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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 2/2554 

วันพุธท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 – 11.45 น. 
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 

1. คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน 
2. ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี อุปนายก รองประธาน 
3. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
4. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ 
5. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
6. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ 
7. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
8. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ 
9. นายสุพล คุณาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
10. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี กรรมการ 
11. ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
12. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร                                        กรรมการ 
13.  ผศ.วิชชุกร นาคธน ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
14. ผศ.พันทิพา มาลา ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
15. นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
16. ดร.เกษม บํารุงเวช ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
17. ดร.สุภัทรา คงเรือง ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
18. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
19. ผศ.วิวัฒน์ หามนตรี ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
20. รศ.วันทนีย์ แสนภักดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ 

ผู้ท่ีไม่มาประชุม 

1. ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ                       ลาการประชุม 
2. ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           ลาการประชุม 
3. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ลาการประชุม  
4. ดร.จิระพันธ์ุ พิมพ์พันธ์ุ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  หมดวาระ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3. ผศ.วันทนา เนาว์วัน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4. นางสาววนิดา อินทรลักษณ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
5. นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร 

เปิดประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานมอบหมายให้เลขานุการแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ลาการประชุม
วันน้ีคือ ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ดร.จิระพันธ์ุ  
พิมพ์พันธ์ุ  เน่ืองจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ หมดวาระ 

ประธาน กล่าวว่า  สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นห่วงมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนนอกท่ีต้ังซึ่งมีการแบ่ง
กําไร ระหว่างอธิการบดีและกรรมการต่าง ๆ ดังน้ันฝากอธิการบดีช่วยตรวจสอบในเรื่องน้ีและมีการรายงานให้
สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป  
   
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2554 เพ่ือขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมคร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันพุธที่ 19 

มกราคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภาฯ  
ได้จัดทํารายงานการประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554 

ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

พ.ศ.2547 ข้อ 7 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ตาม (2) จัดทํารายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย และ (4) รับผิดชอบเอกสารของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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ข้อเสนอ/ญัตติ  

ขอรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 วันพุธที่ 19 มกราคม 
2554 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม     
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 1/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1  ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2554  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2554 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์
คณะบุคคล/บุคคลที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการ

นําเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยทุกคร้ังเป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมคร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันพุธที่ 19 
มกราคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตาม
รายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2  

3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล   
ที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3 

ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลั ย  

พ.ศ.2547 ข้อ 7 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ตาม (2) จัดทํารายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย และ 
(4) รับผิดชอบเอกสารของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ/ญัตติ  

ขอเสนอใ ห้ที่ ประ ชุมรับทราบข้อมูลการ ดํา เ นินงานและผลการ ดํา เ นินงานตามมติ           
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2554 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 3.2   ขอความเห็นชอบผลการสรรหาคณะกรรมการส่ง เสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ  ขอความเห็นชอบผลการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งที่ 5/2551 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 

2551 ไ ด้หมดวาระการปฏิบั ติหน้าที่ลงในวันที่  10 กุมภาพันธ์  2554 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาได้ออกคําสั่งที่ 1/2554 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 19 มกราคม 2554 เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยชุดใหม่ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2547 มาตรา 25 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ข้อ 5  

ข้อกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2547 มาตรา 25 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 5  

ข้อเสนอ/ญัตติ  

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอรายช่ือ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและแต่งต้ัง ดังน้ี 

1. ดร.จิระพันธ์ุ พิมพ์พันธ์ุ  
2. พระเทพรัตนากร 
3. ดร.ปัญญา นํ้าเพชร 
4. พลเรือเอกปรีชา เตชรัตน์ 
5. นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล 
6. ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล 
7. นายสุรเชษ น่ิมกุล 
8. ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 3 
9. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
10. ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
11. ผู้กํากับการ สภ.พระนครศรีอยุธยา 
12. อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13. ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์ 
14. นายวิทยา ภิรมย์พานิช 
15. นายสิทธิศักด์ิ วงค์อ่อน 
16. นายแพทย์วีระพล ธีระพันธ์เจริญ 
17. นายชาลี เส้นขาว 
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18. นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ 
19. นายกองค์การนักศึกษาภาคพิเศษ 
20. ประธานคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ 
21. ประธานคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคพิเศษ 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 3.3   ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบใน

