
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ครั้งที่ 8/2551 

วันเสารที่ 14 มิถุนายน  พ.ศ. 2551 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

1. นายอารีย วงศอารยะ นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธาน  

2. ดร.ปญญา น้ําเพชร  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ธนากร    อวนออน ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

4. ผศ.ดร.สาโรช   ธีรศิลป  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

5. ผศ.จินตนา เวชมี  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

6. รศ.สุวิทย เฑียรทอง อธิการบดี    กรรมการ 

7. รศ.วันทนีย     แสนภักดี ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

8. ดร.เกษม  บํารุงเวช ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

9. รศ.ดร.วิชา   ทรวงแสวง ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

10. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

11. นายสุนทร    โภชฌงค ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

12. ผศ.วิชชุกร   นาคธน  ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

13. ดร.รวีวัตร    สิริภูบาล   ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

14. นายมงคล   ชาวเรือ  รองอธิการบดีฝายบริหาร   เลขานุการ  

 
ผูที่ติดภารกิจหรือติดราชการ 

1. ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา อุปนายก    ติดราชการ 

2. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒิ    ติดภารกิจ 

3. ดร.ยติ   กฤษณังกูร ผูทรงคุณวุฒิ    ติดราชการ 

4. ดร.พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง ผูทรงคุณวุฒิ    ติดราชการ 

5. นายรุงโรจน   ล้ิมวงษทอง ผูทรงคุณวุฒิ    ติดราชการ 

6. นายอนันต  ชูโชติ  ผูทรงคุณวุฒิ    ตดิราชการ 

7. นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร ผูทรงคุณวุฒิ    ติดภารกิจ 

8. นายบัณฑูร     สุภัควณิช ผูทรงคุณวุฒิ    ติดราชการ 

ดร.จิระพันธุ/... 



 2

9. ดร.จิระพันธุ   พิมพพันธุ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    ติดราชการ 

10. รศ.สุนทรศักดิ์   สุขสุชะโน ผูแทนผูบริหาร    ติดราชการ 

 
ผูเขารวมประชุม  
1. ผศ.สุทิน   กัลยพฤกษ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

2. นางพันทิพา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

3. นายจีรศักดิ์  ชุมวรานนท ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

4. ผศ.จรูญ   รัตนกาล  อนุกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

 
เปดประชุม เวลา 09.00 น. 
 
  ประธาน ตรวจนับจํานวนกรรมการที่เขาประชุม เมื่อเห็นวาครบองคประชุม 

ตามระเบียบขอบังคับแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ  
  ประธาน มอบหมายใหอธิการบดีแจงเรื่องใหที่ประชุมทราบ 

  อธิการบดแีจงเรื่องใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

  1. ผูลาการประชุมในวันนี้ 

 1.1  ดร.ยติ  กฤษณังกูร  

 1.2  ดร.พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง     

 1.3  นายอนันต   ชูโชติ    

 1.4  นายบัณฑูร     สุภัควณิช     

  2. ดวยสมาคมไทย-ญี่ปุน  มีความยินดีขอเชิญเฝาทูลละอองพระบาทในวโรกาส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคารผนวก

ศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา ปรับปรุงใหมและศาลาพัก พรอมสวนญี่ปุน โดยสมาคมไทย-

ญี่ปุน ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนผูดําเนินการจัดงาน ในการนี้

ทางสถาบันอยุธยาศึกษาไดนําบัตรเชิญเขารวมงานดังกลาวมาเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เพื่อเปนเกียรติในพิธีคร้ังนี้ดวย 

    3. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และรองนายกรัฐมนตรี  ไดเชิญอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคลทั่วประเทศ เขารวมประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2551 เพื่อรับทราบนโยบายการดําเนินงานและแจงโครงการ

แกมหาวทิยาลัย/... 
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แกมหาวิทยาลัยเพื่อทราบดังนี้ 1) โครงการกูยืมเงิน กยศ. ไดเพิ่มรายไดตอปของผูปกครองของผูกู

รายเดิมจากเดิมไมเกิน   150,000 บาท  เปน 200,000 บาท 2) โครงการหนึ่งทุน หนึ่งตําบล และ 

3) โครงการรับนองเชิงสรางสรรค 

  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดจัดรถบริการรับ-สง กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเพื่อเขารับเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นสายสะพาย(ป.ม.) ที่สวนจิตรดา 

เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2551  โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  2 ทาน คือ 

ดร.ปญญา น้ําเพชร  ผศ.ดร.ธนากร อวนออน  และมีคณาจารยที่รวมเดินทางเพื่อเขารับ

เครื่องราชอิสริยาภรณในครั้งดวยจํานวน 6 ทาน 

  5. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

ไดจัดสงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนครศรีอยุธยา รอบสอง ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา นําไปสูการพิจารณาวารับรองการพัฒนาคุณภาพตามกลุมมหาวิทยาลัย

ประเภทที่ 3  คือการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  จากคะแนนเฉลี่ยแบบถวง

น้ําหนัก 7 มาตรฐาน ไดคะแนน 4.38 ผลการประเมินระดับ ดี  และทั้ง 7 มาตรฐาน ไมมี

มาตรฐานใดอยูในระดับที่ตองปรับปรุง โดยมี Best practice อยูที่การจัดการเรียนการสอนที่

เนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ  

  6. กองนโยบายและแผน ไดจัดทํารายงานประจําป 2550 ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกลาวถึงความสําเร็จในรอบปของมหาวิทยาลัยเปนสิ่งที่แสดงให

เห็นถึงการมุงสูความเปนผูนําทางวิชาการในสาขาที่มีการเรียนการสอน ซึ่งสงผลใหมกีารขยาย

กิจการการศึกษาอยางชัดเจนเพื่อมุงใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปน

มหาวิทยาลัยชั้นนําและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชน 

  7. การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ขณะนี้

อยูระหวางดําเนินการสรรหา 

  8. การใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2551 อยูระหวางการจัดสงสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

  9. การใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการการคลัง อยูระหวางการจัดสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  10.การใหความเห็นชอบการแตงตั้งหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  

คณะวิทยาศาสตร กลุมงานบริหารงานบุคคลไดดําเนินการแจงผูเกี่ยวของเรียบรอยแลว 

การให/... 
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  11. การใหความเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 สํานักงานสภามหาวทิยาลยัได

เวียนแจงขอบังคับยังหนวยงานเพื่อทราบเรียบรอยแลว 

 

  ที่ประชุม   รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2551  
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 7/2551 เมื่อวันเสารที่ 31 พฤษภาคม  2551  เวลา 09.00 น.                  

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 7/2551                 

เมื่อวันเสารที่ 31 พฤษภาคม  2551 เวลา 09.00 น.   ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา   

 

  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2551              

เมื่อวันเสารที่ 31 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 7/2551 
  3.1 การสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

  อธิการบดี นําเสนอ การสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ 7/2551 เมื่อวันเสารที่ 31 พฤษภาคม 2551 ไดมีมติแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนนางสมทรง พันธเจริญวรกุล นั้น 

เนื่องจากขณะนี้ไดมีกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พันตํารวจเอกธวัชชัย นาคฤทธิ์  

ยื่นหนังสือลาออกจากการเปนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน 

2551 จึงขอหารือกรรมการสภามหาวิทยาลัย เร่ืองการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

โดยขออนุญาตใชคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดเดียวกัน 

มติที่ประชุม/... 

 



 5

  มติที่ประชุม    
  1.  อนุมัติใหพันตํารวจเอกธวัชชัย นาคฤทธิ์ ลาออกจากการเปนคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 14 มิถุนายน 2551 

  2.  เห็นชอบใหใชคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสรมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อ

สรรหากรรมการสงเสริมฯ แทนตําแหนงที่วางลง 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 
  4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 

  -ไมมี- 

 
  4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 
  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ นําเสนอ รายงานสรุปผลการตอบ

แบบสอบถามของสภาคณาจารยและขาราชการ “ทานคิดวาภาคเรียนที่ 1/2551 ฝายบริหารควร

แกไขปรับปรุงเรื่องใดเปนลําดับแรก” 
  รายงานสรุปผลการตอบแบบสอบถามของสภาคณาจารยและขาราชการ 
  “ทานคิดวาภาคเรียนที่ 1/2551 ฝายบริหารควรแกไขปรับปรุงเรื่องใดเปน
ลําดับแรก” 
  ขอมูลจากการสอบถามคณาจารยและขาราชการ ในการประชุมมหาวิทยาลัย                    

วันที่ 4 มิถุนายน 2551  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีผูตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 78 ทาน 

  การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 ส่ิงที่ตองการแกไข ดานอาคาร

สถานที่ ดานกิจการนักศึกษา ดานวิชาการ/คุณภาพนักศึกษา ดานวิจัย/บริการวิชาการ/ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ดานการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และดานบริหาร

จัดการ ตอนที่ 2 เปนการแสดงความคิดเห็นในเรื่องกระบวนการทํางานของสภาคณาจารยและ

ขาราชการ การมีสวนรวมในการสรรหาอธิการบดี และคุณลักษณะที่สําคัญของอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

ตอนที่ 1/... 
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  ตอนที่ 1 สิ่งที่ตองการแกไข 
 ดานอาคารสถานที่ ลําดับความสําคัญสิ่งที่ตองการแกไข ดานอาคารสถานที่

สูงสุด คือ ดานความปลอดภัย 

 ดานกิจการนักศึกษา ลําดับความสําคัญสิ่งที่ตองการแกไข ดานกิจการ

นักศึกษาสูงสุด คือ  การแตงกายของนักศึกษา 

 ดานวิชาการ /คุณภาพนักศึกษา  ลําดับความสําคัญสิ่งที่ตองการแกไข 

ดานวิชาการ/คุณภาพนักศึกษาสูงสุด คือ มาตรฐานสื่อการสอน 

 ดานวิจัย/บริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ลําดับความสําคัญสิ่งที่

ตองการแกไข ดานวิจัย/บริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสูงสุด คือ การทําวิจัยสถาบัน 

 ดานการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ลําดับ

ความสําคัญส่ิงที่ตองการแกไข ดานการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

สูงสุด คือ การทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย   

 ดานบริหารจัดการ ลําดับความสําคัญสิ่งที่ตองการแกไข ดานบริหารจัดการ

สูงสุด คือ การสรางความรวมมือ/การทํางานเปนทีม 

ตอนที่ 2 เปนการแสดงความคิดเห็นในเรื่องกระบวนการทํางานของสภาคณาจารยและขาราชการ 

การมีสวนรวมในการสรรหาอธิการบดี และคุณลักษณะที่สําคัญของอธิการบดี มหาวิทยาลัย           

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  1. ทานคิดวาการเตรียมการเพื่อสรางการมีสวนรวมเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี

ของสภาคณาจารยและขาราชการมีความเหมาะสมหรือไม  

  จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 78 คน พบวาผูตอบแบบสอบถาม คิดวา 

เหมาะสมจํานวน 56 คน ไมเหมาะสมจํานวน 4 คน ไมตอบแบบสอบถามจํานวน 18 คน 

  2. ทานจะมีสวนรวมในการสรรหาอธิการบดีอยางไร 

                        ใหความรวมมือ รวมรับฟง ขอสังเกต เสนอแนะ รวมลงคะแนน 

  3. คุณลักษณะที่สําคัญของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ควรเปนอยางไร 

  มีแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ชัดเจน กําหนดเปนขอปฏิบัติที่เขาใจ

ชัดเจน ควรเปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูนําเชิงรุก มองนอกกรอบ ทันสมัย มีภาวะผูนํา เนน

วิชาการ  มีการพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัยใหดี ข้ึน  มีธรรมาภิบาลในการบริหาร 

มีกระบวนการวิจัยในการพัฒนาคน พัฒนางาน  และพัฒนาสถาบัน 

 

ประธาน/... 
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  ประธาน  เมื่อมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหมมาควรนําเรื่องนี้เขามา

พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง   ควรสรุปรายละเอียดและโครงสรางใหเห็นชัด ๆ  เสนอใหสภามหาวิทยาลัย

ชุดใหมรับทราบและมาพิจารณาจะไดเปนประโยชน 

 

  ที่ประชุม   รับทราบ 

  
4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
 -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา  
 
 5.1  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย การจัดบริการและการจัดการรายไดในสถาบันอยุธยาศึกษา พ.ศ. ............ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให นางพันทิพา   มาลา  

ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดบริการและการจัดการรายไดในสถาบันอยุธยาศึกษา พ.ศ. ....... 

