
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ครั้งที่ 3/2551 

วันจันทรที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

1. ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา อุปนายก    ประธาน 

2. นายปญญา น้ําเพชร  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ธนากร    อวนออน ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

4. ดร.ยติ   กฤษณังกูร ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

5. นายรุงโรจน   ล้ิมวงษทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

6. นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

7. นายอนนัต  ชูโชต ิ  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

8. ผศ.ดร.สาโรช   ธีรศิลป  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

9. รศ.ดร.จีระพรรณ  กาญจนะจิตรา  รองประธานรักษาการในตําแหนงประธาน  

         คณะกรรมการสงเสริมกิจการฯ      กรรมการ  

10. รศ.สุวิทย เฑียรทอง อธิการบด ี    กรรมการ 

11. ผศ.จินตนา  เวชม ี  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

12. รศ. วนัทนีย     แสนภักดี ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

13. รศ.สุนทรศักดิ ์  สุขสุชะโน ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

14. นายสนุทร    โภชฌงค ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

15. นายวิชชุกร   นาคธน  ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

16. ดร.รวีวัตร    สิริภูบาล   ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

17. นายมงคล   ชาวเรือ  รองอธิการบดฝีายบริหาร   เลขานุการ 

  
ผูที่ติดภารกจิหรือติดราชการ 

1. นายอารีย วงศอารยะ นายกสภามหาวทิยาลยั   ติดภารกิจ 

2. ดร.พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

3. ศ.ดร.เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดภารกิจ 

4. นายบัณฑูร     สุภัควณิช ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

5. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพนัธเจริญ ผูแทนคณาจารย    ติดราชการ 
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6. ดร.เกษม  บํารุงเวช     ผูแทนผูบริหาร           ติดราชการ 

7. รศ.ดร.วิชา   ทรวงแสวง     ผูแทนผูบริหาร           ติดราชการ 

 
ผูเขารวมประชุม  

1. ผศ.สุทิน   กัลยพฤกษ รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษา 

2. นายปรีชา   ฮูไซน ี  หัวหนาสํานักงานอธิการบดี  

3. นายจิรศักดิ์    ชุมวรานนท ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. นางสาวศราริตา  บุญฤทธิ ์ นิติกร 

5. นางสาวญาณศิา  ปานพรม นิติกร 

  
เปดประชุม เวลา 09.00 น. 
 
  ประธาน ตรวจนับจํานวนกรรมการที่ เขาประชุม เมื่อเห็นวาครบองคประชุม 

ตามระเบียบขอบังคับแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ  
 
  ประธาน  กลาววา  เนื่องจากนายอารีย วงศอารยะ  นายกสภามหาวิทยาลัย ติด

ภารกิจที่ภาคใต ไมสามารถมาประชุมไดจึงมอบหมายให ดร. สุรพล กาญจนะจิตรา อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย เปนประธานในที่ประชุมแทน 

 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
   

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 2/2551 เมื่อวันเสารที่ 19 มกราคม 2551  เวลา 09.30 น.                  

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
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  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 2/2551 เมื่อวันเสารที่ 19 

มกราคม 2551  เวลา 09.30 น.   ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ครั้งที่ 2/2551     

เมื่อวันเสารที่ 19 มกราคม 2551  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2551 
   

  อธิการบด ี ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหมหาวทิยาลยัหารอืกับกฤษฎีกา

เพื่อตีความเรื่องระยะเวลาการดํารงตําแหนงของคณาจารยประจําวาจะดํารงตําแหนงเทาวาระที่

เหลืออยูหรือเร่ิมนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงใหมนัน้ ขณะนี้ทางมหาวิทยาลยัไดจัดทําหนงัสอื

หารือไปยังกฤษฎีกาเรียบรอยแลวและจะนาํเสนอที่ประชุมเมื่อกฤษฎีกาตีความและแจงมายัง

าลยั    มหาวิทย
  

  ที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 

  4.1 เรื่องแจงเพื่อทราบจากอธิการบดี  
  1.กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ลาการประชุมใหวันนี้ คือ   

