
 รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

ครัง้ที่ 10/2551 

วันจันทรที ่1  กนัยายน  พ.ศ. 2551 เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียธุยา 

-------------------------------------------------- 

 

ผูมาประชมุ 

1. นายอารีย วงศอารยะ นายกสภามหาวิทยาลยั   ประธาน  

2. ดร.ปญญา น้ําเพชร  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ธนากร    อวนออน ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

4. ผศ.ดร.สาโรช   ธรีศลิป  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

5. นายรุงโรจน   ลิม้วงษทอง ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

6. นายกอกจิ ดานชยัวิจติร ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

7. ดร.จริะพนัธุ    พมิพพนัธุ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลัย กรรมการ 

8. รศ.สุวิทย  เฑียรทอง อธิการบด ี    กรรมการ 

9. ผศ.จนิตนา เวชม ี  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

10. รศ.วันทนยี แสนภกัดี ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

11. รศ.สุนทรศกัดิ ์  สุขสชุะโน ผูแทนผูบรหิาร    กรรมการ 

12. รศ.ดร.นพวรรณ  ธรีะพนัธเจรญิ ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

13. ผศ.วิชชกุร   นาคธน  ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

14. นายสุนทร    โภชฌงค ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

15. ดร.รวีวัตร    สิริภูบาล   ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

16. นายมงคล   ชาวเรือ  รองอธกิารบดีฝายบรหิาร   เลขานุการ  

 

ผูทีต่ิดภารกิจหรอืตดิราชการ 

1. ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา อุปนายก    ตดิราชการ 

2. ศ.ดร.เกรียงศกัดิ ์ เจริญวงศศักดิ ์ ผูทรงคุณวุฒิ    ตดิภารกิจ 

3. ดร.ยติ   กฤษณงักูร ผูทรงคุณวุฒิ    ตดิราชการ 

4. ดร.พลสณัห  โพธิศ์รีทอง ผูทรงคุณวุฒิ    ตดิราชการ 

5. นายอนันต  ชโูชต ิ  ผูทรงคุณวุฒิ    ตดิราชการ 

6. นายบณัฑูร     สุภัควณชิ ผูทรงคุณวุฒิ    ตดิราชการ 

รศ.ดร.วชิา/... 
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7. รศ.ดร.วิชา    ทรวงแสวง ผูแทนผูบรหิาร    ตดิราชการ 

8. ดร.เกษม  บาํรุงเวช ผูแทนผูบรหิาร    ตดิราชการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1. ผศ.สุทิน  กลัยพฤกษ รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา 

2. นางพันทิพา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบนัอยุธยาศกึษา 

3. นายจรีศักดิ ์  ชมุวรานนท ผูอํานวยการสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยี 

4. ดร.อมรรัตน  สนัน่เสยีง ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

5. ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม กรรมการคณะกรรมการพจิารณาตาํแหนงทางวิชาการ 

6. ดร.ศานติ  เล็กมณี คณบดคีณะวิทยาการจดัการ 

7. ดร.บรูพาทิศ  พลอยสุวรรณ คณบดคีณะครุศาสตร 

8. นายปรีชา   ฮไูซน ี  ผูอํานวยการสาํนกังานอธิการบด ี

9. นางลกัขณา  เตชะวงศ รักษาการผูอํานวยการกองบริการการศกึษา 

10. นางสาวศราริตา  บญุฤทธิ ์ นิตกิร 

11. นางสาวญาณศิา ปานพรม นิตกิร 

 

เปดประชมุ เวลา 09.30 น. 

