
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ครั้งที่ 7/2551 

วันเสารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

1. นายอารีย วงศอารยะ นายกสภามหาวทิยาลยั   ประธาน  

2. ดร.ปญญา น้ําเพชร  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ธนากร    อวนออน ผูทรงคุณวฒุ ิ    กรรมการ 

4. นายรุงโรจน   ล้ิมวงษทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

5. นายอนนัต  ชูโชต ิ  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

6. ดร.จิระพันธุ   พิมพพนัธุ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย     กรรมการ 

7. ผศ.จินตนา เวชม ี  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

8. รศ.สุวิทย เฑียรทอง อธิการบด ี    กรรมการ 

9. รศ.สุนทรศักดิ ์  สุขสุชะโน ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

10. รศ.วันทนยี     แสนภักดี ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

11. ดร.เกษม  บํารุงเวช ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

12. รศ.ดร.วิชา   ทรวงแสวง ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

13. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพนัธเจริญ ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

14. ผศ.วิชชกุร   นาคธน  ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

15. ดร.รวีวัตร    สิริภูบาล   ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

16. นายมงคล   ชาวเรือ  รองอธิการบดฝีายบริหาร   เลขานุการ  

 
ผูที่ติดภารกจิหรือติดราชการ 

1. ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา อุปนายก    ติดราชการ 

2. ศ.ดร.เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

3. ดร.ยติ   กฤษณังกูร ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

4. ดร.พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

5. นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดภารกิจ 

6. นายบัณฑูร     สุภัควณิช ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

นายสนุทร/... 
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7. นายสนุทร    โภชฌงค ผูแทนคณาจารย    ติดราชการ 

8. ผศ.ดร.สาโรช   ธีรศิลป  ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดภารกิจ 

 
ผูเขารวมประชุม  

1. ดร.ศานต ิ  เล็กมณ ี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

2. นางพนัทพิา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบนัอยุธยาศกึษา 

3. นางสาวศราริตา บุญฤทธิ ์ นิติกร 

 
เปดประชุม เวลา 09.00 น. 
 
  ประธาน ตรวจนับจํานวนกรรมการที่เขาประชุม เมื่อเห็นวาครบองคประชุม 

ตามระเบียบขอบังคับแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ  
  ประธาน มอบหมายใหอธิการบดีแจงเรื่องใหที่ประชุมทราบ 

  อธิการบดีแจงเรื่องใหที่ประชุมทราบ ดังนี ้

  1. ผูลาการประชุมในวันนี้ 

 1.1 ดร.สุรพล   กาญจนะจิตรา  

 1.2 ศ.ดร.เกรียงศักดิ์   เจริญวงศศักดิ ์  

 1.3  ดร.ยต ิ  กฤษณังกูร  

 1.4  ดร.พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง     

 1.5  นายกอกจิ  ดานชัยวิจิตร     

 1.6  นายบัณฑูร     สุภัควณิช     

 1.7 นายสนุทร     โภชฌงค     

 1.8 ผศ.ดร.สาโรช   ธีรศิลป  
 

  ที่ประชุม   รับทราบ  

 

 

 

 

ระเบียบวาระ/... 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2551  
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 6/2551 เมื่อวันจันทรที่ 28  เมษายน  2551  เวลา 09.00 น.                  

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 6/2551                 

เมื่อวันจันทรที่ 28  เมษายน  2551 เวลา 09.00 น.   ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา   

 

  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2551              

เมื่อวันจันทรที่ 28  เมษายน 2551 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6/2551 
 

3.1 การแตงต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมนําไปพิจารณาในวาระที่ 5.1 
 

  ที่ประชุม  รับทราบ    

 
3.2 การสรรหาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมนําไปพิจารณาในวาระที่ 5.4 
 

  ที่ประชุม  รับทราบ    

 

 

 

 

3.3 การแตงตัง้/... 
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3.3 การแตงต้ังคณะกรรมการประเมินศักยภาพการเปลี่ยนแปลงสายงานของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของนางทัศนี ทองมาก 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมนําไปพิจารณาในวาระที่ 5.8  

 

  ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 
  4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 

  1. สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดแจงผลการประเมิน ก.พ.ร. ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2550 จากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ จํานวน 23 ตัวชี้วัด 

21 ตัวชี้วัดยอย รวมทั้งสิ้น 44 ตัวชี้วัด  มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานที่บรรลุผลตามเปาหมาย

ของแผนการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รับรองการปฏิ บั ติ ราชการ  จํ านวน  23  ตั วชี้ วั ด  

มีผลการดําเนินงานที่ระดับ 3.2836 

  2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเวียนแจงเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