  นางพันทิพา   มาลา  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  นําเสนอ ขอความ

เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดบริการและการ

จัดการรายไดในสถาบันอยุธยาศึกษา พ.ศ. ......ดวยสถาบันอยุธยาศึกษา ไดดําเนินการเพื่อให

บริการดานตาง ๆ ใหแกหนวยงานและบุคลากรภายนอกโดยทั่วไป โดยเรียกเก็บคาบริการใน 

แตละครั้งจากผูใชบริการและนํารายไดไปดําเนินการใชจายเพื่อวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการ

จัดบริการ รวมทั้งการเก็บรักษา เพื่อใหการจัดการเปนไปถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัย สถาบัน

อยุธยาจึงไดดําเนินการตามกระบวนการดังนี้ 

   1.  พิจารณาและยกรางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรียอยุธยา วาดวย  

การจัดบริการและการจัดการรายไดในสถาบันอยุธยาศึกษา พ.ศ. ...... 

2. โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย ครั้งที่ 

4/2551 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 มีมติใหปรับแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการและ

นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ   

  จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง)ระเบียบ

ดังกลาวขางตนโดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุม/... 
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  ที่ประชุมไดรวมอภิปรายและไดใหขอเสนอแนะคือ 
  1.  ควรตรวจสอบระเบียบดังกลาวขางตนวาขัดตอขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2548 และระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2548 หรือไม 

  2. การจัดทําระเบียบ ขอบังคับ ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยควรเปน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 

  มติที่ประชุม  ขอใหนํากลับไปตรวจสอบและนํามาเสนอในที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่ง 
 
 5.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการกําหนดระดับตําแหนงและการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงประเภท
ผูบริหาร พ.ศ. … 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการกําหนดระดับตําแหนงและการ

คัดเลือกใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ. .. ต า ม ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด อ อ ก ข อ บั ง คั บ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2550 ไดมีการประกาศ 

ใชบังคับเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 งานนิติการจึงไดดําเนินการตามกระบวนการดังนี้ 

   1.  พิจารณาและยกรางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรียอยุธยา               

เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการกําหนดระดับตําแหนงและการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร        

พ .ศ .  . . . . . .โดยมีหลักเกณฑ วิธีการกําหนดตําแหนงของประเภทผูบริหาร  ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยฯ สวนที่ 3  

   2. ผานการพิจารณาจากนิติกร และผูที่เกี่ยวของกับเร่ืองเลื่อนระดับตําแหนง และ

การกําหนดระดับตําแหนงของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

  3.  ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย ครั้งที่ 

4/2551 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ

ดังกลาวขางตนโดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุม/... 
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  ที่ประชุมไดรวมอภิปรายและไดใหขอเสนอแนะคือ 
  ควรใหนิยามคําวา  “ผูบ ริหาร” ใหสอดคลองกับมาตรา  18 (ข )  (7)  (8)  

ตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศ ก.พ.อ. ใหชัดเจน 
 

  มติที่ประชุม   ขอใหนํากลับไปแกไขตามคําแนะนําของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยและนํามาเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอีกครั้ง 

 
  5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสายงานของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ของนางทัศนี ทองมาก 
 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง

สายงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของนางทัศนี ทองมาก 
 

  ตามที่นางทัศนี ทองมาก ตําแหนงบรรณารักษ ระดับ 6 ไดขอเปลี่ยนสายงานจาก 

สายสนับสนุนวิชาการ เปนสายวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งและมอบหมาย 

ใหคณะกรรมการประเมินศักยภาพของบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการครู                

รายนางทัศนี ทองมาก เปนผูประเมินบุคคลดังกลาวขางตน  ประกอบดวยบุคคลตอไปนี้ 

1) อธิการบดี  ประธาน   2) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 3) หัวหนา

ภาควิชามนุษยศาสตร กรรมการและเลขานุการ บัดนี้คณะกรรมการประเมินศักยภาพฯ  

ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหนางทัศนี ทองมาก เปลี่ยนสายงานจากสายสนับสนุนวิชาการ เปน

สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย  ได 

จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง 

สายงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของนางทัศนี ทองมาก 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสายงานของขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ของนางทัศนี ทองมาก และขอใหมหาวิทยาลัยปรับแกแบบประเมินศักยภาพ

เพื่อใชประเมินบุคคลอื่นที่มีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงสายงานตอไป 
 
 5.4  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายนามคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให ดร.อมรรัตน   สนั่นเสียง  

ผูอํานวยการศูนยประสานการจัดบัณฑิตศึกษา  นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง

รายนามคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ดร.อมรรัตน/… 
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ดร.อมรรัตน   สนั่นเสียง  ผูอํานวยการศูนยประสานการจัดบัณฑิตศึกษา  
นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายนามคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตามที่สภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เลขที่ 

5/2550 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 ในสวนของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอาจารยประจํา

หลักสูตร โดยมี รศ.ดร.นพวรรณ   ธีระพันธเจริญ เปนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอาจารยประจํา

หลักสูตร บัดนี้  รศ.ดร.นพวรรณ   ธีระพันธเจริญ  ไดลาออกจากการเปนกรรมการบัณฑิตศึกษา

อาจารยประจําหลักสูตร  สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ไดนํา เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 2/2551 วันที่ 28 พฤษภาคม 2551  มีมติเห็นชอบให

เปลี่ยนแปลงจาก รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ เปน ดร.ลัดดาวัลย   แจมฤกษแจง จึงขอเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตอไป 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายนามคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให

เปลี่ยนแปลงจาก รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ เปน ดร.ลัดดาวัลย แจมฤกษ 

 
 5.5 ขออนุมัติการกําหนดตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.จรูญ  รัตนกาล  

นําเสนอ ขออนุมัติการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

  ผศ.จรูญ  รัตนกาล  นําเสนอ ขออนุมัติการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้ง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 
 

   

  ขออนุมัติกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 ราย ไดแก  
  1.  นายธนู    บุญญานุวัตร   ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได เสนอขอผลงานทางวิชาการ                       

เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาบรรณารักษและสารนิเทศ 

  2. นายสุวัฒน    ทับทิมเจือ   ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะครุศาสตร   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน 

ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

นางดวงรัตน/... 
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  3. นางดวงรัตน   โพธิ์เงิน  ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน 

ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาการบัญชี 

  4.  นางกรองทิพย    เนียมถนอม  ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนด

ตําแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาสถิติประยุกต 
     

  และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดนําผลการประเมิน

ของผูทรงคุณวุฒิ (ผูอาน) ของทั้ง 4 ราย เขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

คร้ังที่  1/2551  เมื่อวันที่   7  กุมภาพันธ   2551  ที่ประชุมมีมติสมควรแตงตั้งทั้ง  4 ราย                               

ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จึงไดนําเสนอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นชอบเมื่อ                               

วันที่  8  กุมภาพันธ  2551  
 

  มติที่ประชุม 
  1. อนุมัติใหนายธนู    บุญญานุวัตร   ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                   

ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่  4  มกราคม  2551 

  2.  อนุมัติใหนายสุวัฒน    ทับทิมเจือ   ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                 

ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่ 26  กุมภาพันธ  2551 

  3.  อนุมัติใหนางดวงรัตน   โพธิ์เงิน  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                 

ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่  27 มกราคม  2551 

  4.  อนุมัติใหนางกรองทิพย    เนียมถนอม  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                 

ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่ 2 มกราคม  2551 

  5.  มอบใหงานการเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 

  ขออนุมัติแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 ราย  
  มติที่ประชุม 
  1. อนุมัติ ใหแตงตั้ งนายธนู  บุญญานุวัตร    อาจารย   ระดับ  7                               

ข้ัน 33,540 บาท ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่  4  มกราคม  2551 

  2. อนุมัติใหแตงตั้งนายสุวัฒน    ทับทิมเจือ   อาจารย  ระดับ 7                               

ข้ัน 33,540 บาท ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่  26  กุมภาพันธ  2551 

  3. อนุมัติใหแตงตั้ งนางดวงรัตน    โพธิ์ เงิน   อาจารย   ระดับ  7                               

ข้ัน 21,980 บาท ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่  27 มกราคม  2551 

อนุมัติ/... 
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  4. อนุมัติใหแตงตั้งนางกรองทิพย    เนียมถนอม  อาจารย  ระดับ 7                               

ข้ัน 26,690 บาท ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่  2 มกราคม  2551 

  5.   มอบใหงานการเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ     
  6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2551ในวันจันทรที่ 14           

กรกฎาคม  2551  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

(นายอารีย   วงศอารยะ)     (นายมงคล   ชาวเรือ) 

นายกสภามหาวิทยาลัย       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ประธานการประชุม       ผูบันทึกรายงานการประชุม                                   
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