รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 10/2551
วันจันทรท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2551 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-------------------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายอารีย
วงศอารยะ
นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธาน
2. ดร.ปญญา
น้ําเพชร
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3. ผศ.ดร.ธนากร อวนออน
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5. นายรุงโรจน ลิ้มวงษทอง ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6. นายกอกิจ
ดานชัยวิจิตร ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7. ดร.จิระพันธุ พิมพพนั ธุ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ
8. รศ.สุวิทย
เฑียรทอง
อธิการบดี
กรรมการ
9. ผศ.จินตนา เวชมี
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
10. รศ.วันทนีย
แสนภักดี
ผูแทนผูบริหาร
กรรมการ
11. รศ.สุนทรศักดิ์ สุขสุชะโน
ผูแทนผูบริหาร
กรรมการ
12. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ ผูแทนคณาจารย
กรรมการ
13. ผศ.วิชชุกร
นาคธน
ผูแทนคณาจารย
กรรมการ
14. นายสุนทร
โภชฌงค
ผูแทนคณาจารย
กรรมการ
15. ดร.รวีวัตร
สิริภูบาล
ผูแทนคณาจารย
กรรมการ
16. นายมงคล
ชาวเรือ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
เลขานุการ
ผูท่ตี ิดภารกิจหรือติดราชการ
1. ดร.สุรพล
กาญจนะจิตรา
2. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
3. ดร.ยติ
กฤษณังกูร
4. ดร.พลสัณห โพธิ์ศรีทอง
5. นายอนันต
ชูโชติ
6. นายบัณฑูร สุภัควณิช

อุปนายก
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ

ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
รศ.ดร.วิชา/...
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7. รศ.ดร.วิชา
8. ดร.เกษม
ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.สุทิน
2. นางพันทิพา
3. นายจีรศักดิ์
4. ดร.อมรรัตน
5. ดร.วิมลพรรณ
6. ดร.ศานติ
7. ดร.บูรพาทิศ
8. นายปรีชา
9. นางลักขณา
10. นางสาวศราริตา
11. นางสาวญาณิศา

ทรวงแสวง
บํารุงเวช

กัลยพฤกษ
มาลา
ชุมวรานนท
สนั่นเสียง
รุงพรหม
เล็กมณี
พลอยสุวรรณ
ฮูไซนี
เตชะวงศ
บุญฤทธิ์
ปานพรม

ผูแทนผูบริหาร
ผูแทนผูบริหาร

ติดราชการ
ติดราชการ

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะครุศาสตร
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
รักษาการผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
นิตกิ ร
นิตกิ ร