โดยรับผูที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยขอความ

รวมมือจากมหาวิทยาลัยดําเนินการตามแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยรับผูที่มีคุณวุฒิ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาศึกษาศาสตรหรือ 

ครุศาสตรตามโครงการพัฒนาครู/ผูบริหารการศึกษา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มีมติใหยุติการดําเนินการดังกลาว โดยแจงใหปรับปรุงแกไขตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษากําหนด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

  3.ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห 

ใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเรื่องการนับวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาของคณาจารยประจําทั้ง 4 คนนั้น บัดนี้สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาไดตีความเรียบรอยแลว ซึ่งการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยของคณาจารย

ประจําทั้ง 4 คนใหเร่ิมนับวาระใหมตามมาตรา 173 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ. 2547 

 4.งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดรายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อ 

จัดจาง งบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 งบประมาณแผนดิน ต้ังแต 1 ตุลาคม 2550-30 

เมษายน 2551 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

5. การนํา/... 
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 5.การนําความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภา

มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ บัดนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสง

เอกสารการโปรดเกลาฯ ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบรอยแลว 

 6.ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหฝายเลขานุการเปนผูทาบทาม

คณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย บัดนี้ฝายเลขานุการไดดําเนินการ

เรียบรอยแลวและจะนําเสนอในระเบียบวาระที่ 5 

 7.ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชา

วิทยาศาสตรประยุกต บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการเรียบรอยแลวและจะนําเสนอขอ

ความเห็นชอบการแตงตั้งหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกตในระเบียบวาระที่ 5 

 8.ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินศักยภาพการ

เปลี่ยนแปลงสายงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของนางทัศนี  ทองมาก บัดนี้

คณะกรรมการประเมินศักยภาพฯ ไดดําเนินการเรียบรอยแลวและจะนําเสนอขออนุมัติการ

เปลี่ยนแปลงสายงานฯ ในระเบียบวาระที่ 5 

 9.ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทาง

วิชาการและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัยให

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2551 บัดนี้ทางสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดเวียนแจงขอบังคับ

ทั้ง 2 ฉบับดังกลาวแกผูเกี่ยวของเพื่อทราบเรียบรอยแลว 

 10. ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดลงนามความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี  โดยในปการศึกษานี้มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีไดจัดสงนักศึกษา 

มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 94 คน โดยรุนที่ 1 จํานวน 40 คน 

เปนนักศึกษาโปรแกรมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งจัดการศึกษาแบบเรียนที่มหาวิทยาลัย 

ชนชาชาติกวางสี 3 ป และเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป    และรุนที ่2 จาํนวน 

54 คน เปนนักศึกษาโปรแกรมธุรกิจระหวางประเทศ  โดยจัดการศึกษาแบบเรียนที่มหาวิทยาลัย

ชนชาติกวางสี 2 ป และเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2 ป 

 

  ที่ประชุม  รับทราบ    

 
   
 

4.2 เร่ืองนาํเสนอ/... 
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 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

ผศ.จินตนา  เวชมี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กลาวรายงาน 

สรุปผล“ภาพอนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2551                      

ณ โรงแรม โคชี่ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ดังนี้  

   1.กลยุทธการพัฒนาพันธกิจดานการวิจัย 

   2.กลยุทธการพัฒนาพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   3.กลยุทธในการพัฒนาพันธกิจดานการบริการวิชาการ 

   4.กลยุทธการพัฒนาพันธกิจดานการสอนและนักศึกษา 

   5.กลยุทธการพัฒนาพันธกิจดานบริหารจัดการ  

   กลยุทธที่ 1 ผลักดัน/สรางความชัดเจนและสนับสนุนใหมีการใชหลัก 

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ   

   กลยุทธที่ 2 การจัดทําแผนการงบประมาณ 

   กลยุทธที่ 3 การพัฒนาบุคลากร 

   กลยุทธที่ 4  การใหบริการของหนวยงาน 

   กลยุทธที่ 5  ดานการจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองของมหาวิทยาลัย 

   กลยุทธที่ 6  ปรับปรุงอาคารสถานที่ 

  การประเมินผลการประชุม  ไดใชแบบสอบถามความคิดเห็นเก็บ

ขอมูลจากผูเขารวมประชุม  รับแบบสอบถามคืน 32 ฉบับ หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ไดดังนี้ 

 

