๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วันศุกรที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
............................................................................................
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ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๓. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
๔. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๕. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๖. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๗. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๘. หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๙. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๐. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๑. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
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๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
ผูชวยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย และขาราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูลาประชุม
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด
๒. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๓. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๔. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง

รองอธิการบดี

๒
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๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
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ผูชวยศาสตราจารยธรี ะศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
อาจารยชินวงศ ศรีงาม
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
อาจารยธงชัย ทองอยู
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
อาจารยสถาพร ปกปอง
อาจารยสุชาดา ไมสนธิ์
รองศาสตราจารยจินตนา ณ สงขลา
นางจันทา สมตน
นางสมอัปสร ปนสุข
นางเดือนเพ็ญ สุขทอง
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นางนภัสสร พลเทพ
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางลภัสรดา นาคพริก

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยอธิการบดี/เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผน
ที่ปรึกษาดานบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยอธิการบดี/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนากลุม งาน
สภามหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.
ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่กําหนด สรุปไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ พิธีรดน้ําขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงวา เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยจึงจัดพิธีรดน้ําขอพรจากนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และ
หลังจากนั้นไดเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยใหพรแกกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิท ยาลัยกลาวอวยพรวา เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต ขึ้นปใหมไทย
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และพระบารมี ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ ประทานพรใหทุกทานจงมีสุขภาพแข็งแรง พบแตสิ่งดีงาม และเปนกําลัง สําคัญในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศชาติตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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๑.๒ แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยขณะนี้
มีบุคลากรสายวิชาการ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจากองคกร
ตางๆ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ดังนี้ ๑) บุคลากร
สายวิชาการที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจากองคกรตางๆ ๑.๑) รองศาสตราจารยศรีณัฐ ไทรชมภู ไดรับ
คั ด เลื อ กเป น ข า ราชการพลเรื อ นดี เ ด น ประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๕๖ จากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ๑.๒)
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จากคณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ๑.๓) รองศาสตราจารยจินตนา ณ สงขลา ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดน
สาขาวิชาจิตวิท ยาการศึก ษาและการแนะแนว จากคณะศึก ษาศาสตร มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร ๑.๔)
ผูชวยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล ไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดน จากมูลนิธิศาสตราจารยบุญถิ่น อัตถากร
๒) นัก ศึก ษาที่ไดรับ การยกยองเชิดชูเ กียรติจ ากองคก รตางๆ ๒.๑) นายนิวัติ มวยทองดี ไดรับ รางวัล
เยาวชนดีเดนแหงชาติ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และไดรับรางวัลพระราชทาน
รางวัล ชมเชยจากสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา รางวัลเยาวชนดีเดนดานศาสนาและวัฒ นธรรม
สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ และรางวัล คนดีศรีสถาบัน จากมหาวิทยาลัยมหาจากจุฬาลงกรณ
ราชวิ ท ยาลั ย ๒.๒) นายวรวิท ย วรพันธวงศ ไดรับ รางวัล ชมเชยนิสิ ต/นัก ศึก ษาแหง ชาติท างครุศ าสตร
