
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ครั้งที่ 8/2550 

วันเสารที่ 2  มิถุนายน  พ.ศ. 2550 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
 
ผูมาประชุม 
1. นายอารีย  วงศอารยะ นายกสภามหาวทิยาลยั   ประธาน 

2. ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา อุปนายกสภามหาวิทยาลยั  กรรมการ 

3. นายปญญา  น้ําเพชร  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

4. นายรุงโรจน   ล้ิมวงษทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

5. ผศ.ดร.ธนากร    อวนออน ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

6.  ดร.พลสัณห   โพธิ์ศรีทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

7.  ดร.ยต ิ    กฤษณังกูร ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

8.  นายกอกิจ  ดานชัยวิจิตร ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

9.  นายอนนัต   ชูโชติ  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

10. ผศ.บุญสบื  บุญเกิด  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  กรรมการ 

11. รศ.สุวทิย   เฑียรทอง อธิการบด ี    กรรมการ 

12. ผศ.ดร.วิชา     ทรวงแสวง ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

13. ผศ.สุนทรศักดิ์   สุขสุชะโน ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

14. ผศ. วันทนีย     แสนภักดี ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

15. ดร.เกษม   บํารุงเวช ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

16. ดร.รวีวัตร     สิริภูบาล   ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

17. นายสนุทร     โภชฌงค ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

18. นายมงคล    ชาวเรือ  รองอธิการบดฝีายบริหาร   เลขานุการ 

  
ผูที่ติดภารกจิหรือติดราชการ 
1.ศ.ดร.เกรียงศักดิ์    เจริญวงศศักดิ ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

2.ผศ.ดร.สาโรช    ธีรศิลป  ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดภารกิจ 

3.นายบัณฑูร      สุภัควณิช ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

4.นางจิระพันธุ  พิมพพนัธุ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ ฯ  ติดภารกิจ 

ผศ.ดร.นพวรรณ/... 
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5.ผศ.ดร.นพวรรณ   ธีระพนัธเจริญ ผูแทนคณาจารย    ลาปวย 

6.นายวิชชุกร     นาคธน  ผูแทนคณาจารย    ติดราชการ 

 
ผูเขารวมประชุม  
1.ผศ.สุทนิ     กัลยพฤกษ  รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษา 

2.ดร.วิมลพรรณ   รุงพรหม   ผูชวยอธกิารบดีฝายกิจการพิเศษ 

3.นายจิรศักดิ์    ชุมวรานนท  ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.ดร.อมรรัตน  สนั่นเสยีง  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

5.นางพนัทิพา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

6.นายมโหสถ    เกิดเดช  นิติกรประจําสภามหาวทิยาลัย 
 
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 
 

  อธิการบด ี  ขออนุญาตทีป่ระชุมเรียนเชญินายกสภามหาวิทยาลัยมอบโลใหกับ

ผูที่สรางชื่อเสยีงใหกับมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ดังนี้  

  1.  นักศึกษาที่ ได รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับหนึ่ง  เจาฟาไอที รัตนราชสุดา 

สารสนเทศ คร้ังที่ 2  จํานวน 2 คน  คือนายถิรพัฒน    วิเชียรรัตน  และนางสาววิมลรัตน กองฤทธิ์    

ปจจุบันเปนอาจารยสอนอยูที่โรงเรียนศรีบุณยานนท จังหวัดนนทบุรี และคณะที่มีสวนสนับสนุน

นักศึกษา คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะครุศาสตร     

  2.นักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยมสามารถสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

ไดทุกคน     
  

  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา กลาว แสดงความยินดีกับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนโรงเรียนสาธิตที่มีคณุภาพสูงมาก 

ตองขอชมเชย ขอใหยนืหลกัตรงนี้และขอใหรักษาคุณภาพตรงนี้ไว  

 

 

ระเบียบวาระที่1/... 
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ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
   -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2550 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 7/2550 เมื่อวันเสารที่  21 เมษายน  2550 เวลา 09.30 น.                  

