
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ครั้งที่ 6/2551 

วันจันทรที่ 28 เมษายน 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 ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

4. ผศ.ดร.สาโรช   ธีรศิลป  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

5. ดร.จิระพันธุ  พิมพพนัธุ   ประธานคณะกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลัย     กรรมการ 

6. นางสาวจงกล เฮงสวุรรณ (แทน) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

7. รศ.สุวิทย เฑียรทอง อธิการบด ี    กรรมการ 

8. รศ.สุนทรศักดิ ์  สุขสุชะโน ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

9. รศ.วันทนยี     แสนภักดี ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

10. ดร.เกษม  บํารุงเวช ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

11. รศ.ดร.วิชา   ทรวงแสวง ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

12. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพนัธเจริญ ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

13. 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. นายรุงโรจน   ล้ิมวงษทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

7. นายอนนัต  ชูโชต ิ  ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

8. นายบัณฑูร     สุภัควณิช ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

9. นายสนุทร    โภชฌงค ผูแทนคณาจารย    ติดราชการ 

ผศ.วิชชุกร/... 
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10. ผศ.วิชชุกร   นาคธน  ผูแทนคณาจารย    ติดราชการ 

11. ดร.รวีวัตร    สิริภูบาล   ผูแทนคณาจารย    ติดราชการ 

 
ผูเขารวมประชุม  

1.รศ.วนิช   สุธารัตน  เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

2.นายจําลอง  ศรีสงา  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

3.ดร.ศานต ิ  เล็กมณ ี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

4.นางสาวศราริตา  บุญฤทธิ ์  นิตกิร 

5.ดร.อมรรัตน   สนั่นเสยีง  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

 
เปดประชุม เวลา 09.00 น. 
 
  ประธาน ตรวจนับจํานวนกรรมการที่ เขาประชุม เมื่อเห็นวาครบองคประชุม 

ตามระเบียบขอบังคับแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ  
  ประธาน มอบหมายใหอธิการบดีแจงเรื่องใหที่ประชุมทราบ 

  อธิการบดีแจงเรื่องใหที่ประชุมทราบ ดังนี ้

  1.1 ผูลาการประชุมในวันนี้ 

1.ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา  

2 ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ ์  

3.ดร.ยติ  กฤษณังกูร  

4.ดร.พลสัณห โพธิ์ศรีทอง  

5.นายกอกิจ  ดานชัยวิจิตร  

6.นายรุงโรจน   ล้ิมวงษทอง  

7.นายอนนัต ชูโชติ   

8.นายบัณฑูร     สุภัควณิช  

9.นายสุนทร    โภชฌงค  

10.ผศ.วิชชุกร   นาคธน   

        11.ดร.รววีัตร    สิริภูบาล   

กรรมการ/... 
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  1.2 กรรมการสภามหาวทิยาลัยที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภณ ดังนี ้

   1.ผศ.ดร.ธนากร  อวนออน  

   2. ดร.ปญญา   น้ําเพชร   

   3.รศ.สุวิทย   เฑียรทอง 

   4. รศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง  

   5.รศ.สุนทรศักดิ์  สุขสุชะโน  

   6.รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  

  สําหรับรายละเอียดของการเขารับเครื่องราชอิสริยาภรณ จะนัดหมายอีกครั้งหนึ่ง โดย

มหาวิทยาลัยจะจัดยานพาหนะไวใหเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2551 และการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย วาระพิเศษ 
  
  2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2551 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 5/2551 เมื่อวันเสารที่ 8 มีนาคม    2551  เวลา 09.30 น .                  

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 5/2551 เมื่อวันเสารที่ 8 มีนาคม   

2551 เวลา 09.30 น.   ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

 

  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2551 เมื่อวัน

เสารที่ 8 มีนาคม   2551 เวลา 09.30 น.   ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

โดยไมมีการแกไข 

 
  2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย       

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 น.                    