ขอ รายการ X S.D. ความหมาย 

1 ไดรับรูสถานการณที่ เกี่ยวของกับ

หนวยงาน 
4.28 0.46 มาก 

2 ไดแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ 4.26 0.61 มาก 

3 มีโอกาสเสนอแนวคิด 4.20 0.64 มาก 

4 ไดเสนอกลยุทธ (ในกลุม) 4.17 0.63 มาก 

5 ไดพบปะสังสรรคกับบุคคลากรตาง

หนวยงาน 
4.35 0.59 มาก 

6 ประโยชนของการประชุม 4.58 0.50 มากที่สุด 
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7 การ เ รี ยนรู ที่ ไ ด รับจากการร วม

ประชุม 

4.37 0.55 มาก 

8 โดนสรุปทานพอใจการมาประชุม

เพียงใด 
4.42 0.50 มาก 

 
  ขอเสนอแนะจากการประชุม 

   ควรจัดประชุมเชนนี้อยางสม่ําเสมอ 
 

  ที่ประชุม   รับทราบและใหฝายเลขานุการนําผลสรุปการประชุมนี้เขาเสนอตอที่

ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหมอีกครั้ง 

 
 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
 
  ดร.จิระพันธุ  พิมพพันธุ  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
นําเสนอ แผนการดําเนินงานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ  
 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา  
 
 5.1  ขอความเห็นชอบการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ   ขอความเห็นชอบการแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฎ

พระนครศรีอยุธยา ไดมอบหมายฝายเลขานุการทาบทามคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดเดิมซึ่งประกอบดวย 

  1.  นายรุงโรจน  ล้ิมวงษทอง ประธาน 

  2.  ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลปะ กรรมการ 

  3.  ผศ.ดร.ธนากร อวนออน กรรมการ 

  4.  ดร.ปญญา  น้ําเพชร  กรรมการ 

  5.  นายกอกิจ  ดานชัยวิจิตร กรรมการ 

6. รศ.ดร.วิชา/... 
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  6.  รศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง กรรมการ 

  7.  ดร.เกษม  บํารุงเวช กรรมการ 

  8.  นายสุนทร  โภชฌงค กรรมการ 

  9.  ผศ.วิชชุกร  นาคธน  กรรมการ 

  10.นายปรีชา  ฮูไซนี  เลขานุการ 

  บัดนี้ฝายเลขานุการไดทาบทามกรรมการสรรหาฯ ชุดเดิมแลวปรากฏวาลําดับที่  

5. นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร ไมสามารถรวมเปนกรรมการสรรหาฯ ชุดดังกลาวไดเนื่องจากติด

ภารกิจ  ฝายเลขานุการจึงไดทาบทามผูทรงคุณวุฒิทานอื่นโดยมีผูทรงคุณวุฒิตอบรับการเปน

กรรมการสรรหาฯ คือ นายอนันต  ชูโชติ  
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยชุดเดิมโดยเปลี่ยนแปลงจากนายกอกิจ  ดานชัยวิจิตร เปน นายอนันต ชูโชติ และให

นายรุงโรจน  ล้ิมวงษทอง เปนประธานดังเดิม 
 
 5.2  ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  รศ .ดร .นพวรรณ                  

ธีระพันธเจริญ  นําเสนอ  ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 
 

  รศ.ดร.นพวรรณ    ธีระพันธเจริญ  นําเสนอ  ขอความเห็นชอบหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  อนุมั ติแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

โดยมีสาระสําคัญในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไดกําหนดเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งให

มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม ๆ  ที่เปนหลักสูตรที่ผูเรียนตองการและเปนที่ตองการของชุมชมและ

ทองถิ่นซึ่งหลักสูตรในแผนพัฒนาการศึกษาดังกลาวมีหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยูดวย  ตอมาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทําราง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยไดผานการวิพากษ

หลักสูตรจากผูเชี่ยวชาญทางดานการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 

2550 ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2550 และ 24 มีนาคม 2551  

และนําเสนอ/... 
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และนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมสภาวิชาการ ในครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551  

จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 

 
  5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ            
การคลัง 
 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให ดร.ศานติ  เล็กมณี 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ  ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา การจัดการการคลัง 
 

   ดร.ศานติ  เล็กมณี   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ  ขอความเห็นชอบ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการคลังตามที่มหาวิทยาลัยของรัฐ  

30 แหง ไดบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการการคลัง

กับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เพื่อพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดย

จัดการเรียนการสอน 3 ป (สอนแบบ Block Course)ซึ่งหลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรกลางที่

มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูจัดทํา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพียงแตจัดหลักสูตรวชิา

ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทานั้น  ตอมาคณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการรางหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 เฉพาะรายวิชา