  -ดร.พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง  ติดราชการ  

  -ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  ติดภารกิจ 

  -นายบัณฑูร    สุภัควณิช   ติดราชการ 

  -รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ  ติดราชการ  

  -ดร.เกษม  บํารุงเวช   ติดราชการ 

  -รศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง             ติดราชการ 

  2.ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ใน

คราวประชุม คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวทิยาลัย

ไดจัดทําปฏิทนิการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยธุยาโดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
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  3.ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหงจัดทําคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับเลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เรียบรอยแลวโดยประกอบดวย 4 มิติ  ดังนี้ 

 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล จํานวน     5  ตัวชี้วัด  น้ําหนักรอยละ 55 

 มิติที่ 2 ดานคุณภาพ จํานวน     3  ตัวชี้วัด  น้ําหนักรอยละ 12 

 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพจํานวน    4  ตัวชี้วัด  น้ําหนักรอยละ 10 

 มิติที่ 4 ดานการพัฒนาสถาบัน จํานวน     10 ตัวชี้วัด น้ําหนักรอยละ 23 
    รวม 22 ตัวชี้วัด  น้ําหนัก 100 

  4.นิติกรมหาวทิยาลยัไดปรับปรุงเอกสารเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ

สภามหาวทิยาลัยชุดตาง ๆ ใหเปนปจจุบนัและถูกตองตามที่ผูทรงคณุวุฒิเสนอแนะในการประชมุ

คร้ังที่ 2/2551 แลวรายละเอยีดดังเอกสารที่แจกให 
  เรื่องแจงเพื่อทราบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวัน
เสารที่ 19 มกราคม 2551 

  5.ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อสรรหาคณะกรรมการ

สภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ บัดนี้คณะกรรมการเลือกตั้งไดดําเนนิการสรรหาคณะกรรมการ

สภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลวและจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิในระเบียบวาระที่ 5 

  6.ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลยั นั้นบัดนี้คณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั ไดสรรหาผูจะ

เปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลยัเรียบรอยแลวและจะนําเสนอสภามหาวทิยาลยัแตงตั้ง 

ในระเบียบวาระที่ 5 

  7.ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเหน็ชอบหลักสูตรปรับปรุง 5 หลกัสูตรแลวนั้น  

ขณะนี้ทางคณะวิทยาการจัดการอยูระหวางการดําเนนิการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

ของที่ประชุม 

  8.ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเหน็ชอบระเบียบ จาํนวน 6 ฉบับ และขอบังคับ 

จํานวน 3 ฉบับบัดนี้ทางมหาวทิยาลยัไดเวียนแจงระเบยีบและขอบังคับแกหนวยงานตางๆ เพื่อใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานเรียบรอยแลว 

  9.ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเหน็ชอบหลักสูตรคุรศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา

การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย แลวนัน้ เนื่องจากศูนยการศึกษาพเิศษไดจัดทําเรื่องเสนอ

ตอมหาวิทยาลัยเรื่องระงับการเปดรับนักศกึษาและการจดัสงหลักสูตรดังกลาวไปยังสํานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพราะปจจุบันมพีระราชบัญญัติฉบับใหมทีม่ีผลกระทบตอหลกัสตูร

ดังกลาวจึงยังไมสามารถจัดสงไปยัง สกอ.ได 

  10.ตามที่สภามหาวิทยาลยัไดใหความเหน็ชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

(อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แลวนัน้ ขณะนี้อยูระหวางดาํเนนิการจัดสงสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  11.ตามที่สภามหาวิทยาลยัไดมอบหมายใหมหาวทิยาลยัหารือกบักฤษฎีกาเพื่อ

ตีความเรื่องระยะเวลาการดํารงตําแหนงของคณาจารยประจําวาจะดาํรงตําแหนงเทาวาระที่

เหลืออยูหรือเร่ิมนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงใหมนัน้ ขณะนี้ทางมหาวิทยาลยัไดจัดทําหนงัสอื

หารือไปยังกฤษฎีกาเรียบรอยแลวและจะนาํเสนอที่ประชุมเมื่อกฤษฎีกาตีความและแจงมายัง

มหาวิทยาลยั 

 

  ที่ประชุม  รับทราบ 

 
4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

  ผศ.จินตนา เวชมี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ นําเสนอ  คณะกรรมการ

สภาคณาจารยและขาราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ขอขอบคุณคณาจารยและ

ขาราชการทุกทานที่เขารวมประชุม เร่ืองกําหนดกรอบแนวคิดและ แผนปฏิบัติงาน : ภาพอนาคต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันพุธที่  30  มกราคม  2551  ณ หอประชุม    โดยมี