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

ประธาน/... 
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  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 11 

มีนาคม 2551    เวลา 09.00 น.   ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

 

  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ เมื่อวัน

อังคารที่ 11 มีนาคม 2551    เวลา 09.00 น.   ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา โดยไมมีการแกไข      

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2551 
 
 -ไมมี- 
  
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 
  4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 
 

  รศ.สุวิทย เฑียรทอง อธิการบดี แจงเรื่องการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  1.  มหาวิทยาลัยไดเปดรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2551 โดยทําการเปดรับ

แลวจํานวน 2 รอบ มีผูมารายงานตัวแลวทั้งสิ้น จํานวน  881  คน  ซึ่งขณะนี้ทางคณะวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยียังมีการขอรับนักศึกษาเพิ่มเติม จึงคาดวาในปการศึกษานี้ จะมีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 

ประมาณ 1,300 คน 

  2.  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศูนยอางทองไดกําหนดใหมีพิธี         

รดน้ําขอพรผูใหญ ในวันที่ 25 เมษายน 2551 เนื่องในวันสงกรานต โดยมี อธิการบดี รองอธิการบดี

ฝายบริหาร และรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการเขารวมพิธีดังกลาว  ขณะนี้ทางศูนย

อางทองมีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 335 คน และในปการศึกษา 2551 จะมีนักศึกษาใหมประมาณ 60 

คน โดยในปการศึกษา 2552 ทางศูนยอางทองจะรวมมือกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ทางสาขาวิชา

คอมพิวเตอรและภาษา และในปจจุบันทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศก็เปดให 

การบริการวิชาการ ทางการอบรมคอมพิวเตอรใหประชาชนผูสนใจอีกดวย  

 

3.สํานกังาน/... 
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3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เวียนแจงการดํารงตําแหนงกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ไมอาจไดรับแตงตั้งใหเปน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิได  แตอาจไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนงได 

  4.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ไดรายงานผลการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศปงบประมาณ 2549-2551 ดังนี้ 

 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
 1. งบประมาณแผนดิน 

 - พัฒนาระบบเครือขายไรสายระยะที่ 1   1 ระบบ 

 - เครื่องคอมพิวเตอรหองปฏิบัติการฝกอบรม  1 หอง 

 - ปรับปรุงพัฒนาหองเรียน     1 งาน 

 2. งบคงคลัง 

 - พัฒนาศูนยสารสนเทศ     1 งาน 

 - เครื่องคอมพิวเตอรบริการอินเทอรเนต   1 หอง 

 - ระบบเครือขายแกนหลักและศูนยฝกอบรมดานเครือขาย 1 ระบบ 

 - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส    1 ระบบ 

 3. งบมูลนิธิพระมงคลบพิตร 

 - ระบบไฟฟาและเครือขายคอมพิวเตอร    1 ระบบ 

 4. งบยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 - พัฒนาศูนยสารสนเทศ     1 งาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 1. งบประมาณแผนดิน 

 - เครื่องฉายภาพ LCD     14 เครื่อง 

 - ชุดฝกทักษะหองปฏิบัติการทางภาษา   1 ระบบ 

 - ระบบสอบวัดมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการพรอมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 1 ระบบ 

 - ระบบบริหารงานบุคคลและระบบเงินเดือนพรอมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  1 ระบบ 

 - ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส 

 2. งบประมาณรายได 

 - เครื่องคอมพิวเตอรบริการอินเทอรเนต   1 หอง 

 - กลองวงจรปดรักษาความปลอดภัย   1 ระบบ 

พัฒนาระบบ/… 
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 - พัฒนาระบบเครือขายไรสาย ระยะที่ 2   1 ระบบ 

 - โครงการใชโปรแกรมลิขสิทธิ์ของ Microsoft  1 ระบบ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 1. งบประมาณแผนดิน 

- ชุดฝกปฏิบัติการสื่อผสมข้ันสูง    1 ระบบ 

 - ระบบเครือขายหอพักนักศึกษา    1 ระบบ 

 - ระบบการเชื่อมโยงเครือขายแกนหลัก   1 ระบบ 

 - พัฒนาระบบเครือขายไรสาย ระยะที่ 3   1 ระบบ 

 - ชุดอุปกรณระบบหองตัดตอภาพและเสียง  1 ระบบ 

 - ระบบโสตทัศนูปกรณ      1 ระบบ 

 2. งบประมาณรายได 

 - เครื่องคอมพิวเตอรหองปฏิบัติการ   1 หอง 

 - กลองวงจรปดรักษาความปลอดภัย   1 ระบบ 

 - ครุภัณฑเพื่อการบริการสืบคนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 3 รายการ 