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 7/2550               

เมื่อวันเสารที่ 21 เมษายน  2550  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 

  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  7/2550            

เมื่อวันเสารที่ 21 เมษายน  2550  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  โดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2550 
  
 3.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  เฉพาะสวนของอาจารยประจําหลักสูตร 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง  

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  นําเสนอ  ขอความเห็นชอบหลักสูตร        

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) เฉพาะสวน

ของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

  ดร .อมรรัตน   สนั่นเสียง   ผู อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา  นําเสนอ  ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) เฉพาะสวนของอาจารยประจําหลักสูตร ตามที่สภา

มหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   ครั้งที่ 

16/2549 เมื่อวันที่  4  ธันวาคม 2549  แลวนั้น หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ

หลักสูตรดังกลาว/... 
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หลักสูตรดังกลาวแลว มหาวิทยาลัยจึงไดจัดสงหลักสูตรดังกลาวไปใหสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาหลักสูตรแลวพบวา ในสวนของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมถูกตองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดเนื่องจากวุฒิการศึกษาอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรบางคนเทียบไดต่ํากวาระดับปริญญาเอก จึงไดแจงใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงใน

สวนดังกลาวใหถูกตองดังนั้นจากมูลเหตุดังกลาวจึงมีความจําเปนตองนําหลักสูตรที่สภา

มหาวิทยาลัยเคยใหความเห็นชอบแลวมาปรับปรุงตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ใหขอเสนอแนะในสวนของอาจารยประจําหลักสูตรและนําเขาเสนอตอสภาวิชาการใหความ

เห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  เพื่อสง

หลักสูตรดังกลาวไปใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาตามขั้นตอนตอไป  
   

  มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) เฉพาะสวนของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

 3.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) เฉพาะสวนของอาจารยประจําหลักสูตร 
  

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ขออนุญาตที่ประชุมให  ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง  

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  นําเสนอ  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต               

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) เฉพาะสวนของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

  ดร .อมรรัตน   สนั่นเสียง   ผู อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา  นําเสนอ  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(หลักสูตรใหม พ.ศ.2550)  เฉพาะสวนของอาจารยประจําหลักสูตร ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดให
ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ.

2550)  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่   7 /2550 เมื่อวันที่  21 เมษายน 2550 แลวนั้น 

ซึ่งหลักสูตรดังกลาวยังมิไดสงไปใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา แตจากการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยอางอิงหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาพบวายังมีคุณสมบัติไมถูกตองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ.2548  ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ดังนั้นจากมูลเหตุดังกลาวจึงมีความ

จําเปนตองนําหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเคยใหความเห็นชอบแลวมาปรับปรุงตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหขอเสนอแนะในสวนของอาจารยประจําหลักสูตรและนําเขาเสนอ

ตอสภา/... 
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ตอสภาวิชาการใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให

ความเห็นชอบ  เพื่อสงหลักสูตรดังกลาวไปใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา

ตามขั้นตอนตอไป 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2550) เฉพาะสวนของอาจารยประจําหลักสูตร  

 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 
 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 
  1.การเปลี่ยนแปลงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และหัวหนาสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยไดมีการสับเปลี่ยนหนาที่ของตําแหนงรองอธิการบดี      

จึงขอแจงผูดํารงตําแหนงเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและหัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ดังนี้ 

  - ผศ.สุทิน  กัลยพฤกษ ปฏิบัติหนาที่เปนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา       

และใหปฏิบัติหนาที่หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

  - นายมงคล ชาวเรือ ปฏิบัติหนาที่เปนรองอธิการบดีฝายบริหาร และใหปฏิบัติ

หนาที่เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตั้งแตภาคเรียนที่ 1/2550   เปนตนไป  

  2.รองศาสตราจารยอภินันท  จันตะนี คณบดีคณะวิทยาการจัดการขอลาออกจาก

ตําแหนง เนื่องจากเพื่อเปดโอกาสใหอาจารยทานอื่นมาดํารงตําแหนงแทน และจะขอไปทําผลงาน

ทางวิชาการเพิ่มเติม  มหาวิทยาลัยจึงไดแตงตั้งนายธงชัย    รักซอน  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   และแตงตั้งผูรักษาการ  รองคณบดีคณะวิทยาการ

จัดการ เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูในขั้นตอนดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งตามขอบังคับฯ  