/ศึก ษาศาสตร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ จากสภาคณบดีคณะครุศาสตร /ศึก ษาศาสตรแหง ประเทศไทย ๓)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง๓.๑) รองศาสตราจารยเกษม
ช ว ยพนั ง ๓.๒) รองศาสตราจารย ทิ วั ต ถ มณี โ ชติ ๓.๓) รองศาสตราจารย วิ ชั ย แหวนเพชร ๓.๔)
ผูชวยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล ในการนี้ จึงเห็นควรมอบเกียรติคุณบัตรเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีและ
เปนกําลังใจตอบุคคลดังกลาว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย มอบเกี ย รติ คุ ณ บั ต รแก บุ ค ลากรสายวิ ช าการ นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจากหนวยงานตางๆ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง จากนั้น ไดกลาววา สําหรับคณาจารยและนักศึกษาที่มีผลงานดีเดนจน
ได รั บ เกี ย รติ บั ต รเป น ที่ ย กย อ งเชิ ด ชู แ ละเป น ที่ น า ยิ น ดี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ในนามของ
สภามหาวิทยาลัยขอขอบคุณทีไ่ ดนําชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัย และขอแสดงความยินดี ขอใหรักษาความดีงาม
นั้นตลอดไป เพื่อเปนเกียรติแ กวงศตระกูลและเปนประโยชนแกสัง คมและประเทศชาติ สําหรับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํานั้น ขอขอบคุณที่ไดรวมงานกันมาเปนอยางดีจนครบวาระ ขอใหคิดอยู
เสมอวา ไมวาจะทําหนาที่ใดก็สามารถทําคุณประโยชนใหมหาวิทยาลัยได หากมีความมุงมั่น ความตั้ งใจดีตอ
กัน เปนกัลยาณมิตรกันและหวังในความรวมมือในโอกาสตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่อธิการบดีไดดําเนินการเลือกกรรมการจาก
ผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการ
ศูนยและหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งไดครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร ไปแลวนั้น เนื่องจากในการดําเนินการมี

๔
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ความขัดของบางประการที่มิไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติหลักเกณฑ
และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ อยางครบถวน จึงขอยกเลิก
ประกาศฉบับดังกลาว และไดดําเนินการใหถูกตองตามขอบังคับฯ พรอมทั้งจัดทําประกาศผลการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๔ การประชุมรวมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมหาวิทยาลัยจะจัดประชุมคณะกรรมการตาม
พระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระหวางสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารยและขาราชการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในระหวาง
วันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อทบทวนนโยบาย และติดตามการบริหารจัดการการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในรอบป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและฝายเลขานุการไดจัดทําเอกสารรายละเอียดเพื่อสํารวจ
ขอมูลแกกรรมการทุกทานแลว ขอความกรุณาตอบขอมูลและสงคืนฝายเลขานุการตามกําหนดตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุก ารสภามหาวิท ยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมีก ารประชุม สภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
พระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการ
ประชุมเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน ๑๕ หนา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รั บ รองรายงานการประชุ ม โดยมี แ ก ไ ขที่ ห น า ๑๑ บรรทั ด ที่ ๒๕ ข อ ความคํ า ว า
“...คณะกรรมการอํานวยที่ทําหนาที่...” แกเปน “...คณะกรรมการอํานวยการที่ทําหนาที่...”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แกผสู ําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่
๒/๒๕๕๖ รอบที่ ๒
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครโดยสํานักสง เสริม
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ รอบที่
๒ เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ และนํ า เสนอนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ใหค วามเห็น ชอบเรีย บร อ ยแลว รายละเอี ย ดดัง เอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมั ติป ริ ญ ญาบัต รและประกาศนี ยบัต ร แกผู สําเร็จ การศึก ษาประจํา ภาคการศึก ษาที่
๒/๒๕๕๖ รอบที่ ๒
๓.๒ (ราง) ระเบีย บมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการวิจัยและงานที่
ปรึกษาแกหนวยงานภายนอก พ.ศ. ...
เลขานุก ารสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ม หาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดมีระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการวิชาการและการวิจัยแกหนวยงานภายนอกของบุคลากร
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พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบดังกลาวกําหนดใหหักคาตอบแทนที่บุคลากรไดรับจากการบริการวิชาการในอัตรารอยละ
หานั้น เพื่อใหหนวยงานที่นักวิจัยสังกัดอยูไดรับสวนแบงรายไดเพื่อนําไปพัฒนาดานวิชาการและการวิจ ัยแก
บุคลากรในสัง กัด คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงได
ดําเนินการยกร างระเบียบมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนคร ว าดวยการใหบ ริก ารวิจัยและงานที่ป รึก ษาแก
หนวยงานภายนอก พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา อัตราสูงสุดคือรอยละ ๑๕ โดยแยกเปนสองสวนคือ ๑)