 - พัฒนาศูนยฝกอบรมวิชาการทางคอมพิวเตอร  1 ศูนย 

 - พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร   1 ระบบ 

 3. งบมูลนิธิพระมงคลบพิตร     

 - ระบบบริหารการศึกษา     1 ระบบ 

  5. กลุมงานการเงินและบัญชี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดรายงานงบการเงิน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ไดรายงานไปยังสํานักงานตรวจเงินแผนดินและคลังจังหวัด 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

  6. สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ไดขอเปดรับนักศึกษาตามโครงการสงเสริม

ผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) จํานวน 18 ราย ในภาค

เรียนที่ 3/2550 โดยขอใชหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550  

ในการจัดการเรียนการสอน 

  7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเสนอขอเปดรายวิชา 4072324 อนามัยการ

เจริญพันธุ  3(3-0-6) ใหเปนรายวิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

เพิ่มเติม 

  8. มหาวิทยาลัยไดจัดทําปฏิทิน / ขั้นตอนการดําเนินการสรรหาผูบริหารของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ไดรับการแตงตั้งและจะครบวาระ ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน

การดําเนินการและระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

9.ตามที/่… 
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  9. ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบผลการทาบทามนายกสภามหาวิทยาลัย  

ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  แลวนั้นขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการรอผลการสรรหา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และจะนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาเพื่อ

ดําเนินการกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป 

  10. ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ  

ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขณะนี้มหาวิทยาลัย 

ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งและแจงผูเกี่ยวของเพื่อทราบเรียบรอยแลว 

  11. ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) จํานวน 11 ราย มหาวิทยาลัยไดจัดทําคําส่ังแตงตั้งและ 

เวียนแจงผูเกี่ยวของเพื่อทราบเรียบรอยแลว 

  12.  ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณา  กลั่นกรอง  คัดเลือกบุคคลตามที่

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547  จํานวน 11 ราย  ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยไดจัดทําหนังสือทาบทามและ 

ไดรับการตอบรับเรียบรอยแลวและจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในระเบียบวาระที่ 5 

 

  ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
  
  นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กลาววา 

เนื่องจากในวันนี้ประธานสภาคณาจารยและขาราชการติดภารกิจ ไมสามารถเขารวมประชุมได  

จึงมอบหมายใหรองประธานสภาคณาจารย ฯ มาประชุมแทน เร่ืองที่จะแจงใหทราบมีทั้งหมด 3 เร่ือง คือ 

  1.รายงานการจัดประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 19 

มีนาคม 2551 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

  2.กําหนดการจัดประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ในระหวางวันที่ 13-15 พฤษภาคม 

2551 ณ โรงแรมโคซี่ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีบุคลาการผูเขารวมประชุมคือขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ อาจารยประจําตามสัญญาจาง 

  3. รายงานผลขอมูลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการศึกษาและการใหบริการ

อ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   

 

  ที่ประชุม    รับทราบ  

4.3 เร่ืองนาํเสนอ 
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 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
 
  ดร.จิระพันธุ  พิมพพันธุ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลยั แจง

เร่ืองการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดังนี้ 

  1.  รายงานผลการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ป พ.ศ. 2548-2550 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

  2.   งบประมาณดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการสงเสริมชุดเดิมคงเหลือ 

534,215,.59 บาท 

  3.   การดําเนินการของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาชุดใหม ไดจัดใหมีการประชุมทุกเดือน และมีแผนยุทธศาสตร ประจําป พ.ศ. 2551-

2553 ดังนี้ 

   3.1 ยุทธศาสตรการสงเสริมการบริหารมหาวิทยาลัย 

   3.2 ยุทธศาสตรการสงเสริมงานวิชาการ 

   3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนานักศึกษา 

   3.4 ยุทธศาสตรสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับทองถิ่น 

 

  ที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา  
 

5.1  ขอความเห็นชอบผลการทาบทามกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ ขอความเห็นชอบผลการทาบทามกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 11 มีนาคม 

2551 ไดดําเนินการกลั่นกรองรายชื่อบุคคล ที่มีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 ทาน และที่ประชุมไดใหความเห็นชอบผูสมควรดํารงตําแหนง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547  ขอ 6 และ