คณาจารยและขาราชการ เขารวมประชุมทั้งหมด  74 ทานในการประชุมคร้ังนี้  มหาวิทยาลัย โดยทาน

อธิการบดี ไดใหความสนับสนุนดานคาใชจายในการดําเนินการทั้งหมด เชน คาวัสดุในการจัดทํา

เอกสาร คาอาหารวางของคณาจารยและขาราชการผูเขารวมประชุม  สํานักงานอิการบดีสนับสนุน

บุคลากรในการชวยดําเนินการ ทําใหการประชุมในครั้งนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคดวยดี   จึง

ขอขอบพระคุณทานอธิการบดี และขอขอบคุณบุคลากรทุกทานที่รวมดําเนินการ มา ณ โอกาสนี้   

คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการขอประชาสัมพันธแผนปฏิบัติงานของสภาคณาจารยและ

ขาราชการ และนัดหมายในการประชุมคร้ังตอไป  ดังนี้ 
 

วันพุธที่  12  มีนาคม  2551 - จัดประชุมคณาจารยและขาราชการ  เพื่อนําเสนอผลการประชุมที่

ไดจากการประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551  และนําเสนอขอมูล

จากปจจัยภายนอก  ไดแก  สังคม  เศรษฐกิจ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฯลฯ 



 6 

- จัดทําประชาพิจารณขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และขอบังคับวาดวย สภาคณาจารย

และขาราชการ   รวมถึงขอบังคับ   ระเบียบ   ประกาศอื่น  ๆ              

ณ หอประชุม  ตั้งแตเวลา  09.30 น. เปนตนไป (จากกําหนดการเดมิ

คือ วันที่ 21 มีนาคม 2551 เปลี่ยนมาเปนวันที่  12  มีนาคม  2551  

ตามที่คณาจารยและขาราชการเสนอ) 
 

วันจันทรที่  31  มีนาคม  2551 - จัดประชุมระดมสมองเพื่อกําหนด “ภาพอนาคตของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ณ หอประชุม  ตั้งแตเวลา  09.30 น.  

เปนตนไป                                              
 
วันอังคารที่ 13 – วันพฤหัสบดีที่ 15  พฤษภาคม  2551 

- จัดประชุมคณาจารยและขาราชการเพื่อสรุปผล  

- ภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : แผน

ยุทธศาสตรและกลยุทธ   

- ( จัดประชุมนอกสถานที่  ) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ  

 
4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 

มหาวิทยาลัย   
   รศ.ดร.จีรพรรณ กาญจนะจิตรา  รองประธานรักษาการในตําแหนง

ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการฯ กลาววา   คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ไดมีการประชุมเมื่อวันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 2551 จุดประสงคเพื่อเลือกประธาน รองประธาน ผล

การเลือกตั้ง  คือ นางจิระพันธุ  พิมพพันธุ ไดเปนประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย  รองประธานมีทั้งหมด 4 ทาน  คือ ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห  ,คุณสิทธิศักดิ์ วงศออน  

ประธานสภาอุตสาหกรรม , คุณวิทยา พิรมพาณิชย  ,รศ.ดร.จีรพรรณ กาญจนะจิตรา  เลขานุการ

ไดแก นายชาลี เสนขาว ผูชวยเลขานุการ ไดแก นายบํารุง อรามเรือง  ในที่ประชุมไดพูดคุยกัน

เกี่ยวกับเร่ืองจะชวยเหลือมหาวิทยาลัยอยางไร คงจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 26 ซึ่งกําหนดบทบาทหนาที่อยู 4ประการ ดังนี้ 

   1.สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาขอแนะแกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนว

ทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย   
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   2.เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อ

การพัฒนาทองถิ่น 

   3.สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ใหมีโอกาส

ศึกษาในมหาวิทยาลัยอันเปนการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

   4.สงเสริม สนับสนุนสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัย

กับประชาชน 

      สวนใหญเปนคณะกรรมการชุดเดิม   คณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ไดรับความไววางใจใหทําหนาที่อีก  

 

   ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา  
 

5.1    ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมใหนางสาวศราริตา บุญฤทธิ์  