คาวัส ดุอุป กรณ คาเสื่อมราคาของเครื่องใชของมหาวิท ยาลัย ที่ม าจากคณะไมนอยกวารอยละหาของเงิน
คาตอบแทนทั้งหมด ใหตกเปนของคณะ ๒) คาตอบแทนที่ใหมหาวิทยาลัยไมนอยรอยละสิบ สวนจะเปนเทาใด
นั้นใหไปกําหนดภายหลัง
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา
ในการคิดหักคาตอบแทนที่บุคลากรไดรับจากการบริการวิชาการ กําหนดไวไมนอยกวารอยละสิบ อาจจะมี
ปญ หาในการปฏิบัติ โครงการอยางไร ควรจะเก็บ เทาใด สร างความลําบากใจให แกอธิก ารบดีได เวนแต
อธิการบดีจะไมมีปญหาอะไร อยางไรก็ตามมีความเห็นวา ควรจะหักเทาๆ กันทุกโครงการ หากไมเพียงพอจึง
ใหขอใหมเปนพิเศษ เปนโครงการไป
นายกสภามหาวิทยาลัยอธิบายวา ที่กําหนดไวนี้เปนคาใชวัสดุครุภัณฑ ไมนอยกวารอยละหา
สวนคาตอบแทนไมนอยกวารอยละสิบ แตหากเปนนักวิจัยใหมก็สามารถใหอธิการบดีประกาศใหมใหลดต่ํากวา
รอยละสิบได
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิแสดงความเห็นวา
เกณฑที่กําหนดมานี้ไมสูงกวามหาวิทยาลัยอื่นๆ และแสดงความชื่นชมที่มีการกําหนดหลักเกณฑนี้ จํานวนรอย
ละที่กําหนดไวนี้ก็นาจะเหมาะสม
มติที่ประชุม อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการวิจัยและงานที่ปรึกษาแก
หนวยงานภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.๓ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงประเภทผูบริหาร
เลขานุการสภามหาวิท ยาลัย เชิญ นางสมอัป สร ปนสุข ที่ป รึก ษามหาวิทยาลัย ดานการ
บริหารงานบุคคล รายงานวา ดวย ก.พ.อ. ไดปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทผูบริหาร ทั้ง ระดับ
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีและผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยใหมีระยะเวลาและประสบการณการบริหารงานที่เกี่ยวของกับ
งานของตํ าแหนง ที่จ ะแต ง ตั้ ง ตามที่ ส ภามหาวิท ยาลั ยกํ าหนด คณะกรรมการบริ ห ารงานบุค คลประจํ า
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดพิจารณาระยะเวลา
และประสบการณการบริห ารงานที่จําเปนสําหรับตําแหนงประเภทผูบริหารทั้ง ระดับตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี และผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาแลว เห็นวาการมีประสบการณก ารบริห ารงานที่
หลากหลายมาเปนระยะเวลาพอสมควรอยางนอยสองรอบการประเมิน จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงดัง กลาวซึ่ง ตองรับ ผิดชอบบริห ารงานดานตางๆ ที่ส นับ สนุนการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง เห็ น ควรพิ จ ารณากํ า หนดคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน ง ในเรื่ อ งดั ง กล า ว เพื่ อ นํ า เสนอ
สภามหาวิทยาลั ยพิจ ารณาใหความเห็นชอบ ดัง นี้ ๑) กรณีตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิก ารบดีหรือ
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เทียบเทา กําหนดใหมีประสบการณการบริหารงานของตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีร วมกัน ดังนี้ ๑.๑) รักษา
ราชการแทนหรื อ ได รั บ มอบหมายใหป ฏิ บั ติ ห นา ที่ ใ นตํ า แหน ง ผู อํ านวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ๑.๒)
บริห ารงานในตําแหนงผูอํานวยการกอง อยางนอย ๒ ตําแหนง ๑.๓) บริห ารงานในตําแหนงผูอํานวยการ
กองและเทียบเทา (ตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานักและสวน
งานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ) ๑.๔) บริหารงานในตําแหนงผูอํานวยการกองและหัวหนาหนวยงานภายใน
ที่มีฐานะเทียบเทากอง ๒) กรณีตําแหนง ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา กําหนดใหมี ป ระสบการณก าร
บริห ารงานของตํ าแหนง ผูอํา นวยการกองหรื อเที ยบเทา (ตํ าแหนง หั วหน าสํา นัก งานคณบดี สํ านัก งาน
ผูอํานวยการ วิทยาลัย สถาบัน สํานักและสวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ) หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีรวมกัน ดังนี้ ๒.๑) รักษาราชการแทน
หรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ๒.๒) บริหารงาน รักษาการ
หรือ ได รับ มอบหมายใหป ฏิ บัติ ห นา ที่ใ นตํา แหนง หั วหนา หนว ยงานภายในที่ มีฐ านะเที ยบเทา กอง ๒.๓)
บริหารงาน รักษาการหรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนางานภายในกอง หัวหนางานใน
สํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานักและสวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
หรือหัวหนางานในหนวยงานภายในที่มีฐานะเทียบเทากอง ซึ่งตางงานกันอยางน อย ๒ งาน รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา คุณสมบัติเหลานี้ไมสําคัญเทาความสามารถและไดให
ขอสังเกตวา ควรตั้งเงื่อนไขเพิ่มขึ้น เชน ตองมีบุคลากรตั้งแต ๕ คนขึ้นไป จึงจะเปนกองได
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กลาววา ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
หรือตําแหนงเทียบเทานั้น ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครยังไมมี ยังไมกําหนดวาเปนระดับ ๘ หรือ ๙
ทั้ง ที่ม หาวิทยาลัยอื่นๆ มีก ารกําหนดกันเรียบรอยแลว หากจะมีก็ควรกํา หนดคุณสมบัติไวใหเ ปนไปตาม
หลักเกณฑ การเขาสูตําแหนงก็ตองมีการประเมินตามมาตรฐาน ก.พ.อ. เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กําหนดแลวก็ควรรีบดําเนินการโดยเร็ว จะเปนผลดีตอมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การประเมินหรือการเลื่อนตําแหนงนั้น ไมควรใชปริมาณงาน
เปนตัวกําหนด แตควรลดขั้นตอน ลดคนทํางาน โดยที่ผลงานยังเทาเดิม ก็จะเปนผูที่เหมาะสม เพราะทํางานมี
