
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ครั้งที่ 10/2550 

วันอังคารที ่11 กันยายน  พ.ศ. 2550 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
 
ผูมาประชุม 
1.   ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา อุปนายกสภามหาวิทยาลยั  ประธาน 

2.  นายปญญา  น้ําเพชร  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

3.  ดร.พลสัณห   โพธิ์ศรีทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

4.  นายอนนัต   ชูโชติ  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

5.  นางจิระพนัธุ  พิมพพนัธุ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ ฯ  กรรมการ 

6.   ผศ.บุญสบื  บุญเกิด  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  กรรมการ 

7.   รศ.สุวิทย   เฑียรทอง อธิการบด ี    กรรมการ 

8.   ผศ. วันทนีย     แสนภักดี ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

9.   ดร.เกษม   บํารุงเวช ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

10. รศ.ดร.วิชา     ทรวงแสวง ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

11. รศ.สุนทรศักดิ์   สุขสุชะโน ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

12. รศ.ดร.นพวรรณ   ธีระพนัธเจริญ ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

13. ดร.รวีวัตร     สิริภูบาล   ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

14. นายสนุทร     โภชฌงค ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

15. นายวชิชุกร     นาคธน  ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

16. นายมงคล    ชาวเรือ  รองอธิการบดฝีายบริหาร   เลขานุการ 

  
ผูที่ติดภารกจิหรือติดราชการ 
1. นายอารีย  วงศอารยะ นายกสภามหาวทิยาลยั   ติดราชการ 

2.  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์    เจริญวงศศักดิ ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

3. นายบัณฑูร      สุภัควณิช ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

4.  ผศ.ดร.ธนากร    อวนออน ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

5.  ดร.ยต ิ    กฤษณังกูร ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

6.  นายกอกิจ  ดานชัยวิจิตร ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดภารกิจ 

7.ผศ.ดร.สาโรช/... 



 2 

7. ผศ.ดร.สาโรช   ธีรศิลป  ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดภารกิจ 

8. นายรุงโรจน    ล้ิมวงษทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

 
ผูเขารวมประชุม  
1.ผศ.สุทนิ     กัลยพฤกษ รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษา 

2.นายธงชัย     รักซอน  รองอธิการบดฝีายวิชาการ 

3.ดร.วิมลพรรณ    รุงพรหม  ผูชวยอธกิารบดีฝายกิจการพิเศษ 

4.นายทวีศักดิ ์    จริตควร  ผูชวยอธกิารบดีฝายบริหาร 

5.ดร.อมรรัตน   สนั่นเสยีง ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

6.นางพนัทิพา   มาลา  ผูอํานวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

7.นายปรีชา            ฮูไซน ี  หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 

 
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 
 

  อธิการบดี  ขออนุญาตที่ประชุมแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพล   กาญจนะจิตรา 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550  ไดมีมติ

แตงตั้งทาน ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหดํารงตําแหนงรอง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ในนามของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ 

ทาน  ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ไดรับตําแหนงใหมและขอ

เรียนเชิญ อาจารยจิระพันธุ  พิมพพันธุ  ไดเปนตัวแทนมอบแจกันดอกไมแสดงความยินดีกับทาน

ดร.สุรพล   กาญจนะจิตรา    
 

  ประธาน   กลาว ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานที่ไดแสดงความ

ยินดีในโอกาสที่ไดรับตําแหนงใหม  

 

 

 

ระเบียบวาระที่1/... 
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ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ  
  1.นายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจ  จึงมอบหมายใหกระผม  ดร . สุรพล         

กาญจนะจิตรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มาเปนประธานการประชุมแทนและใหนําเรียนใหที่

ประชุมทราบวาตลอดเดือนกันยายน 2550 นี้ทานมีภารกิจมาก จึงไมสามารถมาเขารวมประชุมได

แตทานเปนหวงเรื่องภาระหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย จึงมอบหมายใหมาเปนประธานในการ

ประชุมแทนตลอดเดือนกันยายน 2550 ถาการประชุมในวันนี้พิจารณาเรื่องไมแลวเสร็จใหจัด

ประชุมไดอีก  เนื่องจากวันนี้มีวาระการประชุมคอนขางมาก  จึงขอนัดประชุมในครั้งถัดไปในวัน

อังคารที่ 18 กันยายน 2550 เวลา 09.30 น.    

