
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฎัพระนครศรีอยธุยา 
ครั้งที่ 7/2550 

วันเสารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชมุ 1 อาคาร 2 มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

-------------------------------------------------- 
 
ผูมาประชุม 
1. นายอารีย  วงศอารยะ นายกสภามหาวทิยาลยั   ประธาน 

2. ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา อุปนายกสภามหาวิทยาลยั  กรรมการ 

3. นายปญญา  น้ําเพชร  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

4. นายรุงโรจน   ล้ิมวงษทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

5. ผศ.ดร.ธนากร    อวนออน ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

6. ดร.พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

7. ผศ.ดร.สาโรช   ธีรศิลป  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

8. นายกอกิจ  ดานชัยวิจิตร ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

9. นายบัณฑูร     สุภัควณิช ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

10. นายอนนัต   ชูโชติ  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

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

12. ผศ.บุญสืบ  บุญเกิด  (แทน) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

13. รศ.สุวิทย  เฑียรทอง อธิการบด ี    กรรมการ 

14. ผศ.สุนทรศักดิ ์  สุขสุชะโน ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

15. ผศ. วนัทนีย     แสนภักดี ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

16. ดร.เกษม   บํารุงเวช ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

17. ดร.รวีวัตร     สิริภูบาล   ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

18. นายสนุทร     โภชฌงค ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

19. ผศ.สุทิน  กัลยพฤกษ รองอธิการบดฝีายบริหาร   เลขานุการ 

  
ผูที่ติดภารกจิหรือติดราชการ 
1. ศ.ดร.เกรียงศกัดิ์    เจริญวงศศักดิ ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

2. ดร.ยติ    กฤษณังกูร ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

3. ผศ.ดร.วิชา     ทรวงแสวง ผูแทนผูบริหาร    ติดราชการ 

ผศ.ดร.นพวรรณ/... 
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4. ผศ.ดร.นพวรรณ   ธีระพนัธเจริญ ผูแทนคณาจารย    ติดราชการ 

5. นายวิชชุกร    นาคธน  ผูแทนคณาจารย    ติดราชการ 

 
ผูเขารวมประชุม  
1. นายธงชยั     รักซอน  รองอธิการบดฝีายวิชาการ 

2. นายมงคล      ชาวเรือ  รองอธิการบดฝีายวิจยัและบริการวิชาการ 

3. นายทวีศักดิ์   จริตควร  ผูชวยอธกิารบดีฝายบริหาร 

4. ดร.วิมลพรรณ   รุงพรหม   ผูชวยอธกิารบดีฝายกิจการพิเศษ 

5. นายจิรศักดิ์    ชุมวรานนท  ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการสารสนเทศและเทคโนโลย ี

6. ดร.อมรรัตน  สนั่นเสยีง  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

7. นางพนัทพิา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

8. รศ.อภินันท  จันตะน ี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 
เปดประชุม เวลา 09.30 น. 
 
  ประธาน  ตรวจนั บจํ าน วนก ร รมกา รที่ เ ข า ป ร ะชุ ม  เ มื่ อ เ ห็ น ว า ค รบ 

องคประชุมตามระเบียบขอบังคับแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุม 

 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
 
 1.1 เร่ืองแจงจากนายกสภามหาวิทยาลยั 
 -ไมมี- 
 
 อธิการบดี  ขออนุญาตประธานฉายวีดีทัศนใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ

เกี่ยวกับการทลูเกลา ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล   

อดุลยเดช 
 

 1.2 เร่ืองแจงจากอธิการบด ี

  อธิการบดี  ขออนุญาตประธานแจงเร่ืองใหที่ประชุมทราบ 

  เร่ืองขอแสดงความยินดีกับนายปญญา น้ําเพชร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดรับ

พระราชทานปริญญา ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตรการปกครองจาก

มหาวิทยาลยั/... 
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยจะเขาพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 20 

พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมพุทธมลฑลศาลายา ในโอกาสนี้ขอกราบเรียน

เชิญทานนายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบแจกันดอกไมแสดงความยินดีแกนายปญญา น้ําเพชร               

ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2550 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยั      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครัง้ที ่6/2550 เมือ่วันจนัทรที่ 2 เมษายน  2550 เวลา 09.30 น.                   