 

  ประธาน ตรวจนับจํานวนกรรมการที่เขาประชุม เมื่อเห็นวาครบองคประชุม 

ตามระเบียบขอบงัคบัแลว จงึกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชมุ 

 

ระเบียบวาระที ่1   เรือ่งทีป่ระธานแจงใหทราบ  

  ประธานมอบหมายใหอธิการบดแีจงเรือ่งใหที่ประชุมทราบ 

  อธกิารบดีแจงเร่ืองใหที่ประชมุทราบ ดังนี้ 

  1.กรรมการสภามหาวทิยาลยัพระนครศรีอยุธยาทีล่าการประชุม 

  1.1 นายอนันต ชโูชต ิ   ตดิราชการ 

  1.2 นายบณัฑูร สภุัควณชิ  ตดิราชการ 

  1.3 ดร.เกษม บาํรุงเวช  ตดิราชการ 

  1.4 ดร. พลสณัห โพธิ์ศรทีอง  ตดิราชการ 

 

  ทีป่ระชมุ   รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 /... 
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ระเบียบวาระที ่2  เรือ่งรับรองรายงานการประชมุครัง้ที ่9/2551  

 

  เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2551 เมือ่วันจันทรที่ 14 กรกฎาคม   2551  เวลา 09.00 น.                  

ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา   
 

  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2551                 

เมื่อวันจันทรที่ 14 กรกฎาคม   2551  เวลา 09.00 น.  ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา   
 

  มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2551              

เมื่อวันจันทรที่ 14 กรกฎาคม   2551   เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา โดยไมมกีารแกไข 

 

ระเบียบวาระที ่3  เรือ่งสบืเนือ่งจากการประชุม คร้ังที่ 9/2551 

 

  - ไมม ี- 

 

ระเบียบวาระที ่4  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบ 

 

  4.1 เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากอธิการบดี 

  1. ความรับผิดชอบทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นจากการโฆษณาเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาทีเ่กนิความจริงหรือการโฆษณาเปนเท็จ 

  2. กรณีการขออนมุัติกําหนดทําเนียบตําแหนงหัวหนาภาควิชาวาจะสามารถ

กาํหนดตําแหนงและจาํนวนตาํแหนงทีม่ีสิทธิไดรับเงินประจําตาํแหนงไดหรือไม 

  3. การลงนามขอตกลงรวมกนัระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยากับ

มหาวิทยาลัยชนชาตกิวางสี 

  4.  อธิการบดีมอบหมายใหนางลักขณา  เตชวงษ  รักษาการในตําแหนง

ผูอํานวยการกองบริการการศกึษาแจงเรือ่งการสงหลกัสูตรการศกึษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย  

ใหที่ประชมุทราบ 

นางลกัขณา/... 
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  นางลักขณา  เตชวงษ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองบริการ

การศึกษา แจงเรื่องการสงหลักสูตรการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย  ตามที่สาขาวิชา

การศึกษาพิเศษวิชาเอกคูการศกึษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2551 ไดผาน

การอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19  มกราคม  พ.ศ. 2551 แลวหลังจากนั้น

มหาวิทยาลัย  จะตองสงเอกสารหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

ภายใน 30 วัน ปจจุบันมหาวิทยาลัย ยังไมไดมีการสงเอกสารหลักสูตรดังกลาวไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องจากมีการตีความที่ไมตรงกันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจดั

การศึกษาสําหรับคนพกิาร พ.ศ. 2551 ที่กาํหนดใหครูการศึกษาพิเศษตองมีวุฒิทางการศึกษาสูง

กวาปรญิญาตรแีตในขณะนีท้างสาขาวิชาไดแจงวาสามารถดําเนนิการเปดสอนไดแลว 

  กองบริการการศึกษาจึงจัดสงเอกสารหลักสูตรฉบับเดิม (ไมมีการแกไข

รายละเอียดใด ๆ ) จากที่สภามหาวิทยาลัย ฯ เคยอนุมัติไว ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เนื่องจากระยะเวลาการสงเอกสารเกิน 30 วันตามขอกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนั้นจึงตองแจงใหสภามหาวิทยาลัย ทราบเรื่องดังกลาวอีกครั้ง

หนึ่ง เพือ่แนบมตทิี่ประชุมใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาตอไป จึงนําเรียน

สภามหาวทิยาลัยเพือ่รับทราบ 
 

  ทีป่ระชมุ   รับทราบ 

 