ขอ 7  และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตอทาบทามผูทรงคุณวุฒิทั้ง11 ทานแลว ผูทรงคุณวุฒิทั้ง          

11 ทาน ไดตอบรับเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารที่

แนบในวาระการประชุม ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 

ในเขตพื้นที่ /... 
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   ในเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 6 ทาน 
   1. ศ.ดร.นิพนธ   ศุขปรีดี  2. นายศุทธนะ   ธีวีระปญญา 

   3. นายสุพล   คุณาภรณ 4. รศ.ดร.พงศ   หรดาล 

   5. ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล 6. ผศ.ดร.สาโรช   ธีรศิลป 
   นอกเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 5 ทาน 
   1. ดร.สุชาติ   เมืองแกว 2. ดร.ชาญวิทย   เกษตรศิริ 

   3. ศ.ดร.ศุภมาศ   พนิชศักดิ์พัฒนา 4. นางสาวิตรี   สุวรรณสถิต 

   5. ศ.ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ 
         

   มติที่ประชุม เห็นชอบบุคคลที่ตอบรับการทาบทามเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 ราย เพื่อนําความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตอไป 

 
5.2  ขออนุมัติการลาออกจากการเปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

และขอความเห็นชอบการแตงต้ังกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ ขออนุมัติการลาออกจากการเปนกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและขอความเห็นชอบการแตงตั้งกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย  ตามที่สภามหาวิทยาลัย ไดแตงตั้ งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551  เนื่องจาก นางสมทรง  พันธเจริญวรกุล  

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551  และเพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จํานวน 9 คน ประกอบดวย 

  1.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เปนประธาน 

  2.  ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งคัดเลือก

กันเอง จํานวน 2 คน 

  3.  ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําซึ่งคัดเลือกกันเอง 

จํานวน 2 คน 

  4.  ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวน 

4 คน 

  ใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนเลขานุการ 

อธิการบดี/... 
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  อธิการบดี  กลาววา  ขออนุญาตที่ประชุมเสนอใหใชคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดเดิม ซึ่งประกอบดวย 

  1.นายรุงโรจน   ล้ิมวงษทอง ประธาน 

  2.ผศ.ดร.สาโรช  ธีรศิลป  กรรมการ 

  3.ผศ.ดร.ธนากร  อวนออน กรรมการ 

  4.ดร.ปญญา  น้ําเพชร  กรรมการ 

  5.นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร กรรมการ 

  6.รศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง กรรมการ 

  7.ดร.เกษม  บํารุงเวช กรรมการ 

  8.นายสุนทร   โภชฌงค กรรมการ 

  9.ผศ.วิชชุกร  นาคธน  กรรมการ 

  10.นายปรีชา  ฮูไซนี  เลขานุการ 

 
  มติที่ประชุม  
  1.  อนุมัติใหนางสมทรง พันธเจริญวรกุล ลาออกจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

  2. เห็นชอบใหฝายเลขานุการทาบทามคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยชุดเดิมและนําผลการทาบทามเสนอตอสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 

   
  5.3 ขออนุมัติใหอนุปริญญา ปริญญา ปริญญามหาบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา  
ประจําภาคเรียนที่ 2 และ 3  ปการศึกษา 2550 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ขออนุมัติใหอนุปริญญา ปริญญา และ

ปริญญามหาบัณฑิต  ผูสําเร็จการศึกษา  ประจําภาคเรียนที่ 2 และ 3 ปการศึกษา 2550 สภาวิชาการ

ไดมีมติเห็นชอบเสนอการใหอนุปริญญา ปริญญา และปริญญามหาบัณฑิต จํานวน  837  ราย  ประจํา

ภาคเรียนที่ 2 และ 3  ปการศึกษา 2550   ดังนี้  

 
  ระดับมหาบัณฑิต 
  - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จํานวน  64 ราย 
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชาชีพครู    จํานวน  139 ราย  

ระดับ/… 
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        รวม  203 ราย 
  ระดับปริญญาตรี 
  - สาขาการศึกษา   จํานวน  12 ราย 