ประสิทธิภาพ
รองศาสตราจารย ธี ร ยุ ท ธ สุ น ทรา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ถามว า
หนวยงานที่แบงเปนกองหรือเทียบเทานั้นมีหนวยงานใดบาง
นางสมอัปสร ปนสุข ใหขอมูล วา มีอยูในประกาศ ก.พ.อ. การกําหนดมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงขาราชการ
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงใหขอมูล
วา มีประกาศกระทรวงการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กองเหลานี้จะกําหนดอยูใน
ประกาศกระทรวง
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ถามวา กรณีจัดตั้งหนวยงานใหม เชน กองอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอม จะมีโอกาสเขาสูตําแหนงหรือไม
นางสมอัปสร ปนสุข ใหขอมูลวา กองภายในก็จะมีชองทางในการกาวเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
ซึ่งจะตองมีการกําหนดตําแหนงกอนวาหนวยงานที่เทียบเทากองเหลานั้นควรจะเปนตําแหนง ใด เมื่อมีการ
กําหนดระดับแลว ก็จะมีการประเมินเพื่อเขาสูตําแหนงตอไป
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นายกสภามหาวิท ยาลัยยกตัวอยางวา หากมหาวิท ยาลัยจะจัดตั้ง กองโดยไมร อประกาศ
กฎกระทรวง ก็จะตั้งกองเปนหนวยงานภายใน หนวยงานภายในจะมีหัวหนาหนวยงานภายใน ตามกฎหมายวา
ดวยการบริหารงานหนวยงานภายใน ซึ่งเทียบเทาหัวหนาตามกฎกระทรวง ฉะนั้นผูอํานวยการกองหนวยงาน
ภายในก็จ ะมีสิท ธิ์เ ชนเดียวกันกับ หนวยงานตามกฎกระทรวง จึง ไมควรลิดรอนสิทธิ์และควรพิจ ารณาให
รอบคอบวามีการหามหรือไมวามิใหพนักงานมหาวิทยาลัยเปนหัวหนาหนวยงานภายใน
นางสมอัปสร ปนสุข ใหขอมูล วา ไมมีการหาม แตเ มื่อประกาศตองเปน ไปตามประกาศ
ก.พ.อ. คือตั้งในฐานะเปนหัวหนาหนวยงานโดยแบงเปนระดับ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ใหอิงตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่ง หากให พนัก งาน
มหาวิทยาลัยมาเปนหัวหนาหนวยงานก็สามารถทําได ไมควรจํากัด
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กลาวแสดงความเห็นดวยวาไมควรจํากัด และควรมีสิทธิ
เชนเดียวกัน ไมวาจะเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดผูที่มีความสามารถมาทํางาน
นางเดือนเพ็ญ สุขทอง ผูอํานวยการกองบริห ารงานบุคคล ใหขอมูลวา ขอบัง คับ วาดวย
พนักงานมหาวิทยาลัยกําหนดไวแลววาใหพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถเขาสูตําแหนงประเภทผูบริหารได
ถาหากมหาวิทยาลัยใชงบประมาณจากเงินรายได คงไมมีปญหา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา กฎระเบียบสมัยกอนออกมาเพื่อ ใชกับขาราชการ ทําให
พนักงานมหาวิทยาลัยอยูนอกกรอบนี้ ตอไปพนักงานมหาวิทยาลัยมากขึ้น ขาราชการจํานวนลดลง จึงมีการ
แสดงความเปนหวงขาราชการวาจะไมไดรับสิทธิเหลานี้
อาจารย ศุ ภ ลั ก ษณ ใจเรื อ ง ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ /กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ถามวา ประกาศนี้ใชกับขาราชการเทานั้น ขาราชการที่อยูในโครงสรางตาม
ประกาศกฎกระทรวง ดังนั้นผูที่ไมเกี่ยวของก็จะไมไดใชประกาศนี้ใชหรือไม
นางสมอัป สร ปนสุข ให ขอมูล วา หากเปนโครงสรางภายในของมหาวิท ยาลัย แตเ ป น
ขาราชการ เมื่อเลื่อนระดับจะตองอิงเกณฑตามประกาศ ก.พ.อ. มีทางกาวหนาขึ้นได แตคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงผูบริหาร ไมสามารถเบิกจากเงินงบประมาณได ตองเบิกจายจากเงินรายได
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ไมตองคํานึงวางบประมาณมาจากไหน และใหระบุในมติวา
อนุมัตกิ ารกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภท
ผูบริหาร โดยใหใชกับหนวยงานภายในและพนักงานมหาวิทยาลัยดวย
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กลาวแสดงความคิดเห็นวา ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลง
อยางมาก จะตองออกแบบโครงสรางและงานเพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสามารถรับการเปลี่ยนแปลง
นั้นและอยูไดอยางยั่งยืน โดยการออกแบบตองคํานึงถึง ๑) แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ๒) งบประมาณที่
มีอยู ๓) ศักยภาพของมหาวิทยาลัย หากมีการออกแบบงานใหม จํานวนหนวยงานเทาใดจึงจะเหมาะสมและ
อยูร อดไดอ ยางยั่ ง ยืนและมีศั ก ยภาพ เพราะผลการประเมินจากภายนอกเกี่ยวกับ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
ปรากฏวามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไมอยูในอันดับ ๑ ใน ๑๐ อาจจะเปนเพราะสภาพการแขงขันของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครยังมีปญหาอยู การออกแบบโครงสรางหรืองานใหกระชับมีความจําเปนหรือไม
ถาบุคลากรมีความสามารถ หนวยงานก็จะแคบลง แตถาสถานภาพต่ําจะตองมีบุคลากรจํานวนมาก อธิการบดี
จึงควรปรับโครงสรางใหม และวางโครงสรางใหสอดคลองตามแผนยุทธศาสตร ใชงบประมาณอยางคุมคา และ
หากรัฐบาลตัดลดงบประมาณ มหาวิทยาลัยตองพึ่งตนเองและสามารถแขงขันได จึงตองมีการเตรียมตัว รวมทั้ง
การเขาสูประชาคมอาเซียนดวย มหาวิทยาลัยควรปรับโครงสรางใหมใหมีความกระชับขึ้ น หนวยงานที่ดีให
คงไว และใชงบประมาณอยางคุมคามากที่สุด ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. นั้น ควรหารือใน
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เรื่องนี้ใหชัดเจน มีการบูรณาการวิธีคิดเพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีศักยภาพ ติดอันดับ ๑ ใน ๓ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหนําเรื่องนี้ไปหารือกันในการประชุมคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.