  4.2 เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 

  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ นาํเสนอ   ผลการสํารวจคุณลักษณะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2552-2555 และกาํหนดการประชุม

บคุลากรเพือ่วิพากษผลสาํรวจ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ) 
 

  ทีป่ระชมุ   รับทราบและใหนาํเสนอเรือ่งนี้ใหกบัคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ราชภฏัพระนครศรอียธุยาชดุใหมทราบ 

 

4.3 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลยั   

 

  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

  1.  คณะกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลยัไดมกีารมอบทนุการศกึษาใหกบั

นักศกึษามหาวิทยาลยั จาํนวน 2 คน เปนจาํนวนเงิน 10,000 บาท  โดยใหทางมหาวิทยาลัยเปนผู

คดัเลอืก/... 
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คดัเลอืกนกัศึกษาที ่ขาดแคลนทุนทรัพย มผีลการเรียนด ีมคีวามตัง้ใจในการชวยงานของ

มหาวิทยาลัย  ซึง่ไดมอบในวนัไหวครู เมื่อวันที่ 14 สงิหาคม พ.ศ. 2551 

  2.   คณะกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลัยมเีจตนาที่จะชวยมหาวิทยาลัยใน

ทุกดานใหดีที่สุด จงึมกีารจดัทาํแผนพฒันามหาวทิยาลยัขึ้น ประกอบดวยแผนสงเสริมดานบรหิาร

มหาวิทยาลัย  แผนสงเสริมดานงานวิชาการ แผนสงเสริมดานพัฒนานักศึกษา แผนสงเสริมดาน

ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน และจากการที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนา จึงขอเชิญทานผูบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบดวย อธิการบดี  

รองอธกิารบดี คณบด ีผูอํานวยการศนูย สาํนกัตาง ๆ รวมประชุมปรึกษาหารือและรวมรับประทาน

อาหารที่โรงแรมโชคเศรษฐ ี ในวันที่ 23 กนัยายน พ.ศ. 2551  เวลา 11.00 น. โดยขอความกรุณา

ทาน  รศ.วันทนีย   แสนภักด ีเปนผูประสานและดาํเนนิการ 
 

  ทีป่ระชมุ   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่5  เรือ่งนาํเสนอเพือ่พิจารณา  

 

5.1 ขออนุมัติใหปริญญาบัณฑิต  และอนุปริญญา ผูสําเร็จการศึกษา 

ประจาํภาคเรียนที ่3 ปการศึกษา 2550 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขออนุมัติใหปริญญาบัณฑิตและ

อนุปริญญาผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3  ปการศึกษา 2550 สภาวิชาการไดมีมติ

เห็นชอบเสนอการใหปริญญา และอนุปริญญา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2551 วันที่ 25 สิงหาคม 

2551  จาํนวน 535 ราย ประจาํภาคเรียนที ่3 ปการศกึษา 2550 ดงันี ้

 ระดบัอนปุริญญา 

 - สาขาวชิาการบรหิารธรุกจิ  จาํนวน  4 ราย 

 ระดบัปริญญาตรี 

 - สาขาวิชาการศึกษา   จาํนวน   17 ราย 

 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร   จาํนวน  101 ราย 

 - สาขาวิชาศลิปศาสตร   จาํนวน  165 ราย 

 - สาขาวิชาบริหารธุรกจิ   จาํนวน  248 ราย 

      รวมทั้งสิน้ 535 ราย 

 

มติที่ประชมุ/... 
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มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญา และอนุปริญญา  ผูสําเร็จการศึกษา ประจํา        

ภาคเรียนที่ 3 ปการศกึษา 2550 จาํนวนทั้งสิน้  535 ราย 

 

 5.2 ขออนุมัติการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

  เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย  ขออนญุาตที่ประชุมให ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม 

ผูชวยเลขานุการกรรมการพจิารณาตาํแหนงทางวิชาการ นําเสนอ ขออนุมัติการกําหนดตําแหนง

และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

  ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  ผูชวยเลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการ  นําเสนอ  ขออนุมัติการกําหนดตําแหน งและการแตงตั้ งข าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอดุมศึกษาใหดาํรงตําแหนงทางวชิาการ ดังนี้ 
   

  ขออนมุัติกาํหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จาํนวน 1 ราย ไดแก  

  1. นายชูสิทธิ์    ประดับเพ็ชร   ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา ไดเสนอขอผลงานทางวชิาการ เพือ่ขอกาํหนด

ตาํแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาไฟฟากําลัง 

  และเลขานกุารคณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการไดนําผลการประเมิน

ของผูทรงคุณวุฒิ (ผูประเมิน)  เขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการครั้งที่ 

4/2551  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2551  ที่ประชุมมีมติสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย  จงึไดนําเสนอสภาวิชาการเพือ่ใหความเห็นชอบเมือ่ วันที่  25  สงิหาคม   2551  
 

  มติทีป่ระชมุ 

  1. อนุมัติใหนายชูสิทธิ์    ประดับเพ็ชร   ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                   

ทั้งนีแ้ตงตัง้ไมกอนวันที่  29  สิงหาคม  2550 

  2.  มอบใหงานการเจาหนาทีด่าํเนินการในสวนที่เกีย่วของตอไป 

  ขออนมุัติแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 ราย  

  มติทีป่ระชมุ 

  1. อนุมัตใิหแตงตัง้นายชสูทิธิ ์  ประดับเพช็ร   อาจารย  ระดับ 6 ขั้น 13,080 บาท 

ดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ทั้งนีแ้ตงตั้งไมกอนวันที่  29  สงิหาคม  2550 

  2.   มอบใหงานการเจาหนาทีด่ําเนนิการในสวนทีเ่กี่ยวของตอไป 

5.3 ขออนุมตัิ/... 
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 5.3 ขออนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจายเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2552 ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

 เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตทีป่ระชุมให นางสาวเพลนิตา โมสกลุ 

รักษาการตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอ ขออนมุัติคําขอตั้งงบประมาณ

รายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 
 

นางสาวเพลินตา โมสกลุ รักษาการตาํแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

นําเสนอ ขออนุมัตคิาํขอตัง้งบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

มติทีป่ระชมุ  ขอใหนําเขาวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครัง้ตอไป 

 

 5.4  ขอความเห็นชอบการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ทีศู่นยอางทอง 

 

  เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  นางลกัขณา  เตชวงษ  

รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  นําเสนอ  ขอความเห็นชอบการใช

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ที่ศูนย

อางทอง 
 

นางลักขณา  เตชวงษ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองบริการ

การศึกษา  นําเสนอ   ขอความเหน็ชอบการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวยั หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2548 ที่ศนูยอางทอง  มหาวิทยาลัยฯ ไดเปดสอนนักศึกษาภาค 

กศ.บป.หลกัสูตร ค.บ. สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2548 ระดับปริญญาตรี 

5 ป ที่ศูนยอุดมศึกษาอางทองตั้งแตปการศึกษา พ.ศ.2548 แตการใชหลกัสูตรดังกลาวที่ศูนย

อุดมศึกษาอางทองยังไมไดรับการรับรองจากคุรุสภา คุรุสภาจะรับรองปริญญาแกผูสําเร็จ

การศึกษาทีศ่นูยอุดมศึกษาอางทอง  ตอเมื่อ  หลกัสูตร ค.บ.สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร

ปรบัปรงุ พ.ศ.2548 ไดรับความเหน็ชอบในการใชหลักสตูรดงักลาวทีศู่นยอุดมศึกษาอางทองจาก

สภามหาวทิยาลัยฯ และเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษารับทราบ  ซึ่งหลักสูตรคุรุศา

สตรบณัฑิต  สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2548 ไดผานการรับรองจากสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา แลวเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2549  และในขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ไดเปด

สอนหลักสตูรดงักลาวในมหาวิทยาลัยฯ และเปดทีศ่นูยอุดมศึกษาอางทองดวย ตัง้แตป พ.ศ. 2548 

แลวจึงขอเสนอ/... 
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แล วจึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการใชหลักสูตร 

ค.บ.(การศกึษาปฐมวัย) หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2548 ที่ศนูยอุดมศึกษาอางทอง 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวยั หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2548 ที่ศูนยอางทอง 

 

 5 . 5  ขอ คว ามเ ห็ นช อบ  ( ร า ง )  ขอบั งคั บม ห าวิทย าลั ย ราชภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ........ 