  - สาขาวชิาวิทยาศาสตร   จํานวน  106 ราย 

  - สาขาวชิาศิลปศาสตร   จํานวน  140  ราย 

  - สาขาวชิาบรหิารธุรกิจ   จํานวน  350 ราย 

  - สาขาวชิาการบัญชี   จํานวน   21  ราย 
        รวม  629 ราย 
  ระดับอนุปรญิญา 
  - สาขาวชิาบรหิารธุรกิจ   จํานวน  5 ราย 
        รวม  5 ราย  
        รวมทั้งสิ้น 837 ราย 
 
  มติที่ประชุม  อนุมัติใหอนุปริญญา ปริญญา และปริญญามหาบัณฑิต ประจํา 

ภาคเรียนที่ 2 และ 3 ปการศึกษา 2550จํานวน 837 ราย      

   
5.4  ขอความเห็นชอบการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชา

วิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให รศ. สุนทรศักดิ์ สุขสุชะโน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  นําเสนอ ขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ 

สรรหาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

  รศ. สุนทรศักด์ิ สุขสุชะโน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  นําเสนอ 

ขอความเห็นชอบการการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนื่องจาก รศ.สายันต  เสาวฤกษ  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศกึษา 

ระดับ 9 ไดขอลาออกจากตําแหนงหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2551  เพื่อใหการบริหารงานของภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 

ดําเนินการอยางตอเนื่อง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกตตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา และอํานาจหนาที่ของหัวหนาภาควิชา 

พ.ศ.2549/... 
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พ.ศ. 2549 ตามความขอ 5 วาดวย ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมา คณะหนึ่งเรียกวา 

“คณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชา” จํานวน 3 คน ตามคําแนะนําของคณบดี ประกอบดวย 

  1. คณบดี     เปนประธาน 

  2. ผูแทนคณาจารยประจําภาควิชา จํานวน 2 คน เปนกรรมการ 

  3. ใหกรรมการตาม (2) คัดเลือกกันเอง จํานวน 1 คน เปนกรรมการและเลขานุการ 

  และโดยมติที่ประชุมคณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต เมื่อวันที่ 1 เมษายน 

2551 เห็นชอบการแตงตั้ งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีรายนามดังตอไปนี้ 

  1.  รองศาสตราจารยสุนทรศักดิ์ สุขสุชะโน ประธาน 

  2.  นายชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร   กรรมการ 

  3.  นายชาญณรงค  นอยบางยาง   กรรมการและเลขานุการ 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร

ประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามคําแนะนําของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   
  5.5  ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรของคณะ
วิทยาการจัดการ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให ดร.ศานติ เล็กมณี คณบดี

คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ  ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรของ 

คณะวิทยาการจัดการ 

 

  ดร.ศานติ เล็กมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ  ขอความเห็นชอบ

เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ  เนื่องจากปจจุบันทางคณะวิทยาการ

จัดการไดขาดแคลนอาจารยประจํา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง

อาจารยประจําสาขาวิชาหนึ่งไปยังสาขาวิชาอื่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

  คณะวิทยาการจัดการ ไดพิจารณาอาจารยประจําสาขาวิชาแลวและเปลี่ยนแปลง

อาจารยประจําสาขาวิชาดังนี้ 

  1 .   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย   นํานางมณฑิรา   ชุมวรานนท  

จากสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวมาเปนอาจารยสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย และจาง    

นายวีระพล/... 
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นายวีระพล  นอยคลาย กับนางสาววรรณนิภา  ทองอินทร เปนอาจารยประจําสาขาวิชาอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวแทน  

2.  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เปลี่ยนจาก นายอธิป โพธิ์ทอง  เปนนางสาวนงลักษณ   

ไชยศรี   

   3.  สาขาวิชาการตลาด ปรับรายชื่อ รศ.วันทนีย แสนภักดี ไวลําดับสุดทายและ 

ตัดขอความในหมายเหตุ กําลังศึกษาออก 

    และไดนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมสภาวิชาการ ในครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 18 

เมษายน 2551 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรของคณะวิทยาการ

จัดการ 
 
  5 .6  ขอความเห็นชอบการแตง ต้ังคณะกรรมการประเมินศักยภาพ 
การเปลี่ยนแปลงสายงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของนางทัศนี  ทองมาก 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์     

นิติกร นําเสนอ ขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินศักยภาพ การเปลี่ยนแปลง 

สายงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของนางทัศนี ทองมาก 

 

 นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์ นิติกร  นําเสนอ ขอความเห็นชอบการแตงตั้ ง

คณะกรรมการประ เมิ นศั กยภาพ  การ เปลี่ ยนแปลงสายงานของข า ร าชการพล เ รื อน 

ในสถาบันอุดมศึกษา ของนางทัศนี ทองมากตามที่นางทัศนี  ทองมาก ขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงบรรณารักษ ระดับ 6 ไดขอเปลี่ยนสายงานจากสายสนับสนุนวิชาการ 

เปนสายวิชาการ  และตามมติที่ประชุมอธิการบดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร  คณะบดีคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหนา

ภาควิชามนุษยศาสตร หัวหนากลุมงานบริหารงานบุคคล และนิติกร มีมติใหนางทัศนี ทองมาก 

ปรับเปลี่ยนสายงานจากสายสนับสนุนวิชาการ เปน สายวิชาการ ไดตามความประสงค  เพื่อใหการ

ปรับเปล่ียนสายงานของ นางทัศนี  ทองมาก เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค. กําหนด ตาม

หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 0302/ ว 10  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2544 เร่ือง การยายขาราชการ

พลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการครู  และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ที่ ศธ 0509.2/ ว 1651  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เร่ือง การกําหนดตําแหนงและ

แตงตั้ง/... 
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แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงอาจารย  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขั้นตอน

ดังตอไปนี้ 

1.  ตรวจสอบวามหาวิทยาลัยมีตําแหนงขาราชการครูเกินอัตราเกณฑมาตรฐาน

อัตรากําลังที่ ก.ค. กําหนดหรือไม 

2. ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

3. อธิการบดีประเมินศักยภาพของบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงฯ 

4. ในขั้นตอนตอไปคือมหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

เพื่อประเมินศักยภาพบุคคล 

    และมติที่ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดีฝายบริหาร คณบดีคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหนาภาควิชา

มนุษยศาสตร หัวหนากลุมงานบริหารงานบุคคล และนิติกร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 มีมติใหแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมินศักยภาพฯ ประกอบดวย 

    4.1 อธิการบดี    เปนประธาน 

    4.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ เปนกรรมการ 

    4.3 หัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร เปนกรรมการและเลขานุการ 

     จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการประเมินศักยภาพ      

การเปลี่ยนแปลงสายงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของนางทัศนี ทองมาก 

 
  มติที่ประชุม  
   1.  เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินศักยภาพ การเปลี่ยนแปลงสายงาน

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของนางทัศนี  ทองมาก  ตามที่นําเสนอ  

  2.  มอบกลุมงานบริหารงานบุคคลดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 
  5.7  ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมใหนายจําลอง ศรีสงา อาจารย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นําเสนอ  ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 

 

ประธาน/... 
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  ประธาน กลาววา การพิจารณาหลักสูตรเปนเรื่องที่มีความสําคัญเนื่องจากการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ กรรมการผูเขารวมประชุมมีจํานวนนอยกวาสองในสาม จึงขอให

ถอนเรื่องออกไปกอน และขอใหนําไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 

 

  ที่ประชุม  เห็นชอบใหนําวาระขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 ไปพิจารณาในการประชุมคร้ัง

ตอไป

 
 5.8  ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
การจัดการการคลัง หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมใหดร.ศานติ เล็กมณี  คณบดี

คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ  ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการการคลัง หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 
 
  มติที่ประชุม   ขอถอนเรื่องออกและนําไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

คร้ังตอไป 

 
 5.9  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
พ.ศ. ................. และ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
พ.ศ. ................. 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุม ให รศ.วนิช สุธารัตน นําเสนอ 

ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและ

วิธีการพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ................. และ (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ................ 

 

 

รศ.วนิช/... 
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  รศ.วนิช สุธารัตน นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ พ.ศ. ................. และ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ................ 