ในวันศุกรที่ ๑๓ – วันเสารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดวย
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ถามวา สภามหาวิทยาลัยเคยไดใหกรอบในการประเมิน
บุคคลเพื่อการเขาสูตําแหนงตางๆ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรางระเบียบหรือหลักเกณฑรองรับการประเมิน
บุคลากร เพื่อใหเกิดความชัดเจนและความรวดเร็วขึ้นหรือไม
นางสมอัปสร ปนสุข กลาววา หลังจากที่ประชุมเห็นชอบขอบังคับก็ไดมีการจัดทําประกาศ
แล ว แต เ รื่ อ งองค ป ระกอบของการประเมิ น มี เ กณฑ เ กี่ ย วกั บ ความรู ค วามสามารถ ทั ก ษะ สมรรถนะ
มหาวิทยาลัยไดกําหนดสมรรถนะไวแลว แตเรื่องความรูความสามารถและทักษะนั้นยังไมไดดําเนินการ และอยู
ระหวางการนําเขาสูการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยโดยมีการพิจารณาไปแลว
สวนหนึ่ง จะนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งในการประชุม
เดือนพฤษภาคมนี้ และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ขอใหเรงรัดการดําเนินงานในสวนนี้ เพื่อประโยชนและ
เปนขวัญกําลังใจแกบุคลากรและเพื่อศักยภาพของมหาวิทยาลัย
คุ ณ หญิ ง ณั ษ ฐนนท ทวี สิ น กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ สนอแนะให
มหาวิทยาลัยศึกษาขอมูลผลการประเมินจากภายนอก วามีเกณฑการประเมินและมีรายละเอียดอยางไรบาง
เพื่อประโยชนในการดําเนินงาน
มติที่ประชุม ๑) อนุ มั ติ ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบัน อุดมศึก ษา ตํา แหนง ประเภทผูบ ริห าร โดยให ใช กับ กรณี ห น วยงานภายในและ
พนักงานมหาวิทยาลัยดวย
๒) สําหรับขอเสนอเรื่องการออกแบบโครงสรางและงานเพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สามารถรั บ การเปลี่ ย นแปลงและดํ า รงอยู ไ ด อ ย า งยั่ ง ยื น ให นํ า ไปหารื อ ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในวันศุกรที่ ๑๓ – วันเสารที่
๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดวย
๓.๔ การปรั บปรุ งแก ไ ขหลักสู ตรประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิต สาขาวิช าชีพ ครู หลัก สูต ร
ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยจินตนา ณ สงขลา และอาจารยสถาพร
ปกปองนําเสนอรายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
จากนั้นมหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลของมหาวิทยาลัยพรอมหลักสูตรดังกลาวไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
เพื่อพิจ ารณาใหก ารรับ รอง และจะจั ดการเรีย นการสอนในปก ารศึก ษา ๒๕๕๗ เปน ตนไปนั้น ในการนี้
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภามีหนังสือดวนที่สุด ที่ ศธ ๕๑๐๒.๑/๑๐๘๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ความวา
คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอน
ประกาศนียบัตรทางการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติให
มหาวิทยาลัยปรับปรุงแกไขโครงสรางหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาใหเปนไปตามเกณฑการรับรอง และเสนอ
สภามหาวิท ยาลัย อนุมั ติ ก อนเสนอสํ า นั ก งานเลขาธิก ารคุ รุ ส ภาภายใน ๓๐ วั น วิท ยาลั ย การฝ ก หั ด ครู
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โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา มาตรฐานใดบางที่จะตองปรับแก
ผูชวยศาสตราจารยจนิ ตนา ณ สงขลา มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานของความเปนครู โดยมีการ
เพิ่มสาระของความเปนครู จิตวิญาณและสมรรถนะความเปนครู โดยเพิ่มในรายวิชาหลักการศึกษา
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลวา
คุรุสภาเปลี่ยนแปลงขอมูลอยูเรื่อยๆ ทําใหเกิดความลาชา และความไมชัดเจน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เรื่องมาตรฐานความเปนครูนั้น สภามหาวิทยาลัย เนนอยู