 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ขออนุญาตที่ประชุมให นางสาวญาณิศา             

ปานพรม   นิติกร   นําเสนอ   ขอความเห็นชอบ  (ราง )  ขอบั งคับมหา วิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ........ 
 

นางสาวญาณศิา    ปานพรม  นติิกร   นําเสนอ  ขอความเห็นชอบ (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  จรรยาบรรณของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ........ 

ตามทีม่หาวิทยาลัยไดมอบหมายให คณะกรรมการรางจรรยาบรรณวิชาชีพของ

อาจารย  โดยม ี รศ.วนิช  สุธารัตน  เปนประธาน  ดาํเนินการยกรางขึ้น และนาํเสนอคณะกรรมการ

รางกฎเกณฑแหงกฎหมาย  ในคราวประชุมคร้ังที่  8/2550  เมื่อวันองัคารที่ 19 มิถุนายน  2550                     

มติที่ประชุมใหดําเนินการแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับ  ประกาศ  ก.พ.อ. เนื่องจากยกราง

ดังกลาวไดดําเนินการยกรางกอนที่  ประกาศ  ก.พ.อ.  จะประกาศใชบังคับ จากนั้นไดนําราง

ขอบงัคับดงักลาวไปทาํการประชาพจิารณ โดยไดดาํเนินการแกไขตามขอเสนอแนะจากผลประชา

พจิารณเรียบรอยแลว และไดผานการประชุมคณะกรรมการรางกฎเกณฑแหงกฎหมายในคราว

ประชมุครัง้ที ่6/2551  เมื่อวันศกุรที่  15  สิงหาคม  2551 จงึขอนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พจิารณา (ราง) ขอบงัคับมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียธุยา วาดวย จรรยาบรรณของบคุลากร

ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ........ 
 

มติทีป่ระชมุ  เห็นชอบ  (ราง)  ขอบงัคับมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วาดวย จรรยาบรรณของบคุลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ........ 

 

5.6 ขอความเห็นชอบ/... 
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 5.6  ขอความเห็นชอบ  (ราง) แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรอียธุยา พ.ศ. 2551-2554 

 

  เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ  ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนา

บคุลากร มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา พ.ศ. 2551-2554 
 

มติทีป่ระชมุ  ขอใหนําเขาวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครัง้ตอไป 

 

 5.7ขอความเห็นชอบการแตงตั้ งคณะกรรมการประเมินคางาน  และ

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร 

 

  เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตทีป่ระชุมใหนางสาวศราริตา  บญุฤทธิ ์

นิติกร นาํเสนอ ขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางาน และคณะกรรมการ

คดัเลอืกบคุคลใหดาํรงตาํแหนงประเภทผูบริหาร 
 

  นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์ นติิก ร  นําเสนอ  ขอความเห็นชอบการแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมินคางาน และคณะกรรมการคดัเลือกบคุคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบรหิาร 
 

มติทีป่ระชมุ  ขอใหนําเขาวาระการประชมุสภามหาวิทยาลัยในครัง้ตอไป 

 

 

ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ืองอืน่ ๆ     

   

 

 ปดประชมุเวลา 12.30 น. 

 

 

……………………………….     ……………………………….  

(นายอารีย   วงศอารยะ)     (นายมงคล   ชาวเรือ) 

นายกสภามหาวิทยาลยั       เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

ประธานการประชมุ       ผู บั น ทึ ก ร าย ง าน ก า ร ป ร ะชุ ม 



 

 