ศึกษาทั่วไปเรียบรอยแลวและนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 

18 เมษายน 2551 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ  
  

  ที่ประชุมไดรวมอภิปรายและไดใหขอเสนอแนะคือ 
  1.  การจัดการเรียนการสอนและผู รับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรดังกลาว 

ควรสอดคลองกับเนื้อหาและรายวิชาที่เกี่ยวของ 

  2.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษาควรระบุรายละเอียดใหชัดเจน 

  3.  เอกสารการประกอบการเรียนการสอนประเภทหนังสือคนควาควรระบุจํานวน

หนังสือที่เกี่ยวของกับหลักสูตรเทานั้น 

มติที่ประชุม/... 
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  มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

การจัดการการคลัง โดยใหนํากลับไปแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุมและใหสภาวิชา

ตรวจสอบอีกครั้งกอนสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 5.4  ขอความเห็นชอบการแตงต้ังหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให รศ.สุนทรศักดิ์  สุขสุชะโน   

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   นําเสนอ ขอความเห็นชอบการแตงตั้งหัวหนาภาควิชา

วิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

  รศ.สุนทรศักด์ิ  สุขสุชะโน  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
นําเสนอ   ขอความเห็นชอบการแตงตั้งหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551  

ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี แลวนั้น บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการสรรหาตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา และอํานาจหนาที่ของ

หัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2549 ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาหัวหนา

ภาควิชาโดยเครงครัด จากการดําเนินการสรรหาโดยการประกาศรับสมัครและการใหเสนอชื่อเขาสู

กระบวนการสรรหา   เพื่อดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาดังกลาวปรากฏวาจนถึงวันปดรับสมัคร         

มีผูไดรับการเสนอชื่อ เพื่อเขาสูกระบวนการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร

ประยุกต จํานวน 2 ราย และคณะกรรมการสรรหาไดจัดใหมีการหยั่งเสียงและไดผูไดรับการสรรหาดังนี้ 

1.  นายศานิต สวัสดิกาญจน 

2.  รศ.ไพฑูรย สมัครกิจ 

  จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  กลั่นกรอง คัดเลือกบุคคล 

ตามบัญชีรายชื่อดังกลาวขางตน เพื่อแตงตั้งใหดํารงหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบใหแตงตั้ง  นายศานิต  สวัสดิกาญจน  เปนหัวหนา

ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 

5.5 ขอความ/... 
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 5.5  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให นางสาวศราริตา  บุญฤทธิ์ 

นิติกร  นําเสนอ  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 
 

  นางสาวศราริตา  บุญฤทธิ์  นิติกร นําเสนอ  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ดวยเปนการสมควรที่จะกําหนดใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551   

เพื่อรองรับกลุมพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยจะไดรับการจัดสรรอัตราในไมชานี้                  

โดยเพื่อเปนประโยชนในการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น อาศัยอํานาจ 

ตามมาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551  

  งานนิติการจึงไดดําเนินการตามกระบวนการดังนี้ 

   1.  พิจารณาและยกรางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรียอยุธยา วาดวย  

การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ .ศ. ......เพื่อรองรับกลุมพนักงาน

มหาวิทยาลัย ที่จะไดรับการจัดสรรอัตราในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 ซึ่งจะเปน

ประโยชนตอการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

2. โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย คร้ังที่ 

2/2551 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 มีมติใหปรับแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ   

3.  นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในคราวประชุม 

คร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 มีมติใหปรับแกหมวดที่ 5 คาตอบแทนสวัสดิการ และ

สิทธิประโยชน และใหแยกเกี่ยวกับการจางพนักงานมหาวิทยาลัยดวยเงินงบประมาณแผนดิน 

กับการจางดวยเงินงบประมาณรายไดออกจากกัน 

4. ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย คร้ังที่ 3/2551 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 โดยเชิญผูเกี่ยวของ คือเจาหนาที่การเงิน รองอธิการบดีฝายวางแผน

และพัฒนา  เขารวมประชุมดวย  มีมติใหปรับแกตามขอเสนอของสภามหาวิทยาลัยและ

คณะกรรมการรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย 

5. ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย คร้ังที่ 4/2551 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 มีมติเห็นชอบใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความ

เห็นชอบตอไป 

จึงนาํเสนอ/... 
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  จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 

 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ     
  6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  8/2551ในวันเสารที่  14           

มิถุนายน  2551  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

(นายอารีย   วงศอารยะ)     (นายมงคล   ชาวเรือ) 

นายกสภามหาวิทยาลัย       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ประธานการประชุม       ผูบันทึกรายงานการประชุม                                   
 

 