  2.นายกสภามหาวิทยาลัยขอเชิญกรรมการผูทรงคุณวุฒิทุกทานรวมหารือในวันที่ 

19 กันยายน 2550  เวลา 10.00 น. ณ  โรงแรมโรยัลปร้ินเซท หลานหลวง และทานนายกสภา

มหาวิทยาลัยขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 

  3.ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา

ในวันจันทรที่ 17 กันยายน 2550 และไดเรียนเชิญทานนายกสภามหาวิทยาลัยมาเปนประธานใน

พิธี  เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยติดราชการไดมอบหมายใหกระผม  อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย  มาเปนประธานแทน   แตกระผมตองเดินทางไปราชการตางประเทศในวันดังกลาว   

จึงขอใหมหาวิทยาลัยเลื่อนวันหรือหาผูอ่ืนมาเปนประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรในวนัดงักลาว  
 

  ที่ประชุม   รับทราบ  
   

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2550 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันจันทรที่ 6 สิงหาคม 2550 เวลา 09.30น.                  

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 9/2550            

เมื่อวันจันทรที่  6 สิงหาคม  2550 เวลา  09.30น . ณ  หองประชุม  1มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา   

มติที่ประชุม/... 
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  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2550         

เมื่อวันจันทรที่  6 สิงหาคม  2550 เวลา  09.30น . ณ  หองประชุม  1มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 
   3.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) เฉพาะสวน ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและ            
แผนการศึกษา   
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขอถอนเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) เฉพาะสวน         

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและแผนการศึกษา  เนื่องจากเรื่องนี้ไดนําเขาสภาวิชาการเมื่อวันที่ 10 

กันยายน 2550  แลวทางประธานหลักสูตรนําไปแกไข    แตยังนําเสนอในครั้งนี้ไมทัน จึงขอ

อนุญาตนําเสนอในคราวประชุมคร้ังถัดไป 

 
  3.2 ขอความเห็นชอบผลการพจิารณาของคณะกรรมการเรื่องการตอเวลา 
ราชการของอาจารยที่เกษียณอายุราชการ 
 

  ประธาน  กลาววาเรื่องนี้คร้ังกอนสภามหาวิทยาลัยยังไมไดพิจารณาใหนํา

กลับไปดําเนินการหาขอมูลเพิ่มเติม จึงเปนเรื่องที่จะตองนํามาพิจารณาวาจะตออายุราชการ

หรือไม ถาเปนเรื่องสืบเนื่องก็จะเปนเรื่องที่รายงานผลที่สภามหาวิทยาลัยมอบใหมหาวิทยาลัยไป

ดําเนินการ จึงขอหารือในที่ประชุมวาเรื่องนี้ควรจะเปนเรื่องสืบเนื่องหรือเร่ืองเพื่อพิจารณา 
 

  ที่ประชุม   รวมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นและเห็นชอบใหนําวาระนี้เปน

วาระนําเสนอเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5.1  

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 

4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 
  1. ในวันที่ 18 กันยายน 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะจัดงาน

เกษียณอายุราชการซึ่งในปนี้จะมีอาจารยที่มีอายุครบ 60 ป  จํานวน  14 ทาน  จึงขอเรียนเชิญ

ทานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานมารวมเปนเกียรติในงานเกษียณอายุราชการ  ตั้งแต

เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2.ในวนัที/่... 
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  2. ในวันที่ 12 กันยายน 2550  ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดไดขอใช

สถานที่ของมหาวิทยาลัยจัดการเสวนา    เร่ือง “รัฐบาลหลังการเลือกตั้ง”  และไดเรียนเชิญอดีต

ทานประธานรัฐสภา  ศาสตราจารย  ดร.อุกฤษ   มงคลนาวิน  มาบรรยาย ที่อาคาร 317            

เวลา 09.00 น.  
 