นิติกร นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย 

 นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์  นิติกร นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ตามสภามหาวิทยาลัย ไดอนุมัติขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2551 ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2551 และมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 27 มกราคม 

2551 แลวนั้น เพื่อใหการบริหารงานบุคคลตามขอบังคับฉบับดังกลาว เปนไปดวยความถูกตอง ความ

คลองตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย งานนิติการ จึงยกรางคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง แตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยดังกลาว เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

ใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยตอไป 
  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย 
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5.2  ขอความเห็นชอบการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมใหนายปรีชา  ฮูไซนี เลขารนกุาร

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 นายปรีชา  ฮูไซนี เลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ ตามที่สภามหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 2/2551 เมื่อวันเสารที่ 19 มกราคม 2551  เพื่อทําหนาที่ดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสรรหา

กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547 นั้น    

คณะกรรมการเลือกตั้งไดดําเนินการตามขอบังคับฯ ตามลําดับดังนี้ 

  1. คํานวนหาผูแทนจากคณาจารยประจําในแตละคณะและขาราชการพลเรือน                 

และผลการคํานวนไดจํานวนผูแทนดังนี้ 

  1 .1  คณะวิทยาการจัดการมีจํ านวนคณาจารยทั้ งหมด  25 คน  มี ผู แทน

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  1  คน 

  1.2 คณะครุศาสตร มีจํานวนคณาจารยทั้งหมด 28 คน มีผูแทนคณะกรรมการสรร

หากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  1  คน 

  1.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนคณาจารยทั้งหมด 47 คน มีผูแทน

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  2  คน 

  1.4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนคณาจารยทั้งหมด 53 คน             

มีผูแทนคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  2  คน 

  1.5 ขาราชการพลเรือน มีจํานวนทั้งหมด 14 คน มีผูแทนคณะกรรมการสรรหา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  1  คน 

   2. คณะกรรมการเลือกตั้งไดดําเนินการประชุมคณาจารยทั้ง 4 คณะ และขาราชการ

พลเรือน ระหวางวันที่ 25 มกราคม 2551 ถึงวันที่  30   มกราคม 2551 และไดผูแทนคณะและ

ขาราชการพลเรือนจํานวน 7 คน เพื่อไปเปนคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
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  2.1 รศ.ลํายอง    ปล่ังกลาง     คณะวิทยาการจัดการ 

 2.2 ดร.บูรพาทิศ    พลอยสุวรรณ คณะครุศาสตร 

 2.3 รศ.อุบล พุมสะอาด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 2.4 ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 2.5 ผศ.บุญสืบ บุญเกิด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 2.6 ผศ.จรูญ รัตนกาล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 2.7 นางสาวนันทนา แยมบู ขาราชการพลเรือน 

   3. คณะกรรมการเลือกตั้งไดเชิญผูแทนที่จะเปนคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการฯ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 และที่

ประชุมไดเลือก ผศ.บุญสืบ  บุญเกิด  เปนประธานกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูทรงคุณวุฒิ 

  4. จึงนําเสนอคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

มติที่ประชุม    เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ 
 
 
 5.3  ขอความเห็นชอบการแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมใหนายปรีชา  ฮูไซนี เลขานุการ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นําเสนอ ขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 นายปรีชา  ฮูไซนี   เลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นําเสนอ 

ขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2551 เมื่อวันเสารที่ 19 มกราคม 

2551  ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการสรรหา

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 แลวนั้น 

   คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรรหา

ตามกระบวนการดังนี้ 
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1. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  ในวันพุธที่ 30 มกราคม  2551 เพื่อสรรหา

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและไดคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 1.1 นายกองคการนักศึกษาภาคปกติ 

 1.2 นายกองคการนักศึกษาภาค กศ.บป. 

 1.3 ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ 

 1.4 ประธานสภานักศึกษาภาค กศ.บป. 