ซึ่งจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติในวาระตอไป 

  3.เ ร่ืองสืบเนื่องจากที่นายกสภามหาวิทยาลัยไดขอมติที่ประชุมเมื่อวันที่               

2 เมษายน 2550 ใหกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเรื่องการแตกความ

สามัคคีในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  นั้น คณะกรรมการดังกลาวไดเขามาสอบ

ขอเท็จจริงแลวตั้งแตวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2550 

 

4.การดําเนนิการ/... 
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  4.การดําเนินการจัดทําหองนายกสภามหาวิทยาลัย  หองรับรองคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ  และหองทํางานของคณะกรรมการตาง ๆ ที่ตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ.2547  ขณะนี้ไดดําเนินการไปแลว และคาดวาจะแลวเสร็จประมาณปลายเดือน

มิถุนายน นี้   

  5 .กา ร รั บนั กศึ กษา ในป ก า รศึ กษา  2 5 5 0  ป นี้ ม ห า วิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏ

พระนครศรีอยุธยามีนักศึกษาใหมจํานวน 896 คน ซึ่งเปนไปตามเปาหมาย 

  6.ผลการสอบของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

จํานวน  98 คน สอบเขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได จํานวน 11 คน  โรงเรียนมหิดลวรานุสรณ 

จํานวน1 คน  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 3 คน ที่เหลือจะเรียนตอโรงเรียนส

าธิต ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 , 5 และ 6  สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จํานวน 78 คน  สอบ

เอนทรานตเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีไดทั้งหมด  จํานวน 78 คน  คิดเปน 100 % โดยมีคณะที่

นักเรียนสอบเขาไดคือ  

  -คณะแพทยศาสตร    จํานวน           12 คน  

  -คณะทันตแพทยศาสตร     จํานวน  3 คน   

  -คณะเภสัชศาสตร    จํานวน  3 คน  

  -คณะสัตวแพทยศาสตร    จํานวน   6  คน 

   -คณะวิศวกรรมศาสตร    จํานวน  6  คน   

   -คณะเทคโนโลยี    จํานวน   6  คน 

  -คณะนิติศาสตร     จํานวน  3  คน 

   -คณะรัฐศาสตร    จํานวน   3 คน 

   และยังมีคณะอื่น ๆ อีก   รวมแลวสอบไดทั้งหมด 78 คน  

  7.ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเปดสอนระดับปริญญาเอก   

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุนแรก  โดยมีนักศึกษาในรุนแรก

จํานวน 12 คน  จะเร่ิมเรียนประมาณปลายเดือนมิถุนายน นี้  และเปนที่นาภูมิใจที่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะมีการจัดการเรียนการสอนครบทุกระดับต้ังแตระดับเตรียมปฐมวัยไป

จนถึงระดับปริญญาเอก  

  8.สรุปยอดรวมผูที่ไดตําแหนงทางวิชาการ นับต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 เปนตนมา 

ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดมีการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย ถึงวันนี้  มีรองศาสตราจารย จํานวน 4 

ราย  ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 10  ราย  

 

9.การลงนาม/... 
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  9.การลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แหงไดลงนามความรวมมือกับอธิบดี

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  คือ นายสมพร   ใชบางยาง   ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

โดยจะเปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิ่น  รุนที่  2                 

ซึ่งขณะนี้ทางทองถิ่นจังหวัดกําลังดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่จะมาเขาเรียนและทาง

มหาวิทยาลัยไดรวมสัมภาษณนักศึกษา  โดยจะประกาศผลในชวงวันที่ 29 มิถุนายน – 19 

กรกฎาคม 2550   ปฐมนิเทศและลงทะเบียนในวันที่ 4 สิงหาคม 2550 จากนั้นจะเปดเรียนรุนที่ 2 

พรอมกันทั่วประเทศในวันที่ 18 สิงหาคม 2550  

  10.สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดนิทรรศการการศึกษาอุดมศึกษา

ไทยที่นครหนานหนิง  มณฑลกวางสี  สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหวางวันที่ 14-20 มิถุนายน 

2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดจัดสงคณาอาจารยเขารวมจัดนิทรรศการดังกลาว 

จํานวน 6 ทาน และในปการศึกษานี้มหาวิทยาลัยไดรับแจงจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีวาจะมี

นักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัย  จํานวน 84 คน ซึ่งมากกวาปที่แลว (ปที่แลวมีนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีมาเรียนที่มหาวิทยาลัย จํานวน 56 คน)  ในปการศึกษานี้มหาวิทยาลัย

จะเปดสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการทองเที่ยว และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวาง

ประเทศ นักศึกษาดังกลาวจะเดินทางมาถึงปลายเดือนมิถุนายน นี้ 

  11. กองนโยบายและแผนไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจาย

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ณ ส้ินไตรมาส 2  (1ตุลาคม 2549-31 มีนาคม 

2550) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

  12. กรรมการสภามหาวทิยาลัยที่ขอลาการประชุมในวนันี ้ คือ   

    1.ศ.ดร.เกรียงศักดิ์   เจริญวงศศักด์ิ   ติดราชการ 

    2.ผศ.ดร.สาโรช    ธีรศิลป   ติดภารกิจ 

    3.นางจิระพันธุ   พิมพพนัธุ  ติดภารกิจ 

    4.นายบัณฑูร   สุภัควณิช  ติดราชการ 

    5.ผศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพนัธเจริญ  ลาปวย 

    6.นายวิชชุกร    นาคธน   ติดราชการ  
 

  มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

 

 

 

 

ประธานใหขอเสนอแนะ/... 
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  ประธาน  ใหขอเสนอแนะใน  2 ประเด็น คือ 

  1 .ตามที่ โ ร ง เ รี ยนสาธิ ต ได ส ร า งชื่ อ เ สี ย ง ให กั บมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา ในนามของสภามหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมตอบแทนโดยเชิญคณาจารย

ทั้งหมดของโรงเรียนรวมรับประทานอาหารกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและมอบของที่

ระลึกเพื่อเปนการยกยองดานการทํางานและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

  2.ใหอธิการบดีและผูที่เกี่ยวของไปพิจารณาถึงผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.) สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ที่ไดลงนามความ

รวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นวาจะใหหนวยงานใดเปนผูรวมดําเนินการบริหารจัดการ

และรวมกันในลักษณะใด 

 
 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

  ผูชวยศาสตราจารยบุญสืบ  บุญเกิด ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

สืบเนื่องจากที่ประธานสภาคณาจารยและขาราชการคนเดิม คือ ผศ.สุกิจ สุวานิช  ไดลาออกจาก

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   ทางกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการไดพิจารณา

เลือกประธานสภาคณาจารยและขาราชการคนใหมโดยที่ประชุมมีมติให ผูชวยศาสตราจารย     

บุญสืบ  บุญเกิด เปนประธานสภาคณาจารยและขาราชการแทนคนเดิมที่ลาออก  ขณะนี้เหลือ

ระยะเวลาอีกประมาณ 90 วันก็จะหมดวาระของสภาคณาจารยและขาราชการ   ในขอบังคับ

กําหนดใหภายใน 60 วัน ตองเลือกกรรมการชุดใหม  ขณะนี้มีตําแหนงวางลง 5 ตําแหนง และได

เสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกตั้ง มีอาจารยสนใจมาสมัคร 1 ตําแหนง   
 

  ประธาน   กลาวว าถึ งแมจะมี ผูมาสมัคร เพียงคนเดียวก็ตอง เลือกตั้ ง               

เพราะมหาวิทยาลัยเคยมีประสบการณแลวอยาใหมีปญหาภายหลังอีก   
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
 

  - ไมมี-    
 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5/... 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 5.1 ขออนุมติัผลการสําเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2549  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ  ขออนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  ดังนี้ 
  ระดับปริญญาโท 
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                 จํานวน   5ราย 

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา   จํานวน   2 ราย 

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป        จํานวน   5 ราย 
              รวม      12  ราย 
 
   มติ ที่ ป ร ะชุ ม   อนุ มั ติ ผ ลก า รสํ า เ ร็ จ ก า รศึ กษ า ระดั บ บัณฑิ ตศึ กษา                         

ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 12 ราย  
 
  5.2  ขอความเห็นชอบในการแตงต้ังหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร และ
หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต   
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.สุนทรศักดิ์  สุขสุชะโน  

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประธานคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชา

วิทยาศาสตรและหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต นําเสนอ รายละเอียดการสรรหาหัวหนา

ภาควิชาวิทยาศาสตร และหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต   
 

ผศ.สุนทรศักด์ิ  สุขสุชะโน  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประธานคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร นําเสนอ รายละเอียดการสรรหา

หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรและรายชื่อผูเขารับการสรรหาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร ดังนี้  

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชา

วิทยาศาสตร โดยกําหนดหนาที่ใหคณะกรรมการสรรหา หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร ปฏิบัติตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา และ

อํานาจหนาที่ของหัวหนาภาควิชา  พ .ศ .  2549 ในสวนที่ เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาโดยเครงครัด   จากการดําเนินการสรรหาโดยการประกาศรับ

สมัครและการใหเสนอชื่อผูที่เขาสูกระบวนการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาดังกลาว 

 

ปรากฎวา/... 
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ปรากฎวาจนถึงวันปดรับสมัคร มีผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขาสูกระบวนการสรรหาเพื่อดํารง

ตําแหนงหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร จํานวน 1 คน คือ  ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน 

  เนื่องจากไมมีผูสมัคร แตมีผูถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียว กรรมการสรรหาจึงไมได

จัดใหมีการหยั่งเสียงตามขอบังคับ 

 

  มติที่ประชุม  
  1.  เห็นชอบให ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร 

ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน  พ.ศ.2550 

  2.มอบงานการเจาหนาที่ดําเนินการสวนที่เกี่ยวของ 
 

ผศ.สุนทรศักด์ิ  สุขสุชะโน  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประธานคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต นําเสนอ รายละเอียดการสรร

หาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกตและรายชื่อผู เขารับการสรรหาหัวหนาภาควิชา

วิทยาศาสตรประยุกต ดังนี้  

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชา

วิทยาศาสตรประยุกต โดยกําหนดหนาที่ใหคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร

ประยุกตปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ วิธีการไดมา และอํานาจหนาที่ของหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2549 ในสวนที่เกี่ยวของกับ

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาโดยเครงครัด จากการดําเนินการสรรหาโดย

การประกาศรับสมัครและการใหเสนอชื่อผูที่เขาสูกระบวนการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงหัวหนา

ภาควิชา ปรากฎวาจนถึงวันปดรับสมัคร มีผูสมัครเพื่อเขาสูกระบวนการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนง

หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกตจํานวน 1 คน คือ     ผศ.สายันต  เสาวฤกษ 

       เนื่องจากผูสมัครมีเพียงคนเดียวกรรมการสรรหาจึงไมไดจัดใหมีการหยั่งเสียงตาม

ขอบังคับ 
 

  มติที่ประชุม  
  1. เห็นชอบให   ผศ .สายันต   เสาวฤกษ   ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา

วิทยาศาสตรประยุกต  ตั้งแตวันที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2550 

  2.มอบงานการเจาหนาที่ดําเนินการสวนที่เกี่ยวของ 

 

 

5.3 การกาํหนดตําแหนง/... 



 11 

5.3 การกําหนดตําแหนงและแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให ดร.วิมลพรรณ   รุงพรหม  

ผูชวยเลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ นําเสนอ  การกําหนดตําแหนงและแตงตัง้

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ    

  ดร.วิมลพรรณ   รุงพรหม  ผูชวยเลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการ นําเสนอ  การกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดาํรง

ตําแหนงทางวิชาการ   ดังนี้ 
 

  ขออนุมัติกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย  จํานวน 3 ราย ไดแก  
  1.นายกิตติพจน  งามฉวี   ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการเพื่อขอ

กําหนดตําแหนงเปน รองศาสตราจารย  ในสาขาวิชาชีววิทยา 

  2. นางนพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทาง

วิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน รองศาตราจารย ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

  3. นายสุนทรศักดิ์   สุขสุชะโน  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สังกัดคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทาง

วิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน รองศาสตราจารย ในสาขาวิชาฟสิกส  

 

  และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดนําผลการประเมิน

ของผูทรงคุณวุฒิ (ผูอาน) ของทั้ง 3 ราย เขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

