ส่วนราชการ สำมักงานสภามหาวิทยาลัย
ที่

ศธ ๐๕๕๐.๑๒.๑/ว๑๕๓
เรอ่ ี ง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เรยี น

บนทกขอความ

มหาวิทยาลัยราชกัฏพระนครศรีอยุธยา

โทร.๑๙๑๒

วนที่ ๒๖มิถุนายน๒๕๕๘
ครั้งที่ ๖I๒๕๕๘ เมอ่ ื วันที่ ๒๕มิถุนายน๒๕๕๘

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชกัฏพระนครศรีอยุธยา
ในคราวประชุม ครัง้ ที่ ๖I๒๕๕๘
วันที่ ๒๕มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สภามหาวิทยาลัยมิมติดงั นี้
๑. เห็นชอบการแตงตัง้ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชกัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกอบด้วยบคคล
ดังต,อไปนี้
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธิเจรีญ รองอธิการบดีฝา่ ยบรีหาร
๒) รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สมัครกจ
รองอธิการบดีฝา่ ยกํจการมักศึกษา
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ้นทร์เพิญ่ คล้ายมุช
รองอธิการบดีฝา่ ยนโยบายและแผน
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดศร
ภู่สาระ
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
๕) นายธาตรี มห้นตรัตน์
รองอธิการบดีฝา่ ยกํจการพิเศษและกฎหมาย
ตั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๘ เปน็ ต้นไป
๒. เห็นชอบแต่งตัง้ รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธีเจรีญ เป็นเลชานุการสภามหาวิทยาลัย
ราชกัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๘
๓. อนุมตั ใิ ห้ปริญญามัตร แก่ผส้ ู ำเรจ็ การศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ้าภาคเรียนที่ ๒I๒๕๕๗ (ครัง้ ที่ ๓)
จ้านวน ๓๖๓ ราย
๔. อนุมตั ใิ ห้ปริญญามัตร แก่ผส้ ู ำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ้าภาคเรียนที่ ๓I๒๕๕๗
จ้านวน ๗ ราย
๕ เหน็ ชอบเปดิ รับมักศึกษาหลักสูตรประกาศปิยบัตรบัณฑิต
สาชาวิชาซีพครู ในภาคเรียนที่ ๑I๒๕๕๘
๖. เห็นชอบให้ปริญญากตติมศักด ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (วาระลับ)
๗. อนุมตั กิ ำหนดต0าเเหน่งและแต่งตัง้ บคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จ้านวน ๒ ราย (วาระลับ)
๘. อนุมตั กิ ารกำหนดสาชาวิชา ในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการชองคณาจารย์ ลังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะครูศาสตร์ (เพิม่ เติม) ดังนี้
๑) สาชาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
ลังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒) สาชาวิชาจลชีววิทยา
ลังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓) สาชาวิชาสาธารณสุชศาสตร์
ลังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔) สาชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ลังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ลังกัดคณะครูศาสตร์
๙. เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภ้ฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้กบั
กรรมการและเจา้ หน้าทีท่ ค่ ี มสอบบคคลเขา้ เปน็ มักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐. เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชกัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย
การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับมักศึกษาต่างชาติ
โครงการความร์วมมิอระหว่างมหาวิทยาลัยราชกัฏ
พระนครศรีอยธยากับหน่วยงานต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๑. อนุมตั แิ ผนและงบประมาณรายจ่าย ศูนย์ปฏิบีติการวิชาชีพธรกจ (อาคารสวนหลวง) ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ค. ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๑๐๑,๗๘๐ บาท
๑๒. เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๓. เรื่องชออนุมัติงบประมาณค่าออกแบบอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร
จำนวน ๑ งาน
เปน็ เงนิ ๑,๘๓๓,๘๐๐ บาท (หนึง่ ล้านแปดแสนสามหมืน่ สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ที่ประชุมให้นำเช้าที่ประชุม
คณะกรรมการบรีหารมหาวิทยาล้ย คณะกรรมการบรีหารงบประมาณและการเงิน
และนำเช้าทีป่ ระชุม
สภามหาวิทยาลัยในเดอนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ต่อไป
๑๔. เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย
การดำเนนการด้านสิชสิทธของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๕.
เห็นชอบในหลักการโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพือ่ การจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูพ้ ลังงาน
แสงอาทตย์ในสถาบันการศึกษา
๑๖. เห็นชอบแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานชองมหาวิทยาลัยแทนตำแหน่ง
ที่ว่างลง ประกอบด้วยบคคลดังต่อไปนี้
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ
พันธวิศึษฏ์
กรรมการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒภายนอกเชีย่ วชาญด้านการเงิน-การบัญชี
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์
จ้ยโต
กรรมการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกเชีย่ วชาญด้านการจัดผลและประเมินผล
ทั้งนี้ตั้งแต่จันที่ ๒๕มิถนายน๒๕๕๘
๑๗. เห็นชอบช้อบังดับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธกี ารสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๘. เห็นชอบช้อบังดับมหาวิทยาลัยราชภฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธกี ารสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๙. เห็นชอบข้อบังดับมหาวิทยาลัยราชภฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การร้องทุกชและการพจารณา
เรอ่ ื งร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๐. เห็นชอบข้อบังดับมหาวิทยาลัยราชภฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การอทธรถใและการพจารณา
อทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๘
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นางปิยะใ4ช สุขเพ็ชร
ผู้บนทึก เสนอ
๒๖ /มสุนายน/๒๕๕๘

โ)^-

นางสาวกาญจน์พชญา ภญญา
รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ
๒๖ /มิถนฺ ายน/๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ)
เลชานุการสภามหาวิทยาลัย