เปดประชุม เวลา 09.30 น.
ประธาน ตรวจนั บ จํานวนกรรมการที่ เขาประชุ ม เมื่อ เห็น ว า ครบองคป ระชุม
ตามระเบียบขอบังคับแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ประธานมอบหมายใหอธิการบดีแจงเรื่องใหที่ประชุมทราบ
อธิการบดีแจงเรื่องใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1.กรรมการสภามหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยาทีล่ าการประชุม
1.1 นายอนันต ชูโชติ
ติดราชการ
1.2 นายบัณฑูร สุภัควณิช
ติดราชการ
1.3 ดร.เกษม บํารุงเวช
ติดราชการ
1.4 ดร. พลสัณห โพธิ์ศรีทอง
ติดราชการ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 /...
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2551
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ครั้งที่ 9/2551 เมื่อ วัน จันทรที่ 14 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประธาน ขอให คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัยราชภัฏ พระนครศรี อยุธ ยา
ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ครั้ ง ที่ 9/2551
เมื่อวั นจัน ทรที่ 14 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00 น. ณ หอ งประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติที่ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ยครั้ งที่ 9/2551
เมื่อวั นจัน ทรที่ 14 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00 น. ณ หอ งประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไมมกี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 9/2551
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี
1. ความรับ ผิดชอบทางกฎหมายที่ จะเกิดขึ้น จากการโฆษณาเกี่ย วกับ การจัด
การศึกษาที่เกินความจริงหรือการโฆษณาเปนเท็จ
2. กรณีการขออนุมั ติกํา หนดทํา เนี ยบตําแหน ง หัวหนาภาควิ ช าว าจะสามารถ
กําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงไดหรือไม
3. การลงนามขอตกลงรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี
4. อธิ ก ารบดี ม อบหมายให น างลั ก ขณา เตชวงษ รั ก ษาการในตํ า แหน ง
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษาแจงเรื่องการสงหลักสูตรการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย
ใหที่ประชุมทราบ
นางลักขณา/...
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นางลั ก ขณา เตชวงษ รั กษาการในตํา แหน งผูอํ านวยการกองบริ การ
การศึกษา แจงเรื่ อ งการสงหลักสู ตรการศึกษาพิเ ศษและการศึก ษาปฐมวัย ตามที่ ส าขาวิ ช า
การศึกษาพิเศษวิชาเอกคูการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 ไดผาน
การอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2551 แลวหลังจากนั้น
มหาวิท ยาลัย จะตองสงเอกสารหลั กสู ตรให สํานั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษารั บทราบ
ภายใน 30 วัน ปจ จุบันมหาวิทยาลัย ยังไมไดมีการสงเอกสารหลักสูตรดังกลาวไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องจากมีการตีความที่ไมตรงกันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่กาํ หนดใหครูการศึกษาพิเศษตอ งมีวุฒิทางการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรีแตในขณะนี้ทางสาขาวิชาไดแจงวาสามารถดําเนินการเปดสอนไดแลว
กองบริ การการศึก ษาจึง จัดส ง เอกสารหลั กสู ตรฉบับ เดิ ม (ไมมีก ารแกไข
รายละเอี ยดใด ๆ ) จากที่ส ภามหาวิทยาลั ย ฯ เคยอนุมัติไว ไปยังสํ านักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา เนื่ อ งจากระยะเวลาการส ง เอกสารเกิน 30 วั น ตามข อ กํ า หนดของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษา ดังนั้นจึงตองแจงใหสภามหาวิท ยาลัย ทราบเรื่องดังกลาวอีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อแนบมติที่ประชุมใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาตอไป จึงนําเรียน
สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ นําเสนอ ผลการสํารวจคุณลั กษณะ
อธิก ารบดีมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พระนครศรี อยุธ ยา พ.ศ. 2552-2555 และกํา หนดการประชุม
บุคลากรเพื่อวิพากษผลสํารวจ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ที่ประชุม รับทราบและใหนําเสนอเรื่องนี้ใหกบั คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาชุดใหมทราบ
4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส ง เสริม กิจ การ
มหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
1. คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดมกี ารมอบทุนการศึกษาใหกบั
นักศึกษามหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน เปนจํานวนเงิน 10,000 บาท โดยใหทางมหาวิทยาลัยเปนผู
คัดเลือก/...
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คัดเลือกนักศึกษาที่ ขาดแคลนทุนทรัพย มีผลการเรียนดี มีความตั้งใจในการชวยงานของ
มหาวิทยาลัย ซึง่ ไดมอบในวันไหวครู เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551
2. คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีเจตนาที่จะชวยมหาวิทยาลัยใน
