีการพิจารณาตําแหนงบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย พ.ศ. 2549 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ พิจารณาความเห็นของ

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ลีดเดอร) แลวเห็นสมควรนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติให

ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย    จํานวน   2   ราย ไดแก   นาย จรูญ   รัตนกาล  และ

นางสาว วชิรา  ปูชตรีรัตน  รองศาสตราจารย  จํานวน   1   ราย ไดแก   ผูชวยศาสตราจารย 

สุวิทย  เฑียรทอง  รายละเอียดจะอยูใน 5.3.1 ,5.3.2 และ 5.3.3 (ดังเอกสารประกอบวาระการ

ประชุม) 
 
 ที่ประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวางและใหขอเสนอแนะ ดังนี้  

       ผศ.สุธรรม  ชาตะสิงห ผูแทนประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

เร่ือง การพิจารณาผลงานของผูทรงคุณวุฒิมีการกําหนดระยะเลาอยางไรเพราะบางครั้งก็พิจารณา

ผลงานชา บางครั้งก็พิจารณาผลงานไดเร็ว 

 

         รศ. วนชิ  สธุารัตน  เลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวชิาการ แจง

ที่ประชุมวา ระยะเวลาการพิจารณาผลงานของผูทรงคุณวฒุิไดกําหนดไว 2 เดือน ถาภายใน 2 เดือน

ผูทรงคุณวฒุิไมสงผลการพิจารณากลับมายังคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดําเนนิการติดตามแต

ที่ผานมาผูทรงคุณวุฒิจะสงผลการพจิารณาไดทันตามเวลาทีก่าํหนด 

        ดร.รววีัตร  สิริภบูาล  ผูแทนคณาจารย เสนอวาเรื่องนีท้างคณะกรรมการพิจารณา

ตําแหนงทางวชิาการไดดําเนนิการตามขัน้ตอนตามระเบยีบแลวควรพิจารณาผลงานเนือ่งจาก

รายละเอยีดการพจิารณามปีระกอบอยูในเอกสารการประชุมแลว แตเนือ่งจากมเีสียงจากภายนอก

ทั้งนีท้ี่ประชุมจะเหน็วากรรมการจากคณาจารยหลายทานไมไดเขารวมประชุม ประเด็นนี้เปนประเด็น

หนึ่ง แตเปนกระบวนการที่ไมทราบสาเหตุ คณาจารยในมหาวทิยาลัยหลายทานไมสบายใจในเรื่อง 

ที่มาของเอกสาร/.... 
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ที่มาของเอกสาร ผลงาน วาไดมาอยางไร มทีี่มาอยางไร เปนเลมมาไดอยางไร ในเมื่อมีแลว เสร็จแลว

สงผานคณะกรรมการที่มีคณุภาพผานมาระดับหนึง่แลว พอมาถงึคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั

เหน็สมควรพิจารณาผลตามระบบ ตามกระบวนการ ตามขั้นตอน เนื่องจากไดผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการแลว 

  ประธาน เร่ืองภายนอกผมก็รับฟง  แตหลักการก็คือหลักการ เราคงจะหนีหลักการ

ไมไดเพราะวาในการพิจารณามีข้ันตอน มีขอบังคับอยู สวนในเรื่องผลงานวาไดมาอยางไรไมใชเร่ืองที่

สภามหาวิทยาลัยจะตองพิจารณา เปนความรับผิดชอบของผูเสนอผลงานทางวิชาการ  ถาพิสูจนได

วาผลงานที่ไดมานั้นไมถูกตองผูที่จะตองรับผิดชอบคือเจาตัวตามกฎหมาย  ในสวนของสภา

มหาวิทยาลัยถาระบบถูกตองคณะกรรมการผูอาน ผูทรงคุณวุฒิ ก.พ.อ จะเปนผูพิจารณาดวย    

  ผศ.ดร.ธนากร  อวนออน  ผูทรงคุณวุฒิในกรอบสวนของสภามหาวิทยาลัยก็คง

จะพิจารณาตามขั้นตอนที่ประเมินมาแลว สวนกรณี ที่ไดรับอนุมัติไปแลว จะทําผลงานโดยมิชอบ นั้น

เปนเรื่องที่จะเกิดภายหลัง ถามีเร่ืองเกิดขึ้นสภามหาวิทยาลัยก็ตองนํามาถอดถอนตําแหนงทาง

วิชาการ ซึ่งก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่ตองถอดไปหลายคนแลวและขอเสนอที่ประชุมวาการเสนอเรื่อง

เขาที่ประชุม เร่ืองการเสนอผลงานทางวิชาการควรทําบันทึกสรุปจํานวนผูขอเสนอผลงานทางวชิาการ

วามีจํานวนกี่คน และมีผูผานการพิจารณากี่คน ไมผานการพิจารณากี่คน หากผูไมผานการพิจารณา