ณ หองประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 
 

  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 6/2550               

เมื่อวันจันทรที่ 2 เมษายน  2550  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 
 

  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  6/2550            

เมื่อวันจันทรที่ 2 เมษายน  2550   เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย 

กรุงเทพมหานคร โดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2550 
 
  - ไมมี - 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 
 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 
 

1. เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญ พระชนมพรรษาครบ 

80 พรรษา  ในวันที่ 5 ธันวาคม  พ .ศ. 2550  สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา รวมกับ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ไดจัดบรรพชาและอุปสมบทหมูเพื่อเฉลิม                

พระเกียรติและถวายพระราชกุศลใหทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงมีพระชนมายุ ยิ่งยืนนานเปน

ขวัญของชาติสืบไป โดยพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมูจะจัดขึ้นในระหวางวันที่ 28-29 เมษายน 

พ.ศ.2550/... 
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พ .ศ .  2550 ณ  วัดพนัญเชิ งวรวิหารและสถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  โดยมีกําหนดการจัดงานดังนี้ 

วันที่ 28 เมษายน 2550

เวลา 08.30 น. นายเชิดพันธ ณ สงขลา ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนประธานในพิธ ี

ปลงผมผูบรรพชาและอุปสมบท ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร 

เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย สุ วิทย   เฑียรทอง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา เปนประธานในพิธีสวดมนตเย็นและทําขวัญนาค ณ สถาบัน

อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วันที่ 29 เมษายน 2550

เวลา 09.00 น. นายสมชาย  ชุมรัตน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานในพิธีบรรพชา

และอุปสมบทหมูถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย

เดชในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร 

  การบรรพชาและอุปสมบทหมูคร้ังนี้มีรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

นายมงคล ชาวเรือ รวมอุปสมบทดวย  โดยมีผูรวมบรรพชาอุปสมบททั้งสิ้นประมาณ 90 รูป เปน

พระภิกษุประมาณ 10 รูปและสามเณรประมาณ 80 รูป ในนามมหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมพิธีบรรพชาดังกลาว 

  2. ความคืบหนาเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกกรรมการสภา

ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ตามที่ไดสํารวจโดยใชบัญชีที่ 19 ตามหลักการของการขอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ ขอรายงานผลใหกับสภามหาวิทยาลัยทราบวา มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน 8 ทานที่รับราชการและที่เกษียณอายุราชการแลวนั้น ทางมหาวิทยาลัยไดศึกษาและ

ตรวจสอบขอมูลในเรื่องของการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณคร้ังสุดทายและสามารถเสนอขอ

เครื่องราชอิสริยาภรณในขณะนี้มีจํานวน 3 ทานคือ 

  - ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนากร  อวนออน เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ        

ชั้น ปม. สายสะพายชั้น 1 

  - ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาโรช  ธีรศิลป เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้น ตช. 

  - นายปญญา น้ําเพชร เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้น ปม. สายสะพายชั้น 1  

โดยทางมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณใหเรียบรอยแลว สวนกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิทานอื่น มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณเมื่อมีคุณสมบัติ

ครบตามเกณฑตอไป 

 

สภาวิชาการ/... 
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  3. สภาวิชาการไดเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมหรือจัดทําหลักสูตร

ใหกับคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ไมมีวุฒิทางวิชาชีพครู โดยทาง

มหาวิทยาลัยจะดําเนินการรวมกับคณะครุศาสตรดําเนินการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพครูใหกับคณาจารย โดยจะใหเรียนฟรี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

  4. สภาวิชาการไดเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการโครงการเขาคายการทําผลงาน

ทางวิชาการใหแกคณาจารยของมหาวิทยาลัยอยางเขมขน โดยเฉพาะในเรื่องการทําผลงาน

ทางดานวิจัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการนําเสนอขอผลงานทางวิชาการ 

 

  ที่ประชุม     รับทราบ 

 
 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

  ผูชวยศาสตราจารยบุญสืบ  บุญเกิด รองประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการ ขอนําเสนอเรื่องเพื่อทราบดังนี้ 

  1. ผูชวยศาสตราจารยสุกิจ  สุวานิช  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการได

ลาออกจากตําแหนง  โดยใหเหตุผลวาไมสามารถนําพาองคกรไปไดดวยดี ในระหวางนี้

คณะกรรมการไดมอบหมาย ผูชวยศาสตราจารยบุญสืบ บุญเกิด ในฐานะรองประธาน ปฏิบัติ

หนาที่แทนจนกวาจะมีการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารยและขาราชการคนใหมและในวันจันทรที่ 

23 เมษายน 2550 คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการจะประชุมกําหนดบทบาททิศทาง

ของคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตอไป 

  2. สภาคณาจารยและขาราชการไดรับหนังสือจากคุณพลากร สุวรรณรัฐ นายก

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอความเห็นชอบจากสภาคณาจารยและขาราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับการจะพัฒนามหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลยั

ราชภัฏนครศรีธรรมราชผานเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพอยูในระดับที่ต่ํา แตสามารถ

ยอมรับไดจาก  สมศ .   ในสวนของสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาไดตอบในสวนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

  ที่ประชุม  รับทราบ 

 

เร่ืองนําเสนอ/... 
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 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
 

  - ไมมี- 

 
 

  ดร.พลสัณห   โพธิ์ศรีทอง  ขออนุมัติที่ประชุม ขอเพิ่มวาระการประชุมเพื่อ

พิจารณา เร่ือง การกําหนดและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ จํานวน 3 ราย  
 

  มติที่ประชุม   อนุมัติโดยใหนําเสนอเพื่อพิจารณาในวาระที่ 5.1 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 5.1 การกําหนดและแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย    ขออนุญาตที่ประชุมให  ดร .วิมลพรรณ                  

รุงพรหม  ผูชวยเลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ นําเสนอ รายละเอียด                

การกําหนดและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

  ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม ผูชวยเลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ  นําเสนอ   รายละเอียดการกําหนดและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  1.นางวลัย แกวมณี ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 ข้ัน 32,250 บาท สังกัดคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทาง

วิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ตอมา

คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จํานวน 3 คน ไดพิจารณาแลวเห็นวาผลงานทาง

วิชาการของนางวลัย แกวมณี สามารถกําหนดตําแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ไดตั้งแตวันที่ 27 

มีนาคม 2549 

  2. นางพวงชมพู  หงษชัย ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 ข้ัน 13,770 บาทสังกัดคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทาง

วิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ตอมา

คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จํานวน 3 คน ไดพิจารณาแลวเห็นวาผลงานทาง

วิชาการ/... 
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วิชาการของนางพวงชมพู  หงษชัย สามารถกําหนดตําแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ไดตั้งแตวันที่ 

31 กรกฎาคม 2549 

  3. นางสาวศิริพัฒน จันทรศิริ ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 ข้ัน 32,250 บาท                

สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงาน

ทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน  ผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชาเคมี  ตอมา

คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จํานวน 3 คน ไดพิจารณาแลวเห็นวาผลงานทาง

วิชาการของนางสาวศิริพัฒน  จันทรศิริ สามารถกําหนดตําแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ไดตั้งแต

วันที่ 30 กันยายน 2549 
 

  มติที่ประชุม  1. อนุ มั ติ ใ ห แ ต ง ตั้ ง น า ง วลั ย    แก ว มณี  ดํ า ร ง ตํ า แหน ง                