ทุกดานใหดีที่สุด จึงมีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขึ้น ประกอบดวยแผนสงเสริมดานบริหาร
มหาวิทยาลัย แผนสงเสริมดานงานวิชาการ แผนสงเสริมด านพัฒนานักศึกษา แผนสงเสริมดาน
ความสั ม พัน ธ ร ะหว า งมหาวิ ท ยาลัย กั บ ชุ ม ชน และจากการที่ คณะกรรมการส ง เสริ มกิ จ การ
มหาวิ ท ยาลัย มี แ ผนพั ฒ นา จึ ง ขอเชิ ญ ท า นผู บ ริห ารมหาวิ ท ยาลัย ประกอบด ว ย อธิก ารบดี
รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย สํานักตาง ๆ รวมประชุมปรึกษาหารือและรวมรับประทาน
อาหารที่โรงแรมโชคเศรษฐี ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2551 เวลา 11.00 น. โดยขอความกรุณา
ทาน รศ.วันทนีย แสนภักดี เปนผูป ระสานและดําเนินการ
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมั ติให ปริญญาบั ณฑิต และอนุป ริญญา ผู สํ าเร็ จการศึ ก ษา
ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2550
เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ย นํ า เสนอ ขออนุ มั ติใ ห ป ริ ญญาบัณ ฑิ ตและ
อนุ ปริ ญญาผูสํ าเร็ จ การศึกษา ประจํ าภาคเรี ยนที่ 3 ปการศึก ษา 2550 สภาวิ ช าการไดมีมติ
เห็นชอบเสนอการใหปริญญา และอนุปริญญา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2551 วันที่ 25 สิงหาคม
2551 จํานวน 535 ราย ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2550 ดังนี้
ระดับอนุปริญญา
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
จํานวน
4
ราย
ระดับปริญญาตรี
- สาขาวิชาการศึกษา
จํานวน
17
ราย
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน
101 ราย
- สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน
165 ราย
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จํานวน
248 ราย
รวมทั้งสิ้น
535 ราย
มติที่ประชุม/...
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มติท่ีประชุ ม อนุมัติใหป ริญญา และอนุปริญญา ผูสําเร็จ การศึกษา ประจํา
ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2550 จํานวนทั้งสิ้น 535 ราย
5.2 ขออนุ มั ติก ารกํ าหนดตํ า แหน ง และการแต ง ตั้ ง ข าราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม
ผูชว ยเลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ นําเสนอ ขออนุมัติการกําหนดตํ าแหนง
และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม ผูชวยเลขานุการกรรมการพิจ ารณาตําแหนงทาง
วิ ช าการ นํ า เสนอ ขออนุ มั ติ ก ารกํ า หนดตํ า แหน ง และการแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
ขออนุมัติกําหนดตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 1 ราย ไดแก
1. นายชูสิทธิ์ ประดับ เพ็ชร ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอขอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนด
ตําแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาไฟฟากําลัง
และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดนําผลการประเมิน
ของผูทรงคุณวุฒิ (ผูป ระเมิน) เขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจ ารณาตําแหนงทางวิช าการครั้งที่
4/2551 เมื่อ วัน ที่ 19 สิ ง หาคม 2551 ที่ป ระชุมมีม ติส มควรแตง ตั้งให ดํ ารงตํ าแหน งผูช วย
ศาสตราจารย จึงไดนําเสนอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็นชอบเมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2551
มติท่ปี ระชุม
1. อนุ มัติใ ห น ายชู สิท ธิ์ ประดับ เพ็ช ร ดํ ารงตํ าแหน งผูช วยศาสตราจารย
ทั้งนี้แตงตั้งไมกอ นวันที่ 29 สิงหาคม 2550
2. มอบใหงานการเจาหนาที่ดาํ เนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ขออนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 1 ราย
มติท่ปี ระชุม
1. อนุมัตใิ หแตงตั้งนายชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อาจารย ระดับ 6 ขั้น 13,080 บาท
ดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย ทั้งนีแ้ ตงตั้งไมกอ นวันที่ 29 สิงหาคม 2550
2. มอบใหงานการเจาหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
5.3 ขออนุมตั ิ/...
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5.3 ขออนุมัติคําขอตั้ง งบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปง บประมาณ
พ.ศ. 2552 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให นางสาวเพลินตา โมสกุล
รักษาการตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอ ขออนุมั ติคําขอตั้งงบประมาณ
รายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นางสาวเพลินตา โมสกุล รักษาการตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
นําเสนอ ขออนุมัตคิ าํ ขอตั้งงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติท่ปี ระชุม ขอใหนําเขาวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป
5.4 ขอความเห็นชอบการใชหลั กสู ตรครุศาสตรบั ณฑิตสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ที่ศูนยอา งทอง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ป ระชุมให นางลักขณา เตชวงษ