 1.5 นางจิระพันธุ พิมพพันธุ กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา

 1.6 รศ.ดร.จีรพรรณ  กาญจนะจิตรา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

 1.7 ผศ.สุธรรม   ชาตะสิงห  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานผูนําชุมชนและ

ศิลปวัฒนธรรม 

 1.8 นายวีระ   ปุญญวิจิตร     กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบริหาร 

 1.9 พระราชรัตนวราภรณ    กร รมการผู ท ร งคุณวุฒิ ด านศาสนา

 1.10วาที่รอยตรีสมทรง  สรรพโกศลกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการปกครอง

สวนทองถิ่น  

 1.11 นางสมทรง   พันธเจริญวรกุล  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการปกครอง

สวนทองถิ่น 

 1.12 พลเรือเอกปรีชา  เตชรัตน     กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย 

 1.13 นายชาลี  เสนขาว     กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาและ

ศาสนาอิสลาม 

 1.14 นายสิทธิศักดิ์  วงคออน   กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบริหาร   

 1.15 นายบํารุง  อรามเรือง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา 

  1.16 นายสุรเชษ  นิ่มกุล    กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการปกครอง

สวนทองถิ่น 

 1.17 นายวิทยา  ภิรมยพานิช   กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย 

  1.18 นายแพทยวีระพล  ธีระพันธเจริญ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 1.19 พ.ต.อ.ธวัชชัย  นาคฤทธิ์  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย 

  1.20 นายประยูร  ติ่งทอง    กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานงบประมาณ

และการเงิน  
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 1.21 ผศ.นิพนธ  ทวีกาญจน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาและ

ศิลปกรรม 

   2.  คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเชิญผูไดรับการสรรหาเพื่อเปนคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยประชุมในวันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 2551 เพื่อเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน 

รองประธาน และเลขานุการ และไดผูดํารงตําแหนงดังนี้ 

 2.1 นางจิระพันธุ  พิมพพันธุ  ประธานกรรมการ 

 2.2 ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห    รองประธาน 

  คุณสิทธิศักดิ์ วงศออน    รองประธาน 

   คุณวิทยา พิรมพาณิชย    รองประธาน 

  รศ.ดร.จีรพรรณ กาญจนะจิตรา  รองประธาน 

 2.3 นายชาลี เสนขาว   เลขานุการ 

 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
  
 5.4 ขออนุมัติการกําหนดตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให ดร.วิมลพรรณ   รุงพรหม 

ผูชวยเลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ นําเสนอ ขออนุมัติการกําหนดตําแหนงและ

การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  ดร.วิมลพรรณ   รุงพรหม ผูชวยเลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

นําเสนอ ขออนุมัติการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 
  ขออนุมัติกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 1 ราย ไดแก 
  1 .  น า ย ไ พ ฑู ร ย     ส มั ค ร กิ จ     ตํ า แ ห น ง ผู ช ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย                         

สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทาง

วิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน รองศาสตราจารย ในสาขาวิชาอุตสาหการ 

      

  และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดนําผลการประเมินของ

ผูทรงคุณวุฒิ (ผูอาน)  เขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการครั้งที่ 1/2551 เมื่อ

วันที่  7  กุมภาพันธ  2551  ที่ประชุมมีมติสมควรแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยจึงได

นําเสนอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นชอบเมื่อ วันที่  8  กุมภาพันธ  2551  



 12 

  มติที่ประชุม 
  1 .  อนุมัติ ใหนายไพฑู รย     สมัครกิจ    ดํารงตํ าแหน งรองศาสตราจารย                    

ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่ 28  กันยายน  2550 

  2. มอบใหงานการเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
  ขออนุมัติแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 1 ราย  
  มติที่ประชุม 
  1.  อนุมัติ ใหแตงตั้ งนายไพฑูรย     สมัครกิจ   ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  8                      

ข้ัน 30,920 บาท ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่ 28  กันยายน  2550  

  2. มอบใหงานการเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
  ขออนุมัติกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 3 ราย ไดแก  
  1.  นายนิป    เอมรัฐ    ตําแหนงอาจารย   สังกัดคณะครุศาสตร                        

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน 

ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 

  2. นายวิชชุกร   นาคธน   ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได เสนอขอผลงานทางวิชาการ                       

เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชารัฐศาสตร 

  3. นางวิภาวี   ฝายเทศ   ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได เสนอขอผลงานทางวิชาการ                       

เพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาการสื่อสาร 

  และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดนําผลการประเมินของ

ผูทรงคุณวุฒิ (ผูอาน) ของทั้ง 3 ราย เขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการครั้งที่ 

1 / 2 5 5 1   เ มื่ อ วั นที่   7   กุ มภาพั น ธ   2 5 5 1   ที่ ป ร ะ ชุ มมี ม ติ สมคว รแต ง ตั้ ง ทั้ ง  3  ร า ย                         

ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จึงไดนําเสนอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นชอบเมื่อ                         

วันที่  8  กุมภาพันธ  2551  
  มติที่ประชุม 
  1. อนุมัติใหนายนิป   เอมรัฐ    ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ทั้งนี้แตงตั้งไมกอน

วันที่ 18  มกราคม  2551 

  2.  อนุมัติใหนายวิชชุกร   นาคธน  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   ทั้งนี้แตงตั้งไม

กอนวันที่ 22  ตุลาคม  2550 
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  3.  อนุมัติใหนางวิภาวี   ฝายเทศ  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ทั้งนี้แตงตั้งไม

กอนวันที่ 30  กันยายน   2549 

  4.  มอบใหงานการเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
  ขออนุมัติแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 3 ราย  
  มติที่ประชุม 
  1. อนุมัติใหแตงตั้งนายนิป    เอมรัฐ  อาจารย  ระดับ 7  ข้ัน 27,170 บาท ดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่   18  มกราคม  2551 

  2 .  อ นุ มั ติ ใ ห แ ต ง ตั้ ง น า ย วิ ช ชุ ก ร    น า ค ธ น   อ า จ า ร ย   ร ะ ดั บ  7                         

ข้ัน 25,160 บาท ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่  22  ตุลาคม  2550 

  3 .  อ นุ มั ติ ใ ห แ ต ง ตั้ ง น า ง วิ ภ า วี    ฝ า ย เ ท ศ   อ า จ า ร ย   ร ะ ดั บ  7                         

ข้ัน 17,340 บาท ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่  30  กันยายน   2549 

  4. มอบใหงานการเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 
 5.5  ขออนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2  ป
การศึกษา 2550 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ  ขออนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ผูสําเร็จ

การศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550  ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ  ในคราวประชุม 

ค ร้ั งที่  2 / 2 5 5 1  เ มื่ อ วั นที่   8   กุ มภาพั น ธ   2 5 5 1   ไ ด อนุ มั ติ ผ ลกา รสํ า เ ร็ จ ก า รศึ กษา                        

จํานวน 24 ราย ประจําภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2550  ดังนี้ 

 
  ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
  - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จํานวน   4 ราย 

  - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จํานวน   20  ราย 
       รวมทั้งสิ้น 24 ราย 
 
  ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม    อ นุ มั ติ ใ ห ป ริ ญญ า ม ห า บั ณฑิ ต  ผู สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า                         

ประจําภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550  จํานวน 24 ราย 

 

 

 

 

 



 14 

 5.6 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               
เรื่อง หลักเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลใหดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้น กรณีตําแหนงปฎิบัติการระดับตนที่มีประสบการณและตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง  
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให นางสาวศราริตา              

บุญฤทธิ์  นิติกร  นําเสนอ  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

เร่ือง หลักเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น กรณี

ตําแหนงปฎิบัติการระดับตนที่มีประสบการณและตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง 

 

  นางสาวศราริตา  บุญฤทธิ์  นิติกร  นําเสนอ  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เร่ือง หลักเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ

ของบุคคลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น กรณีตําแหนงปฎิบัติการระดับตนที่มีประสบการณและตําแหนง

ปฏิบัติการระดับกลาง 

  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร

กิจการของสภามหาวิทยาลัยแลว และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดทํารางกฎเกณฑแหง

กฎหมายไดพิจารณาแลว มีการนําเสนอใหกําหนดการมีทัศนะคติตอองกรณ โดยอาจกําหนดใน

หลักเกณฑการประเมินหรือในแบบประเมินก็ไดนั้น  งานนิติการไดตรวจสอบจากขอบังคับฉบับ

ดังกลาวแลว ตามขอ 20 ถึงขอ 24 และขอ 25 ในการประเมินทั้งกรณีตําแหนงปฎิบัติการระดับตนที่มี

ประสบการณและตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง จะตองประเมิน 2 ดาน คือ  