ผูชวยศาสตราจารย  ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549  เปนตนไป 

            2.  อนุมัติ ใหแตงตั้ งนางพวงชมพู   หงษชัย  ดํารงตําแหนง                

ผูชวยศาสตราจารย  ตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549  เปนตนไป 

            3. อนุมัติใหแตงตั้งนางสาวศิริพัฒน  จันทรศิริ  ดํารงตําแหนง                

ผูชวยศาสตราจารย  ตั้งแตวันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2549  เปนตนไป 

             4. มอบใหงานการเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 
 5 . 2  ข อ อ นุ มั ติ ผ ล ก า ร สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  ป ร ะ จํ า ภ า ค เ รี ย น ที่  2  
ปการศึกษา 2549 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ ขออนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา               

ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ไดใหความเห็นชอบผล

การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญา

มหาบัณฑิต จํานวน 191 ราย ประจําภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549 โดยใชมติเวียน เมือ่วนัที ่12 

เมษายน  2550 และสภาวิชาการไดมีมติเห็นชอบผลการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 185 ราย และปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 6 ราย และมี

มติ ใหความเห็นชอบผลการศึกษาของนักศึกษาระดับป ริญญาตรี  จํ านวน  27  ราย                

ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 รวมจํานวนทั้งสิ้น  218  ราย  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550 

เวลา 09.30 น. ณ  หองประชุม  1  จําแนกเปน 

 

 

ประกาศนยีบตัร/... 
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  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน    118   ราย 

 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการบริหารศึกษา จํานวน     67 ราย 
  รวม 185 ราย 
 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
 - สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา จํานวน            1   ราย 

 - สาขาการจัดการทั่วไป จํานวน       5    ราย 
  รวม    6 ราย 

  ระดับปริญญาตรี 
 - สาขาการศึกษา  จํานวน          15    ราย 

 - สาขาวิทยาศาสตร จํานวน     4 ราย 

 - สาขาศิลปศาสตร จํานวน     5 ราย 

 - สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน     3 ราย 
  รวม   27 ราย 
  รวมทั้งสิ้น 218  ราย 
 

  มติที่ประชุม   อนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 185 ราย ระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 6 ราย และ

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 27 ราย ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2549    

 
 5.3 การดําเนนิการตามหลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไข การตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาป 2550 ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  การดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไข การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาป 2550 ตามที่ 

ก.พ.อ. กําหนด เนื่องจากมีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลา

ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 กอปรกับในส้ินปงบประมาณ 

2550 จะมีคณาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารยที่ สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 2 คน ครบกําหนดเกษียณอายุราชการ  เพื่อใหการ

พิจารณาดําเนินการตอเวลาราชการของคณาจารยทั้งสองทานเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ.2550  จึงเปนการสมควรเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการตามประกาศของ ก.พ.อ. กําหนด ดังนี้  

ใหความเหน็/... 
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  1. ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตอเวลาราชการ 

  2. ใหความเห็นชอบมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอน 

  3. ใหความเห็นชอบแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป 
 

  ประธาน   ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแหงนี้ควรจะพิจารณาเฉพาะในเรื่องของ

การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตอเวลาราชการ  (ขอ 1) สวนในเรื่องของมาตรฐานงาน    

ข้ันต่ําและแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป ( ขอ 2 และ ขอ 3 ) อันนี้ใหเปนเรื่องของกรรมการไปดูวา

ครบถวนไหม  ตามหลักเกณฑที่กําหนดหรือเปลา  ถามหาวิทยาลัยตองการที่จะจางเขา 

คณะกรรมการก็จะพิจารณาวามันเหมาะสมหรือเปลา มันเปนความตองการจริงหรือเปลา                

ขอใหคณะกรรมการไปดู เมื่อเขาเห็นวามันเหมาะไหม  สมควรหรือไม  ถาเห็นสมควรเราก็

ดําเนินการตอไป   
 

  อธิการบด ี นาํเสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณากาํหนดจาํนวนและตัวบุคคล