คร้ังที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ประชุมมีมติ

สมควรแตงตั้งทั้ง 3 ราย ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยจึงไดนําเสนอสภาวิชาการเพื่อใหความ

เห็นชอบเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 
 

  มติที่ประชุม  
  1.อนุมัติใหนายกิตติพจน  งามฉวี   ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย   ทั้งนี้แตงตั้ง

ไมกอนวันที่ 25 กันยายน 2549 

   2. อนุมัติใหนางนพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ทั้งนี้

แตงตั้งไมกอนวันที่ 11 กันยายน 2549 

3. อนุมัติให/... 
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  3. อนุมัติใหนายสุนทรศักดิ์   สุขสุชะโน ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ทั้งนี้

แตงตั้งไมกอนวันที่ 26 ตุลาคม 2549  

  4. มอบใหงานการเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 
  ขออนุมัติแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 3 ราย 
  มติที่ประชุม  
  1.อนุมัติใหแตงตั้งนายกิตติพจน  งามฉวี   ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ข้ัน 

41,140 บาท  ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย  ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่ 25 กันยายน 2549 

   2. อนุมัติใหแตงตั้งนางนพวรรณ  ธีระพันธเจริญ ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 

ข้ัน 29,210 บาท ดํารงตําแหนง  รองศาสตราจารย  ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่ 11 กันยายน 2549 

  3. อนุมัติใหแตงตั้งนายสุนทรศักดิ์   สุขสุชะโน ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ข้ัน 

34,630 บาท ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่ 26 ตุลาคม 2549  

  4. มอบใหงานการเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 
  ขออนุมัติกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน 3 ราย ไดแก  
  1.นางเนาวรัตน  ประดับเพ็ชร  ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนด

ตําแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาปฐพีวิทยา  

  2. นางสาววาทินี  สรรพวัฒน   ตําแหนงอาจารย    สังกัดคณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงเปน 

ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา    

  3. นางสาวจารุณี  สิงหพันธ ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการเพื่อขอ

กําหนดตําแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

  และไดนําผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ(ผูอาน) ของทั้ง 3 ราย เขาที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ คร้ังที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550          

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประชุมมีมติสมควรแตงตั้งทั้ง  3 ราย  ใหดํารงตําแหนง                  

ผูชวยศาสตราจารยจึงไดนําเสนอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 

จึงไดนําเสนอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550   

 

มติที่ประชุม/... 
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  มติที่ประชุม 
   1.อนุมัติใหนางเนาวรัตน  ประดับเพ็ชร  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ทั้งนี้

แตงตั้งไมกอนวันที่ 24 กรกฎาคม 2549  

  2. อนุมัติใหนางสาววาทินี  สรรพวัฒน  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ทั้งนี้

แตงตั้งไมกอนวันที่ 3 เมษายน 2549  

        3. อนุมัติใหนางสาวจารุณี  สิงหพันธ  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ทั้งนี้

แตงตั้งไมกอนวันที่ 17 มกราคม 2550  

    4. มอบใหงานการเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 
  ขออนุมัติแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 3 ราย 
  มติที่ประชุม  
  1.อนุมัติใหแตงตั้งนางเนาวรัตน  ประดับเพ็ชร อาจารย ระดับ 7 ข้ัน 15,230 บาท 

ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่ 24 กรกฎาคม 2549  

  2. อนุมัติใหแตงตั้งนางสาววาทินี  สรรพวัฒน  อาจารย ระดับ 7 ข้ัน 16,070 บาท

ดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่ 3 เมษายน 2549  

        3. อนุมัติใหแตงตั้งนางสาวจารุณี  สิงหพันธ อาจารย ระดับ 7 ข้ัน 32,250 บาท     

ดํารงตําแหนง    ผูชวยศาสตราจารย  ทั้งนี้แตงตั้งไมกอนวันที่ 17 มกราคม 2550  

  4. มอบใหงานการเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป  

 
 5.4  การแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
  

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให นายปรีชา  ฮูไซนี  

รักษาการหัวหนาสํานักงานอธิการบดี นําเสนอ  การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยา       

การจัดการ    

  นายปรีชา  ฮูไซนี  รักษาการหัวหนาสํานักงานอธิการบดี นําเสนอ  การ

แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   เนื่องดวย รศ.อภินันท  จันตะนี  คณบดี