  1. การประเมินการปฏิบัติงานประกอบดวย 

  - ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณภาพงาน 

  - ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

  - ความประพฤติ 

  2. การประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงประกอบดวย 

   - ความอุตสาหะ 

   - ความมีมนุษยสัมพันธ 

   - ความสามารถในการสื่อความหมาย 

  โดยการประเมินทั้ง 2 ดานนั้น จะเปนไปตามขอบังคับที่กําหนด หากจะเพิ่มการมี

ทัศนคติตอองคกร ที่คณะกรรมการจัดทํารางกฏเกณฑแหงกฎหมายเสนอ ไมอาจทําไดเพราะใน

ขอบังคับมิไดกําหนดไว หากประสงคจะใหมีจะตองแกไขขอบังคับใหม ทั้งนี้ ในแบบประเมินก็จะตอง

ประเมินตามหลักเกณฑที่กําหนดตามขอบังคับดวย จึงเห็นวา (ราง) ประกาศฉบับนี้ถูกตองตาม
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยแลวทุกประการ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให  ความเห็นชอบ 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เร่ือง หลักเกณฑการประเมินการปฏิบัติงาน

และคุณลักษณะของบุคคลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น กรณีตําแหนงปฎิบัติการระดับตนที่มีประสบการณ

และตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง  

 
  มติที่ประชุม 
  เ ห็ น ช อ บ  ( ร า ง )  ป ร ะ ก า ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า                         

เร่ือง หลักเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น กรณี

ตําแหนงปฎิบัติการระดับตนที่มีประสบการณและตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง 

 
 5.7 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               
วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให นางสาวญาณิศา             

ปานพรหม  นิติกร  นําเสนอ  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

  นางสาวญาณิศา   ปานพรหม  นิติกร  นําเสนอ  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย   

  ด วย เห็ น เปนการสมควรที่ จ ะกํ าหนดใหมี ร ะ เบี ยบมหาวิทยาลั ย ราช ภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  วาดวย   การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับกลุม

พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยจะไดรับการจัดสรรอัตราในไมชานี้ โดยเพื่อเปนประโยชนในการ

บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น  กระบวนการรางระเบียบฉบับนี้ไดผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการจัดทํารางกฎเกณฑแหงกฎหมายครั้ง 2/2551 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 

มีมติใหปรับแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการงานนิติการไดดําเนินการปรับแกเรียบรอยแลว จึง

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
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  ที่ประชุมรวมอภิปรายและใหขอเสนอแนะดังนี้ 
  - ขอใหปรับแกหมวดที่ 5 คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน โดยขอใหปรับให

มีความเหมาะสม 

  - จะตองมีขอบังคับของพนักงานมหาวิทยัลยเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย 

  - ใหปรับแกใหเหมาะสมเกี่ยวกับการจางดวยเงินอุดหนุนของรัฐบาล และการจางดวย

เงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
  มติที่ประชุม 
  ให นํ า ( ร า ง )  ระ เบี ยบมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา   ว าด ว ย                        

การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย กลับไปแกไขตามคําแนะนําของที่ประชุมแลว

นํามาเสนออีกครั้ง 
 
  ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ     
  6.1 ตามที่ไดมีการนําเสนอผลการประเมินมหาวิทยาลัยและคณบดี ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏและสภามหาวิทยาลัย ไดมีมติใหเปดเผยผลการประเมินแลวนั้น คณาจารยทั้ง 4 

ทาน คือ รศ.สุนทรศักดิ์  สุขสุชะโน ,รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ,ดร.เกษม บํารุงเวช,นายวิชชุกร 

นาคธน     ไดขอเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลมหาวิทยาลัยและคณบดี   

  ประธาน การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไปชวยแจงอาจารยที่ไมมาใหทราบ

ดวยวาเราเห็นพองวาให  ใหดร.พลสัณห โพธิ์ศรีทอง  ไดแกไขกอนคราวหนาจะนําเสนอในที่ประชุม 

ทั้งนี้ใหบรรจุเร่ืองนี้เปนเรื่องสืบเนื่องและนําเสนอในที่ประชุมคร้ังตอไป 

  6.2 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2551  ในวันจันทรที่ 25 กุมภาพันธ 

2551  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
ปดประชุมเวลา 12.30  น. 
……………………………….     ……………………………….  

(นายอารีย   วงศอารยะ)     (นายมงคล   ชาวเรือ) 

นายกสภามหาวิทยาลัย       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ประธานการประชุม       ผูบันทึกรายงานการประชุม                                   
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