ของคณาจารยที่จะเกษยีณอายุราชการเพื่อใหปฏิบัติงานตอตามแนวทางตาง ๆ และการตอเวลา

ราชการ จาํนวน 7 ทาน  ดังที่แนบในวาระการประชุม 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตอเวลาราชการและให

คณะกรรมการไปพิจารณาตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําและแผนอัตรากําลัง 4 ป อยางครบถวน

สมบูรณตามหลักเกณฑหรือไม และพิจารณาถึงความตองการของมหาวิทยาลัยที่จะตอเวลา

ราชการใหกับอาจารยที่เกษียณหรือไม  หากเปนความตองการก็ใหดําเนินการตอไป 

  รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาการตอเวลาราชการประกอบดวย 

1.1 อธิการบดี     เปนประธาน 

1.2 รองอธิการบดีฝายวิชาการ   เปนรองประธาน 

1.3 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  เปนกรรมการ 

1.4 คณบดีคณะครุศาสตร    เปนกรรมการ 

1.5 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนกรรมการ 

1.6 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนกรรมการ 

1.7 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   เปนกรรมการ 

1.8 หัวหนาสํานักงานอธิการบดี   เปนเลขานุการ 
 

  หนาที่   ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่

จะเกษียณอายุราชการใหปฏิบัติงานตอตามแนวทางตาง ๆ และการตอเวลาราชการตาม

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการตอ

เวลาราชการ/... 
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เวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 อยางเครงครัด แลวรายงาน

ใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ   

  ใหคณะกรรมการที่ทําหนาที่พิจารณาการตอเวลาราชการตามมติขางตนไป

ดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศ ก.พ.อ. 

 
 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาหลักสูตรใหม พ.ศ. 2550  
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ขออนุญาตที่ประชุมให  ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง 

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ  ขอความเห็นชอบหลักสูตร               

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหลักสูตรใหม พ.ศ.2550  
 

  ดร .อมรรัตน   สนั่นเสียง   ผู อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา   นําเสนอ  ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษาหลักสูตรใหม พ.ศ.2550   ซึ่งไดนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร เมื่อวันที่ 

26 กุมภาพันธ 2550 และนําเสนอตอคณะกรรมการสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550             

ไดพิ จารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรดั งกล าวแล ว  จึ งนํ า เสนอสภามหาวิทยาลัย                         

เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรใหม พ.ศ.2550  โดยนําเสนอความเปนมาของการจัดทําหลักสูตร  เสนอโครงสรางและ

มาตรฐานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต    เสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร    เสนอเงื่อนไขการ

สําเร็จการศึกษา และเสนออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตามเอกสาร

ประกอบการประชุม   
   

  ที่ประชุม     รวมอภิปรายซักถามและใหขอเสนอแนะตาง ๆ พรอมทั้งใหขอคิด

เร่ืองการตั้งชื่อหลักสูตรใหเปนที่สนใจของบุคคลทั่วไป 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษาหลักสูตรใหม พ.ศ.2550  

 

 

 

5.5 ขอความ/... 
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 5.5  ขอความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ขออนุญาตที่ประชุมให  ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง 

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิต นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครูหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550  
 

  ดร .อมรรัตน   สนั่นเสียง   ผู อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา  นําเสนอ  ขอความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2550  ซึ่งไดนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 

2550 และนําเสนอตอคณะกรรมการสภาวิชาการใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550     

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครูหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550  โดยนําเสนอความเปนมา  ความสําคัญของการนําเสนอ

หลักสูตร  เสนอโครงสรางและมาตรฐานหลักสูตร ฯ ที่ปรับปรุง และเสนออาจารยประจําหลักสูตร 

และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   
   

  มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2550  

 
 5.6 การแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชามนุษยศาสตรและหัวหนา
ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอ   (ราง) คําสั่งการแตงตั้งคณะกรรมการ