คณะวิทยาการจัดการ ไดยื่นหนังสือขอลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

(รายละเอียดดังแนบ) ดังนั้นเพื่อใหการบริหารจัดการในคณะวิทยาการจัดการเกิดความตอเนื่องจึง

จําเปนที่จะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และขอบังคับ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ/... 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2547 วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรร

หาคณบดี    พ.ศ.2547 เพื่อใหไดมาซึ่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการโดยเรงดวน   มหาวิทยาลัยได

ดําเนินการตามขั้นตอนที่ขอบังคับกําหนดไวเรียบรอยแลวจึงนําเสนอผูมีรายชื่อตอไปนี้ใหสภา

มหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ดังนี้ 

  1.นางสาววนิดา   อินทรลักษณ              ประธานกรรมการ 

  2.ผศ.บุญสืบ     บุญเกิด               กรรมการ 

  3.นางนันทนิธิ์      ส้ิวอินทร    กรรมการ 

  4.นางเสาวลักษณ    ชาติศรีสัมพันธ   กรรมการ 

  5.นางดวงรัตน    โพธิ์เงิน    กรรมการ 

  6.นางสาวกันยารัตน   โกมโลทก     เลขานุการ 

   

  มติที่ประชุม   อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  
  5.5 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเรื่องการตอเวลาราชการของ
อาจารยที่เกษียณอายุ 
 
  ประธาน  ใหนําวาระที่ 5.5 ไปพิจารณาเปนวาระสุดทาย เนื่องจากสมควรเปนการ

ประชุมลับ เพราะเกี่ยวกับตัวบุคคล 

 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
  5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลปการละคร (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2550) 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให ดร.เกษม บํารุงเวช  

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลปการละคร (ลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2550) 

  ดร.เกษม บํารุงเวช  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําเสนอ 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปการละคร (หลักสูตร

ปรับปรุง  พ.ศ.2550) ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดพิจารณา 

อนุมัติหลกัสูตร/... 
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อนุมัติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปการละคร หลักสูตรปรับปรุง           

พ.ศ.2550 ในคราวประชุม   ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550 และไดมอบหมายให

ประธานโปรแกรมวิชานาฏศิลปการละครแกไขปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรกอนนําเสนอ         

สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบนั้น  ประธานโปรแกรมวิชานาฏศิลปการละครไดดําเนินการ

แกไขปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรดังกลาวแลวตามเอกสารแนบในวาระการประชุม  

  ที่ประชุม    ไดใหขอเสนอแนะเกีย่วกับอาจารยประจําหลักสูตรที่เกษยีณอายุไป

แลวใหทาํเปนสัญญาจาง  และใหไปดําเนนิการตามมาตรฐานหลกัสตูรและระเบียบที่ออกตาม

เกณฑถาเปนอัตราจางตองเปนสัญญาจาง อยางนอย 1 ป  
 

  มติที่ประชุม  เหน็ชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานาฏศิลป  

การละคร (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2550)  

 
   5.7  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง การแบง

สวนราชการเปนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2550 และ (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่องการจัดต้ังหนวยงานภายใน         
ในระดับเทียบเทางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2550 

 

  อธิการบดี   ขอถอนวาระที่ 5.7 ออก 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 

 
  5.5 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเรื่องการตอเวลาราชการของ
อาจารยที่เกษียณอายุ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเรื่อง

การตอเวลาราชการของอาจารยที่เกษียณอายุ 
 

  มติที่ประชุม ใหคณะกรรมการพิจารณาถอนเรื่องออกไปกอนและใหไป

ดําเนินการพิจารณารายละเอียดอีกครั้งกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งตอไป 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 6/... 
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ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ    
 
 6.1  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2550 ในวันเสารที่ 30 มิถุนายน  

พ.ศ.2550   

 

 ที่ประชุม   รับทราบ  

                                                 
ปดประชุมเวลา 12.45 น. 
 
……………………………….     ……………………………….  

(นายอารีย      วงศอารยะ)       (นายมงคล   ชาวเรือ) 

นายกสภามหาวิทยาลัย          เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ประธานการประชุม        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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