รัก ษาการในตํ าแหนงผูอํ านวยการกองบริ การการศึ กษา นํ าเสนอ ขอความเห็ น ชอบการใช
หลั กสูต รครุ ศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ช าการศึกษาปฐมวั ย หลักสู ตรปรั บ ปรุง พ.ศ. 2548 ที่ ศูน ย
อางทอง
นางลั ก ขณา เตชวงษ รั ก ษาการในตํ าแหน ง ผูอํานวยการกองบริก าร
การศึกษา นําเสนอ ขอความเห็น ชอบการใชหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิตสาขาวิช าการศึกษา
ปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ที่ศนู ยอางทอง มหาวิทยาลัยฯ ไดเปดสอนนักศึกษาภาค
กศ.บป.หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 ระดับปริญญาตรี
5 ป ที่ศูนยอุดมศึกษาอางทองตั้งแตปการศึกษา พ.ศ.2548 แตการใชหลักสูตรดังกลาวที่ศูนย
อุ ดมศึก ษาอ า งทองยัง ไมไ ดรั บ การรั บ รองจากคุรุ ส ภา คุรุ ส ภาจะรั บ รองปริ ญญาแกผู สํ า เร็ จ
การศึกษาที่ศนู ยอุดมศึกษาอางทอง ตอเมื่อ หลักสูตร ค.บ.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2548 ไดรับความเห็นชอบในการใชหลักสูตรดังกลาวที่ศูนยอุดมศึ กษาอางทองจาก
สภามหาวิทยาลัยฯ และเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ซึ่งหลักสูตรคุรุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 ไดผา นการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แลวเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2549 และในขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ไดเปด
สอนหลักสูตรดังกลาวในมหาวิทยาลัยฯ และเปดที่ศนู ยอุดมศึกษาอางทองดวย ตัง้ แตป พ.ศ. 2548
แลวจึงขอเสนอ/...
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แล ว จึ ง ขอเสนอต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการใช ห ลั ก สู ต ร
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 ที่ศนู ยอุดมศึกษาอางทอง
มติท่ีประชุม เห็นชอบการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ที่ศูนยอางทอง
5. 5 ข อ ค ว า ม เ ห็ นช อ บ ( ร า ง) ข อ บั งคั บ ม ห าวิท ย าลั ย รา ช ภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว าด ว ย จรรยาบรรณข าราชการพลเรื อ นในสถาบั นอุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ........
เลขานุ ก ารสภามหาวิทยาลั ย ขออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม ให นางสาวญาณิ ศ า
ปานพรม นิ ติ ก ร นํ า เสนอ ขอความเห็ น ชอบ (ร า ง) ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ........
นางสาวญาณิศา ปานพรม นิติก ร นํ า เสนอ ขอความเห็ น ชอบ (ร าง)
ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว า ด ว ย จรรยาบรรณของบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ........
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให คณะกรรมการรางจรรยาบรรณวิชาชีพของ
อาจารย โดยมี รศ.วนิช สุธารัตน เปนประธาน ดําเนินการยกรางขึ้น และนําเสนอคณะกรรมการ
รางกฎเกณฑแหงกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2550
มติ ที่ ประชุ มให ดําเนิ น การแกไขปรับ ปรุ งให ส อดคลอ งกับ ประกาศ ก.พ.อ. เนื่ อ งจากยกรา ง
ดังกล าวไดดํา เนิ นการยกรา งก อนที่ ประกาศ ก.พ.อ. จะประกาศใชบังคับ จากนั้ นไดนํ ารา ง
ขอบังคับดังกลาวไปทําการประชาพิจารณ โดยไดดาํ เนินการแกไขตามขอเสนอแนะจากผลประชา
พิจารณเรียบรอ ยแลว และไดผานการประชุมคณะกรรมการรางกฎเกณฑ แหงกฎหมายในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันศุกรที่ 15 สิงหาคม 2551 จึงขอนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ........
มติท่ปี ระชุม เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ........
5.6 ขอความเห็นชอบ/...
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5.6 ขอความเห็ น ชอบ (ร าง) แผนพั ฒนาบุ ค ลากร มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2551-2554
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2551-2554
มติท่ปี ระชุม ขอใหนําเขาวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป
5.7ขอความเห็ น ชอบการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิน ค า งาน และ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมใหนางสาวศราริตา บุญฤทธิ์
นิติกร นําเสนอ ขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางาน และคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลใหดาํ รงตําแหนงประเภทผูบริหาร
นางสาวศราริต า บุ ญฤทธิ์ นิติก ร นํา เสนอ ขอความเห็ น ชอบการแตง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคางาน และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร
มติท่ปี ระชุม ขอใหนําเขาวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ปดประชุมเวลา 12.30 น.

……………………………….
(นายอารีย วงศอารยะ)
นายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานการประชุม

……………………………….
(นายมงคล ชาวเรือ)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู บั น ทึ ก ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