หลักการ  และมีข้อเสนอแนะรวมทั้งข้อแนะนําเก่ียวกับการเสนอเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนา
หลักสูตรคือ ให้มหาวิทยาลัยและผู้เสนอหลักสูตรตรวจสอบขั้นตอนและดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ รวมท้ังให้ผู้รับผิดชอบนําเสนอหรือรายงานข้อมูลการดําเนินงานปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรในแต่ละขั้นตอนโดยละเอียดว่าแต่ละขั้นตอนมีหลักเกณฑ์หรือข้อเสนอแนะอย่างไรและดําเนินการ
แก้ไขอย่างไร รวมทั้งเปรียบเทียบให้เห็นสาระสําคัญของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงให้ชัดเจนด้วย ทั้งน้ี
ให้สรุปข้อมูลและเสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 2 สัปดาห์ แล้วให้คณะ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรือคําแนะนําของกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อนเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

ดังน้ันกรรมการบริหารหลักสูตรจึงนําเสนอขั้นตอนกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2554  

สําหรับหลักสูตร บธบ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน เน่ืองจากอาจารย์ลาออก จึงขออนุญาตถอนเร่ืองและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้รับทราบเมื่อ
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์แล้ว  

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดขั้นตอนกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติดังน้ี 

 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ 2548  
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  
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 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552  
 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องแนวปฏิบัติในการเสนอขอความ

เห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552  

 ซึ่งกองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร 
ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นเพ่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว 

ข้อกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 31 (1) ให้อธิการบดีมีอํานาจและหน้าที่

บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรา 36 ให้คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานในคณะฯ  

ข้อเสนอ/ญัตติ  

ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2554) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

มติที่ประชุม     
เห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2554) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการ
ทอ่งเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

ประธาน กล่าวว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละคร้ังหากมีเรื่องการนําเสนอหลักสูตรเข้าที่
ประชุม ขอเรียนเชิญคณบดีเข้าร่วมประชุมด้วย  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี    

สาระสําคัญโดยย่อ 
 อธิการบดี นําเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 

      1. ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนา
อุดมศึกษา” รุ่น 4  
      2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเวียนหนังสือแจ้งความเห็นของกฤษฎีกาเรื่องการเพิก
ถอนปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกับ
อํานาจในการเพิกถอนปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ขอให้
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่งต้ังผู้แทนไป
ช้ีแจงข้อเท็จจริง น้ัน บัดน้ีคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวและมีความเห็น
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ปรากฏตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 3. รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ 2553  

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ รายงานความคืบหน้าการจัดทํา

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2554 ได้นํา
เรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง กฎ ระเบียบ ประกาศ ฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554  
มีข้อความบางประการที่ขัดกับข้อกฎหมายในเร่ืองข้อบังคับของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ที่ประชุมมีมติให้ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการนํากลับไปแก้ไข สภาคณาจารย์และข้าราชการจะรีบดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคมน้ี  

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยย่อ 
-ไม่มี- เน่ืองจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหมดวาระ และยังไม่ได้แต่งต้ัง

คณะกรรมการ 

มติที่ประชุม   
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ 
2554  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาววนิดา อินทรลักษณ์ หัวหน้าหน่วย

ตรวจสอบภายใน นําเสนอ ขอความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ 2554  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 
และได้รับความเห็นชอบจากนายสุพล  คุณาภรณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย  
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ข้อกฎหมาย 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 ว่าด้วย เรื่องอํานาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ 2554  

มติที่ประชุม     
เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ 2554 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร นําเสนอ 

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามที่คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย 

เมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2554 ได้มีการนําเสนอ (ร่าง) กฎหมายเพ่ือพิจารณา ดังน้ี 
  1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...   
  2.  (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเงินรายได้จากการบริการ
วิชาการ พ.ศ. ... 
  3.  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย อัตราเงินเดือนครูโรงเรียนสาธิต 
พ.ศ. …    

 มติที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง ฯ พิจารณาเห็นชอบและให้ปรับแก้ เพ่ิมเติม 
ร่างข้อบังคับ เพ่ือความชัดเจนและให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อไป  