  ที่ประชุม  รับทราบ 

 
4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

  1.  คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ชุดปจจุบันจะสิ้นสุดวาระในวนัที ่

29 กันยายน   พ.ศ.2550  นี้ สภาคณาจารยและขาราชการรูสึกปลาบปลื้มใจที่ไดรวมปฏิบัติหนาที่

กรรมการสภามหาวิทยาลัย พรอมกับทุก ๆ ทาน ณ ที่นี้ ขอขอบคุณที่ทุกทานสละเวลาอันมีคามา

ชวยเหลือมหาวิทยาลัย ถึงแมวาในวาระถัดไปจะไมไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ ในสภามหาวิทยาลัย

อีก เราก็ยินดีใหการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยตอไป 

  2. ผลการสัมมนาทางวิชาการประจําป 2550 ของที่ประชุมประธานสภา

คณาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เร่ืองทิศทางอุดมศึกษาไทย จุดเปลี่ยนที่ทาทาย สรุป

สาระไดดังนี้ 

  - ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี กลาววา “ตองใช

การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ โดยใหชวยกันทําใหการอุดมศึกษาไทย ผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพ    เปนมันสมองของประเทศ ” 

  - ศ .นพ .วิจารณ   พานิช  นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล  กลาววา  สภา

มหาวิทยาลัยตองทําหนาที่ควบคุมดูแล มหาวิทยาลัยโดยปฏิบัติหนาที่แบบกวาง ๆ (Macro  

management) มิใชลงไปดูรายละเอียด (Miero  management) ตองคอยเปนกาวใจใหทุก ๆ ฝาย

โดยตั้งใจรับฟงปญหาดวยความจริงใจ เปดโอกาสใหทุกฝายไดแสดงความคิดเห็น แลวชวยกัน

กําหนดเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

  ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอาน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ กลาววา การวาง

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยจะตอง 

  1. ประมวลและประเมินสภาพแวดลอมที่มีผลตอพัฒนาการของมหาวิทยาลัย 

(Environmental scanning , Foresighting)  

  2. ประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย (SWOT) 

 3. กําหนดอนาคตของมหาวิทยาลัย - วิสัยทัศนและพันธกิจ เลือกพันธกิจที่

ตอบสนองความตองการและมีศักยภาพและความพรอมที่จะทําไดดี (Selective Excellence) 

4.พัฒนาแผน/... 
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 4. พัฒนาแผนกลยุทธ กําหนดพันธกิจ แผนงาน โครงการ เปาหมาย และตัวชี้วัด

โดยเนนผลลัพธ 

 5. จัดระบบติดตาม ประเมินผล อยางตอเนื่อง (Audit and Assessment) 

 ศ.ดร.ลิขิต  ธีรเวดิน ราชบัณฑิต กลาววา นิสิตนักศึกษาของประเทศไทยจะตอง  

มีรางกายที่สมบูรณ ความรูดี และที่สําคัญจะตองมีจิตใจที่รับผิดชอบชั่วดี ตองเตรียมตัวทํา

มหาวิทยาลัยใหเปน World ClassUniversity โดยตองรูเร่ือง ICT ภาษาพื้นฐานตองรู ภาษาจีน 

ญี่ปุน อังกฤษ    
 

  ที่ประชุม  รับทราบ 

 
4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 

มหาวิทยาลัย   
 

  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เนื่องจากวาระของ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะหมดประมาณเดือนธันวาคม  2550 นี้

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะจัดงานหาเงินใหคณะกรรมการชุดตอไปใช

บริหารงาน  โดยจะจัดแขงโบวล่ิงที่เมเจอรโบว ฟวเจอรพารค  รังสิต ในวันที่ 28  กันยายน 2550   