  1. ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ การถอดถอน และวิธีการ แตงตั้งคณาจารย

ของมหาวิทยาลัย ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2549 มาตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม 2549 

การดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในป พ.ศ. 2549-2550 จึงไดใชขอบังคับฉบับนี้

ดําเนินการมาโดยตลอด 

  2. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 ก.พ.อ. ไดออกประกาศ เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดนําไปปฏิบัติแทนประกาศ ก.พ.อ. ป 2549 สาระสําคัญ

ในประกาศฉบับนี้มีความแตกตางจากประกาศ ฉบับที่ 1(ป พ.ศ. 2549) อยู 3 เร่ืองประกอบดวย 

  (1)  ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการจะตองเพิ่มช้ินงานจากเดิมซึ่งมีจํานวน 2 ชิ้น

เปน จํานวน 3 ชิ้น  

  (2)  ผลงานชิ้นที่ 1 คือเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอนที่จากเดิมประเมิน

โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จากบัญชีรายชื่อ ของ ก.พ.อ. เปลี่ยนเปนใหกรรมการพิจาณาตําแหนงทาง

วิชาการ (ก.พ.ต.) เปนผูประเมินแทน 

  (3)  ในการประเมินผลงานทุกชิ้นจะตองมีการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการควบคูกันไปดวย 

  3.  ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

(พนักงานราชการ) เขามาปฏิบัติราชการ ตั้งแตป พ.ศ. 2548 ขณะนี้มีพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น

จํานวน 14 คน ในป พ.ศ. 2552 พนักงานมหาวิทยาลัยสวนนี้จะเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. ที่สามารถขอตําแหนงทางวิชาการได 

  กรรมการพิจารณาตําแหน งทางวิชาการ  (ก .พ .ต . )  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยามีความเห็นวา เพื่อใหการเขาสูตําแหนงทางวิชาการมีความถูกตองตามระบบการ

บริหารงานจําเปนที่จะตองยก (ราง) ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2551 ควบคูกันไปดวย 

  4. กระบวนการยกรางขอบังคับ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชากร (ก.พ.ต.) 

ไดดําเนินการดังนี้ 

กรรมการ/... 
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  กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดมี

การประชุมและดําเนินการรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและ

วิธีการพิจารณาแตงตั้งคณาจารประจําและรางขอบังคับฯ พนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ พ.ศ. 2551 โดยมีลําดับข้ันตอนดังนี้ 

  (1)  รวบรวมขอมูลรายละเอียดตาง ๆ จากมหาวิทยาลัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ตาง ๆ ที่ดําเนินการไปแลวเพื่อพิจารณาเปนตัวอยาง และยกรางขอบังคับฯ เขาที่ประชุม ก.พ.ต. ในการ

ประชุมคร้ังที่ 6/2550 วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2550 ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน 

  (2)  เลขานุการ ก.พ.ต. ทําหนังสือไปยังคณบดีแตละคณะเพื่อใหพิจารณาการกําหนด

สาขาวิชา เพื่อบรรจุลงใน (ราง) ขอบังคับฯ ใหมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 คณะตาง ๆ ตอบรับ

และใหขอเสนอแนะกลับมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 – 14 ธันวาคม 2550 

  (3) ประชุม ก.พ.ต. ปรับปรุงรางขอบังคับคร้ังที่ 1 ในการประชุมคร้ังที่ 7/2550 วันพุธที่ 

26 ธันวาคม 2550 ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ 

  (4)  ประชุม ก.พ.ต. พิจารณาปรับปรุงรางขอบังคับ คร้ังที่ 2 และพิจารณาสราง

เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลงานทางวิชาการในการประชุม คร้ังที่ 1/2551 วันพฤหัสบดีที่ 7 

กุมภาพันธ 2551 

  (5) นํา (ราง) ขอบังคับที่ปรับปรุงแลว พิมพเผยแพรในจดหมายขาวตอมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับวันจันทรที่ 11 กุมภาพันธ 2551 เพื่อพิจารณาการตอบรับจาก

คณาจารย 

  (6) ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย ในคราวประชุม

คร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551  

  จึงนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        

วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ..... 

และ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. .................  

 

 

 

 

   ระเบียบวาระ/... 
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ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ     
  6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2551ในวันจันทรที่ 26 พฤษภาคม 

2551  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  
 ปดประชุมเวลา 12.00 น. 
 

……………………………….     ……………………………….  

(นายอารีย   วงศอารยะ)     (นายมงคล   ชาวเรือ) 

นายกสภามหาวิทยาลัย       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ประธานการประชุม       ผูบันทึกรายงานการประชุม                                   
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