จะสามารถสอบถามขอมูลไดที่ใคร สาเหตุที่ไมผานเพราะอะไร และควรปรับปรุงสวนใดบาง 

  รศ.วนิช  สุธารัตน  แจงที่ประชุมวาผูที่ไมผานการพิจารณา 2 ทาน คือ ดร.สมพร 

แมลงภู เนื่องจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหดําเนินการแกไข สวน ผศ.รวีวรรณ สุวานิช ทาง

คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการมีมติใหไมผาน 

        ดร.พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง  เสนอที่ประชุมวา ผูที่จะตอบขอสงสัยเกี่ยวกับผลการ

พิจารณานี้ควรจะเปนเลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเทานั้น เจาหนาที่หรือ

คณะกรรมการทานอื่นไมควรตอบขอสงสัยเพราะการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการถือเปนเรื่องลับจึง

ขออนุญาตที่ประชุมมอบฝายเลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เปนผูติดตอกับผู

เสนอผลงานดวยตนเอง 

        นายรุงโรจน ลิ้มวงษทอง  ตามหลักการแลวผมเห็นดวยกับทาน ผศ.ดร.ธนากร 

อวนออน คือสภามหาวิทยาลัยมีหนาที่เพียงพิจารณาผลงานวาถูกตองตามขั้นตอนหรือไมถาถูกตอง

ก็พิจารณาไปตามนั้น สวนเรื่องความรับผิดชอบเปนเรื่องสวนตัวถาผิดถูกอยางไรก็วากัน 

ตามกฎหมาย 

ประธาน/.... 
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  ประธาน  เอกสารประกอบการประชุมคร้ังนี้ หลังจากประชุมแลว ขอใหเก็บเอกสาร

การประชุมคืนและมอบเลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชี้แจงอยางมีเหตุมีผลตอผู

ที่เสนอขอพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตอไป 

  มติที่ประชุม  อนุมัติผลการพิจารณาแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย จํานวน2 ราย

และและรองศาสตราจารย จํานวน 1 ราย 

 
 5.4  การตอเวลาราชการของบุคลากรที่เกษียณอายุป 2550 ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอ   การตอเวลาราชการของบุคลากรที่

เกษียณอายุป 2550 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากในสิ้นปงบประมาณ 

2550 จะมีคณาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย ที่ สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวนสองคนครบกําหนดเกษียณอายุราชการ ดังนั้น

เพื่อใหการตอเวลาราชการของคณาจารยทั้งสองทานเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงเปนการ

สมควรเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบในการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ.2550 ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด   
  ประเด็นขอความเหน็ชอบ 
  1. มาตรฐานภาระงานขั้นต่าํในฐานะอาจารยผูสอน 

  2.แผนอัตรากาํลังระยะ 4 ป 

  3.คณะกรรมการพิจารณา ฯ การตอเวลาราชการ 

  ประธาน  ใหความเห็นกรณีเสนอเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัควรพิจารณาเรื่องตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบ ข้ันตอน วิธีการ และหลักการของเรื่อง

กอน เชน กรณีการตอเวลาราชการของบคุลากรที่เกษียณอายุป 2550 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยธุยาควรสรุปเร่ืองใหที่ประชุมทราบวามีความประสงคจะขอตอเวลาราชการ 

เนื่องมาจากสาเหตุใด มีความจําเปนขนาดไหน และแผนอัตรากําลังในอนาคตจะตองมีเทาไร การ

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจะประกอบดไปดวยบุคลากรสวนใดบาง 

  มติที่ประชุม พิจารณามอบฝายเลขานุการนําเรื่องกลับไปพิจารณาอกีครั้งและ

นําเขาพิจารณาในการประชมุสภามหาวทิยาลัยครั้งตอไป 

 

ระเบยีบวาระที ่6/... 

 



 11 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ   
 

  6.1  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กลาววา ตามที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ไดหารือในระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2550 ซึ่งประธานใหนํามา

หารือในวาระอื่น ๆ (วาระที่ 6) เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับจํานวนคณะกรรมการที่ไดจากสภามหาวิทยาลัยจํานวน 2 ทาน ที่ให

อธิการบดีเปนผูพิจารณาดําเนินการคงเหลือ 1 ทาน เนื่องจากประธานกําหนดให 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเหลือคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยจากคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยหนึ่งทานที่อธิการบดี 

จะเปนผูดําเนินการใหไดมา 

 

  6.2  ประธาน มีความเห็นวาถามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแหงนี้ยัง

อยูในลักษณะอยางนี้ คือมีความแตกแยกกัน ไมสามัคคีกัน ไมมีความสมานฉันท ดังนี้จึงขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการใหกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงในประเด็นแตกความสามัคคีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 

 
ปดประชุมเวลา 16.00 น. 
……………………………….     ……………………………….  

(นายอารีย   วงศอารยะ)        (ผศ.สุทิน    กัลยพฤกษ) 

นายกสภามหาวิทยาลัย       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  ประธานการประชุม        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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