จึงขอความอนุเคราะหคณะกรรมการทุกทานไดชวยสงเสริมและหาทีมรวมแขงขัน  โดยมีคาสมัคร

ทีมละ 3,000 บาท และตองขอประทานโทษทานประธานและทานนายกสภามหาวิทยาลัยที่ยัง

ไมไดไปขออนุญาตนํารายชื่อเพื่อมาทําเปนถวยรางวัล 
 

  ประธาน กลาววาขอใหทานกรรมการทุกทานใหความรวมมือและคณบดี 

ผูอํานวยการสํานัก  สถาบัน  ทุกหนวยไดมีสวนรวมและสงทีมเขารวมแขงขันในกิจกรรมครั้งนี้ดวย   

และขอใหประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหจาก

ทานนายกสภามหาวิทยาลัยอยางเปนทางการ สวนกระผมรับพิเศษ จํานวน 5 ทีม   
 

  ที่ประชุม   รับทราบ 
 

  ประธาน  ฝากทานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทาน ดร.เกษม   

บํารุงเวช ดวยวา หลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร ทางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นได

เปดกวางแลวใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ สามารถเปดหลักสูตรนี้ได แตตองประสานกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นโดยตรงเพื่อใหตั้งงบประมาณ เพราะฉะนั้นหลักสูตรปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร  

นาจะเปดได    

ระเบียบวาระที่ 5/... 



 7 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 จากระเบียบวาระที่ 3.2  เร่ืองขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการเรือ่ง

การตอเวลาราชการของอาจารยที่เกษียณอายุราชการ ที่ประชุมมีมติใหนําวาระนี้เปนวาระนาํเสนอ 

เพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5.1  แตเนื่องจากในวาระดังกลาวจะตองพิจารณาเรื่องขอความ

เห็นชอบกรอบอัตรากําลังและขอความเห็นชอบหลักเกณฑการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา

สําหรับตําแหนงสายวิชาการ พ.ศ.2550  กอนเพื่อใชเปนเกณฑการพิจารณาการตอเวลาราชการ 

จึงขออนุญาตที่ประชุมนําเสนอตามลําดับดังตอไปนี้ 

 
 5.1 ขอความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (สายวิชาการ)  ป พ.ศ.2550-2554 

   

  ผศ.วันทนีย    แสนภักดี   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  นําเสนอ      

ขอความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของบุคลากรมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ป พ.ศ.2550-2554 

โดยมีเกณฑและวิธีการวิเคราะหกรอบอัตราตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา   มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบกรอบอัตรากําลังของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (สายวิชาการ) ป พ.ศ.2550-2554 หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตรากําลังเพิ่มเติม

สามารถปรับเปลี่ยนแผนกรอบอัตรากําลังได 

 
 5.2  ขอความเห็นชอบหลักเกณฑการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา สําหรับ
ตําแหนงสายวิชาการ พ.ศ.2550   
 

  ผศ.วันทนีย   แสนภักดี    รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา นําเสนอ      

ขอความเห็นชอบหลักเกณฑการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา สําหรับตําแหนงสายวิชาการ     

พ.ศ.2550 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

  อธิการบดี   กลาววา  มหาวิทยาลัยไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา สําหรับตําแหนงสาย

วิชาการ พ.ศ.2550  ไดมีการนําเสนอและประกาศใชเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2550 และไดแจง

ในที่ประชุมคณาจารยประจําปการศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2550 โดยแจงที่ประชุมวา

เปนการทดลองใชถาหากมีปญหาก็สามารถปรับแกได   และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัย  ขอใหประชาพิจารณ  ทางมหาวิทยาลัยก็ดําเนินการ      

ประชาพิจารณ/... 
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ประชาพิจารณ เพื่ อ ใหประชาคมรับ รู    โดยไดดํ า เนินการประชาพิจารณ  3  รูปแบบ                       

คือทางจดหมายขาว  ทางเว็บไซต  และทางแบบแสดงความคิดเห็น  โดยจัดสงไปคณะตาง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามบันทึกแนบในวาระการประชุม โดยมีผูแสดงความคิดเห็นที่