สรรหาหัวหนาภาควิชามนุษยศาสตรและหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ไดแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา     พ.ศ.2549 และในประกาศดังกลาวกําหนดใหคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มี 2 ภาควิชา คือ ภาควิชามนุษยศาสตร  และภาควิชาสังคมศาสตร นั้น เพื่อใหเปนไป

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา 

และอํานาจหนาที่ของหัวหนาภาควิชา พ.ศ.2549 ขอ 5  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงได

ดําเนินการสรรหากรรมการ  สรรหาหัวหนาภาควิชาตามขอบังคับดังกลาวไดคณะกรรมการสรรหา

หัวหนาภาควิชา มีรายชื่อดังนี้ 

 

คณะกรรมการ/... 
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       คณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร 

    1.  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       ประธานกรรมการ 

    2. นางจวงจันทร  เปลี่ยนคง         กรรมการ 

    3. นางสุวณี วิจารัตน          กรรมการและเลขานุการ 

   คณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร 

   1.คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       ประธานกรรมการ 

   2. นางสาวณิศรา   ประดิษฐดวง         กรรมการ 

   3. นางสาวทัศรินทร   โสธรบุญ         กรรมการและเลขานุการ 

  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแตงตั้งเปนคณะกรรมการสรรหาหัวหนา

ภาควิชาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดังรางคําสั่งที่แนบในวาระการประชุม  
  

  มติที่ประชุม     อนุมัติ ใหแตงตั้ งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชา

มนุษยศาสตรและหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร    ตามเสนอ 

 
 5.7การแตงต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอ (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เร่ือง การแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549  ขอ  5  ไดระบุวาใหมี

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย   เพื่อใหการแตงตั้งและการไดมาของ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากําหนด 

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงนําเสนอรายชื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแตงตั้งเปนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

*  1.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             เปนประธาน 

  2.รองอธิการบดีฝายวิชาการ     เปนกรรมการ 

  3.คณบดีคณะครุศาสตร     เปนกรรมการ 

  4.คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เปนกรรมการ 

  5.คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   เปนกรรมการ 

  6.คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    เปนกรรมการ 

  7.ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เปนกรรมการ 

           ประจําสาขาทุกสาขาที่เปดสอน 

8. กรรมการ/... 
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  8. กรรมการบัณฑิตศึกษาอาจารยประจําหลักสูตร  เปนกรรมการ 

   8.1 รองศาสตราจารยลํายอง ปล่ังกลาง 

   8.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ 

   8.3 ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง 

  9. ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เปนกรรมการและ

เลขานุการ 
 

  หนาที่  กํากับดูแลและประสานการจัดการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยให

เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  1. เสนอนโยบายและแผนพัฒนาการจัดบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยตอสภา

วิชาการและสภามหาวิทยาลัย 

  2.พิจารณาเสนอระเบียบ   ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ

บัณฑิตศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย 

  3.พิจารณารายละเอียดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อเสนอตอ

สภาวิชาการ 

  4.พิจารณาคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา และผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

  5.ควบคุมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ขอบังคับ และระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

  6.เสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาตอสภาวิชาการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการ

ใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

 

  7.พิจารณาเสนอจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  8.ใหคําปรึกษาเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานเพื่อนพัฒนางาน

บัณฑิตศึกษาตอมหาวิทยาลัย 

  9.ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่สภาวิชาการและหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
  

  มติที่ประชุม  อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตามเสนอ 

ระเบยีบวาระ/... 
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ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ  
 
 6.1  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2550 ในวันจันทรที่ 28 พฤษภาคม 

พ.ศ.2550 หรือวันเสารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2550  

  

 ที่ประชุม   รับทราบ 

   
ปดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
……………………………….     ……………………………….  

(นายอารีย   วงศอารยะ)        (ผศ.สุทิน    กัลยพฤกษ) 

นายกสภามหาวิทยาลัย        เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ประธานการประชุม        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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