ข้อกฎหมาย 
 1 .  มาตรา  18 (2)  แห่งพระราชบัญญัต ิมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ  พ .ศ .2547 อํานาจของ 

สภามหาวิทยาลัยในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 2.  มาตรา 18 (12) แห่งพระราชบัญญัต ิมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ .2547 อํานาจของ 

สภามหาวิทยาลัยในการออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้อง 

 3.  มาตรา 18 (13) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 อํานาจของสภา
มหาวิทยาลัยในการพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่า
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ด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

 4.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม     
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 3 ฉบับ ดังน้ี 

  1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...   
  2.  (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเงินรายได้จากการบริการ
วิชาการ พ.ศ. ... 
  ที่ประชุม  
  ศ.ดร.ศุภมาศ   มหาวิทยาลัยต้องการท่ีจะหัก 10 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือ 90 สามารถดําเนินการได้
เลยโดยเพ่ิมข้อ 8 ให้นําเงินค่าธรรมเนียมมาใช้จ่ายในการดําเนินการ 
   ดร.สุชาติ เมืองแก้ว อัตราร้อยละ 10 เป็นอัตราที่เหมาะสม  มหาวิทยาลัย 10 เปอร์เซ็นต์ คณะ 
5 เปอร์เซ็นต์  คิดว่าการจัดบริหารวิชาการน่าจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ันคิดว่าส่วนนึงให้มหาวิทยาลัย ส่วนนึงให้
คณะ  
  ประธาน ค่าธรรมเนียมร้อยละ 10 เปอร์เซ็นต์ ของมหาวิทยาลัยไม่มีใครขัดข้อง และจะแบ่ง
บางส่วนให้คณะ 
  คุณศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา คณะน่าจะแบ่งไม่ง้ันคณะไม่โต ถ้าทางมหาวิทยาลัยเป็นว่าคณะ 10 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนนึงหักเข้ามหาวิทยาลัยอีกส่วนหน่ึงหักเข้าคณะ     
  นิพนธ์    ทุกเรื่องคณะต้องรับรู้ก่อน คณะต้องรับไป 90 เปอร์เซ็นต์  
  ประธาน ให้เพ่ิมข้อความตามที่ท่านสุชาติ เติมด้วยภาษาข้อกฎหมายที่รอบคอบ   
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้มีการประเมนิ ให้นักกฎหมายไปเขียนให้รัดกุม 
  ประธาน ต่อไปถ้าใมีการสอนนอกที่ต้ัง  ต้องการให้มหาวิทยาลัยทําแผนก่อนล่วงหน้า สภาขอ
เวลาที่จะเห็นภาพรวมก่อน 

3.  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย อัตราเงินเดือนครูโรงเรียนสาธิต พ.ศ. … 
ที่ประชุม  
ดร.สุชาติ  ในร่างที่เป็นระเบียบในข้อ 2 เน่ืองจากครูของสาธิตเป็นบุคลากรที่เราจ้างขึ้นมาจากเงินรายได้

ของมหาวิทยาลัย   เราจะจะมีอัตาเงินเดือนของบุคลากรด้วย  ในข้อ 2 อาจจะมีบุคลากรที่ไม่ได้ทําหน้าที่ครู ข้อ 4 ให้
แก้ไขเป็นอัตราเงินเดือนครูเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบน้ี มันจะกระชับมากขึ้น 

ประธาน กลับไปตรวจสอบแต่ถ้าไปดูแล้วไม่มีความจําเป็นที่ต้องแก้ไขก็ให้ใช้ร่างระเบียบอันเดิม 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เ ลข า นุ ก า รสภามหาวิ ทยาลั ย นํ า เ สนอป ฏิทิ น เ พ่ื อหา รื อ เ รื่ อ ง กํ าหนดการประ ชุม 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2554 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน   

ข้อกฎหมาย     
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 8 การประชุมให้มีตามกําหนด 

ที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไว้  

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2554 

ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ  
 

ปิดประชุมเวลา  11.45 น. 
 
 

........................................... 
(รศ.วันทนีย์  แสนภักดี) 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

........................................... 
(คุณหญิง ดร.กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา) 

ประธานการประชุม
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