ไมเห็นดวย จํานวน 2 ทาน  อยางไรก็ตามเกณฑภาระงานขั้นต่ําฉบับนี้  หากทดลองใชแลวมี

ขอบกพรอง  ก็สามารถเสนอใหดําเนินการแกไขได  
 

  ประธาน  กลาววา เนื่องจากหลักเกณฑการกําหนดภาระงานขั้นต่ํา สําหรับ

ตําแหนงสายวิชาการ พ.ศ.2550 เปนการทดลองใช สามารถลงนามไดโดยอธิการบดีหลังจาก

ทดลองใชและผานการประชาพิจารณแลว จึงเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอยาง

เปนทางการ 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการเรื่องหลักเกณฑการกําหนดมาตรฐานเกณฑ

ภาระงานขั้นต่ํา สําหรับตําแหนงสายวิชาการ พ.ศ.2550 

 
 5.3  ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากําหนด
จํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการ  เพื่อใหปฏิบัติงานตอตาม
แนวทางตาง ๆ  และการตอเวลาราชการ  
 
  นายปรีชา  ฮูไซนี   หัวหนาสํานักงานอธิการบดี  เลขานุการคณะกรรมการ

พิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการเพื่อใหปฏิบัติงานตอ

ตามแนวทางตาง ๆ และการตอเวลาราชการ   นําเสนอ   ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการ  เร่ือง การตอเวลาราชการของอาจารยที่เกษียณอายุราชการ ของ รศ.วนิช สุธารัตน  

ซึ่งเปนไป ตามเกณฑของ ก.พ.อ. ที่กําหนดโดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
 

  มติที่ประชุม   
  1.เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนและตัว

บุคคลของคณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการเพื่อใหปฏิบัติงานตอตามแนวทางตาง ๆ และการตอ

เวลาราชการ    

  2.อนุมัติใหตออายุราชการ ของ รศ.วนิช สุธารัตน  สังกัดคณะครุศาสตร 

  3.มอบงานการเจาหนาที่ดําเนินการสวนที่เกี่ยวของตอไป  

         5.4 ขออนุมัติ/...  
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 5.4  ขออนุมัติใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียน
ที่ 3 ปการศึกษา 2549 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ  ขออนุมัติใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2549 ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราว

ประชุม  ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันจันทรที่ 10  กันยายน  2550 ไดอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาแก

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 36 ราย ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2549 ดังนี้ 
  ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
  สาขาการบริหารการศึกษา   จํานวน   8 ราย 

  สาขาหลักสูตรและการสอน    จํานวน   7  ราย 

  สาขาการจัดการการเรียนรู   จํานวน  2 ราย 

  สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา   จํานวน   7  ราย 

  สาขาการจัดการทั่วไป    จํานวน   12  ราย 
        รวมทั้งสิ้น  36  ราย 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา

ภาคเรียนที ่3  ปการศึกษา 2549 จํานวน 36 ราย  

 
  5.5  ขออนุมัติต้ังงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ                    
พ.ศ.2551 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  นางสาวเพลินตา  โมสกุล   

รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  นําเสนอ  ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจาย

เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
 

  นางสาวเพลินตา  โมสกุล   รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกอง
นโยบายและแผน นําเสนอ   ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2551 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทของงบประมาณ ดังนี้ 

  1.งบประมาณบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)   42,590,960 บาท 

  2.งบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  

     (งบ กศ.บป.)       34,819,200 บาท 

 

3.งบประมาณ/... 
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  3.งบประมาณรายจายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

    (งบบัณฑิตศึกษา)     14,723,520 บาท 
  รวมทั้งสิ้น       92,133,680 บาท
 
  มติที่ประชุม 
  1.อนุมัติในหลักการตั้งงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ.2551 จํานวน 92,133,680 บาท 

  2.มอบกองนโยบายและแผนแจงสภาตาง ๆ จัดตั้งงบรายจายของแตละสภา 

ประกอบดวย สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารยและขาราชการ สภาวิชาการ และคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย 

 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ    
 
 1. กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไปวันอังคารที่ 18 กันยายน 2550 เวลา 

09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา              

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

(ดร.สุรพล   กาญจนะจิตรา)    (นายมงคล   ชาวเรือ) 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ประธานการประชุม        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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