ตลอดเวลา และไดมีแนวทางสรางความเปนเลิศของการฝกหัดครูแลว เพราะเหตุใดจึงตกเรื่องเหลานี้ไป เรื่องนี้
เปนเรื่องสําคัญ
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําชี้แจงวา
มาตรฐานวิชาชีพครูนั้น จะมีเงื่อนไขมาจากสองหนวยงาน คือ สกอ. และสํานักงานคุรุสภา โดยตองมีการปรับ
ทุกๆ ๕ ป สํานักงานคุรุสภาจะกําหนดใหวิชาชีพครูตองปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในป ๒๕๕๔ มีขาววา
สํานั ก งานคุรุ ส ภาจะมีก ารปรั บ มาตรฐานวิชาชีพ ครูจ าก ๙ มาตรฐานให เ ป น ๑๒ มาตรฐาน และมี ก าร
ดําเนินการอยูเรื่อยมา ในป ๒๕๕๓ วิทยาลัยการฝกหัดครูจึงไดงดรับนักศึกษา แตเงื่อนไขของ สกอ. กําหนดให
ปรับหลัก สูตรภายใน ๕ ป วิทยาลัยการฝกหัดครู จึง ไดปรับ ไปกอน โดยเขียนเนื้อหาจากคําที่ปรากฏอยูใน
มาตรฐานของคุรุสภา ซึ่งบางคําเปนคําใหม ไมมีปรากฏอยูเดิม อยางไรก็ตาม คําที่ใหระบุเพิ่มนั้นเปนคําสําคัญ
ถึงแมจะไมมีการประกาศ แตมีความสําคัญควรบรรจุไว ที่ผานมาวิทยาลัยการฝกหัดครูมีประสบการณจากการ
ทําหลักสูตรตามมาตรฐานเดิม จึงคัดลอกคําทุกคําตามมาตรฐานเดิมที่คุรุสภากําหนดไวในคําอธิบายรายวิชา
แมบางคําจะไมเห็นดวยเพราะผิดหลักวิชา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ไมไดติดใจเกี่ยวกับการใชคํา แตติดใจในเรื่องมาตรฐานที่ ๑
ที่สภามหาวิท ยาลัยไดก ลาวถึงมากอนตั้ง แตตน ไมวาคุรุสภาจะมีม าตรฐานอยางไร วิท ยาลัยการฝกหัดครู
จะตองมีมาตรฐานนั้น มาตรฐานที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดมานานแลว เพราะเหตุใดจึงไมมี
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอแนะวา
วิทยาลัยการฝกหัดครู ควรทําขอมูลเกี่ยวกับการสรางความเปนเลิศของการฝกหัดครู โดยครูไมจําเปนตองเปน
คนเกง แตตองมีจิตวิญญาณความเปนครู โดยรวบรวมขอมูลวาวิทยาลัยการฝกหัดครูไดดําเนินการอะไรไปแลว
บาง เพราะเหตุใดจึงไมสอดคลองกับมาตรฐานของคุรุสภา
รองศาสตราจารยวิ ชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิ ท ยาลัยจากคณาจารย ป ระจํ า
กลา วเพิ่ม เติม ขอ มูล สืบ เนื่อ งจากรองศาสตราจารยทิ วัต ถ มณี โ ชติ ว าแตเ ดิม มาตรฐานวิชาชีพ ครู มีอ ยู
๙ มาตรฐาน แตคุรุส ภามีก ารปรับ ปรุงระเบียบวิชาชีพใหม และเพิ่ง ประกาศใช มีก ารนําหลัก สูตรของทุก
มหาวิท ยาลัยมาเทียบเคียงคําอธิบายรายวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีคําอธิบ ายรายวิชาไมตรงอยู
๓ รายวิชา นอกนั้นมีครบ แตก็มิใชความผิดของวิทยาลัยการฝกหัดครู เพราะคุรุสภามากําหนดภายหลัง และ
ขอใหวิทยาลัยการฝกหัดครูนําเสนอขอมูลเกาเทียบกับขอมูลใหม เติมคําจากมาตรฐานวิชาชีพครูเพิ่มเขาไป
โดยใหเรงดําเนินการนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและสงคุรุสภาภายใน ๓๐ วัน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา มาตรฐานที่ ๑ ที่คุรุสภากําหนดไวนั้น วิทยาลัยการฝกหัดครู
มีหรือไม มีหรือไมไดนําเสนอ
ผูชวยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําให
ขอมูลเพิ่มเติมวา วิทยาลัยการฝกหัดครูไดจัดทําเทียบเคียงไว แลว และไมไดชาเพราะคณะกรรมการจัดทํา
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หลักสูตร แตชาเพราะรอมาตรฐานของคุรุสภาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด วิทยาลัยการฝกหัดครูเกรงวาจะ
ไมไดเปดรับนักศึกษา จึงปรับไปกอนโดยยึดมาตรฐานวิชาชีพครู ๙ มาตรฐานเปนตัวตั้ง และระบุวาจะปรับ
อะไรลงไปดวย ในการประเมิน คุรุสภาก็จะประเมินหลายขั้นตอน ขั้นแรกจะประเมินเอกสารหลักสูตรกอน
ตอไปก็ประเมินกระบวนการ ในขั้นของการประเมินเอกสารหลักสูตรนั้นทําไป ๙ มาตรฐาน แตครุ ุสภาประเมิน
๑๑ มาตรฐาน จึงไมสอดคลองกัน และคุรุสภาใหเพิ่มคําสําคัญเหลานั้นอีก เพื่อใหหลักสูตรสมบูรณขึ้น
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา รายละเอียดที่คุรุสภาตองการใหเพิ่มในมาตรฐานที่ ๑ นั้นคืออะไร
รองศาสตราจารยจินตนา ณ สงขลา ใหขอมูลวา ขาดคําวาการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปน
ครู สมรรถนะความรูที่ไมป รากฏ ซึ่งในมาตรฐานเหลานี้วิท ยาลัยการฝกหัดครูมีอยูแลว นอกนั้นยัง ขาด
มาตรฐานที่ ๖ สาระทฤษฎีรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อการคิดวิเคราะห การสรางสรรคและการแกปญหา
และการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน ตอนที่จัดทําตาม ๙ มาตรฐานนั้น ขอความเหลานี้ไปอยูในรายวิชาอื่นๆ
เมื่อเปลี่ยนมาตรฐานก็ตองมาปรับใหมใหสอดคลอง นอกจากนั้นยังมีมาตรฐานที่ ๑๑ เรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ซึ่งมีครบแลว แตอยูในอีกรายวิชาหนึ่ง
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ใหขอสังเกตวา เรื่องนี้ควรใหคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร รับทราบดวย ไมวาจะเปนหลักสูตรที่สงไปแลว หลักสูตรใดอยูใน
ขั้นตอนของคุรุสภา หลักสูตรใดที่ถูกสงคืนมา
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหตรวจสอบเอกสารหลักสูตรหนา ๙ และ ๑๐ การใช
ขอความภาษาอังกฤษ และที่สําคัญในวัตถุประสงคนั้นขาดเรื่องจิตวิทยา เทคโนโลยี และการวิจัย ควรเพิ่มเติม
เรื่องเหลานี้เขาไปดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา หลักสูตรนี้ สกอ. ไดรับทราบหรือยัง หากแกไขใหมจะตอง
สงไปยัง สกอ. อีกหรือไม
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโ ชติ ใหขอมูล วา แตเดิม กระบวนการรับรองนั้นจะตองผาน
สกอ. กอน จากนั้นก็สงใหคุรุสภา แตปจจุบันการดําเนินการของ สกอ. ลาชา คุรุสภาจึงกลาวโทษ สกอ. ใน
ขณะเดียวกัน สกอ. ก็อางถึงความไมชัดเจนของคุรุสภา จึงมีการตกลงกันวาในสวนของวิชาชีพครูที่เกี่ยวของกับ
มาตรฐานวิชาชีพใหคุรุสภาเปนผูพิจารณา นอกเหนือจากนั้นให สกอ. เปนผูพิจารณา เมื่อคุรุสภาพิจารณาและ
รับรอง ๑๑ มาตรฐานแลว ใหสงใบรับรองไปให สกอ. และ สกอ. จะไมพิจารณาในสวนนี้ แตจะพิจารณาใน
สวนที่เหลือ
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ถามวา ขอความภาษาอังกฤษตามที่รองศาสตราจารย
คมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอเสนอแนะมานั้น คุรุสภามีการกําหนดชื่อภาษาอังกฤษไวหรือไม
รองศาสตราจารยจินตนา ณ สงขลา ใหขอมูลวา คุรุสภาจะใหเฉพาะภาษาไทยเทานั้น
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาววา คุรุสภาจะใหเปนมาตรฐานมาแตไมใหชื่อ
รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เมื่อสภามหาวิทยาลัยใหนโยบายไปแลว แตคณะไมรับไป
ปฏิบัติตาม จึงควรทําอะไรที่เขมงวดขึ้น เชนเมื่อมีมติวาใหคณะดําเนินการอยางไร ใหเขียนรายละเอียดส งให
คณบดีลงนามรับทราบ และขอทราบผลกลับมาภายในทุกสัปดาห ทุก ๑๕ วัน หรือทุกเดือน
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กลาววา สภามหาวิทยาลัยเคยใหมอบใหคณะตางๆ เขียน
ความตองการลงในกระดาษเปลา วาคณะตองการอะไร อยางไร แตก็ยังไมมีคณะใดสงกลับมา
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ใหขอสังเกตวา การประชุมสภามหาวิทยาลัยแตละครั้งมี
คณบดี ทุ ก คณะเข า รว มประชุม ด ว ย เมื่ อ มี ม ติ ใดๆ คณบดีก็ จ ะรั บ ทราบทั น ที โดยไมต อ งให เ ลขานุ ก าร
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สภามหาวิทยาลัยแจง เพราะเปนความรับผิดชอบของคณบดี และจะเปนการประเมินคณบดีดวยวาคณบดีได
ไปดําเนินการใดบาง
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ใหแจงคณบดีและเก็บบันทึกไวเพื่อประเมินการดําเนินงาน
ของคณบดี
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติการปรับ ปรุง แกไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลัก สูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖
๒) มอบนโยบายใหผูบ ริหารหนวยงานรับผิดชอบเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อมี
นโยบายที่เกี่ยวของใหรับไปปฏิบัติและรายงานผลตอสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน
๓) มอบฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงรายละเอียดใหผูบริหารหนวยงานทราบและ
จัดทําบันทึกรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารตอไป
๓.๕ การปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเพียบพบ มนตนวลปรางค รายงานขอมูล
การปรับแผนยุท ธศาสตรการพัฒ นามหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ –๒๕๖๑ ความวา ตามที่
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๑๙ – วันเสารที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พิจารณาเรื่องการปรับโครงสรางและจัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อการจัดทํากรอบ
อัตรากําลัง โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติใหมหาวิทยาลัยไปศึกษาแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
วามีแผนในการปรับโครงสรางและการจัดตั้งหนวยงานภายในหรือไม หากไมมีตองบรรจุในแผนปตอไป หรือจะ
แกไ ขปรับ ปรุง แผนฯ พร อมทั้ง ศึก ษาความเปนไปไดข องโครงการ นั้น มหาวิท ยาลั ยไดดํ าเนิ น การตาม
ขอเสนอแนะดังกลาวแลว ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดมีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิท ยาลัย เมื่อสิ้นไตรมาส ๒ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พบวา
มหาวิทยาลัยมีความจําเปนตองปรับโครงสรางและสภาพของหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เกิดประโยชนตอการบริหารมหาวิทยาลัย พรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให
สอดรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความคลองตัว
ในการบริหารจัดการและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงไดปรับเพิ่ม
โครงการในยุทธศาสตรที่ ๑ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
รองศาสตราจารย พ งศ หรดาล กล า วว า ในการนํ า เสนอแผนยุ ท ธศาสตร ทั้ ง
๘ แผนยุทธศาสตรตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมที่ผานมา ในยุทธศาสตรที่ ๑ ปฏิรูปการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยทั้งระบบ แตไมมีรายละเอียด ในครั้งนี้จึงขอเพิ่มรายละเอียดในยุทธศาสตรดังกลาวเพื่อใหเกิ ด
ความชัดเจนยิ่งขึ้น จากการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ไดใหขอสังเกตวาสถาบันราชภัฏ
ไดเปลี่ยนมาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเกือบ ๑๐ ปแลว แตยังไมสามารถตอบสนองยุทธศาสตรของประเทศได
เพราะถูกจํากัดตั้งแตเริ่มตน เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาจึงยินดีที่จะใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏปรับ โครงสรางใหม เพื่อใหทันตอการเปลี่ ยนแปลงของสัง คม ปจ จุบันไดดําเนินการเพิ่ม วิท ยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการนานาชาติ ทําใหมีหลักสูตรใหมๆ เกิดขึ้น เชน โลจิสติกส หรือธุรกิจการบิน เปนตน
ลักษณะของการบริหารจัดการก็จะเปนการบริหารจัดการภายใน แตในอนาคตก็ตองปรับโครงสรางเพื่อรองรับ
การดําเนินงาน หนวยงานใดที่ยังไมสามารถปรับเปลี่ยนไดก็จะขอจัดตั้งเปนหนวยงานภายใน
ศาสตราจารยฐ าปนา บุ ญ หล า เสนอแนะว า เมื่อ ปรับ แผนยุท ธศาสตรแล วก็ ควรปรั บ
แผนปฏิบัติการดวย
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รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร เสนอแนะเพิ่มเติมวา เมื่อมีการปรับปรุงยุทธศาสตรตองมี
เปาหมาย ควรระบุไปวาในแตละปนั้นจะมีการจัดตั้งหนวยงานเพิ่มกี่หนวยงาน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาววา มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ ก็ตองการปรับ
โครงสรางของตนใหเหมาะสมเชนนี้ สิ่ง ที่นาเปนหวงคือการขยายหนวยงานเพิ่ม จะเกี่ยวของกับเงินประจํา
ตําแหนงแลวเปรียบเทียบกับ หนวยงานอื่นๆ วาเทากันหรือไม จึงควรพิจ ารณาอยางรอบคอบวาการขยาย
โครงสรางนั้นทําใหสามารถทํางานได ระดับชั้นของการบริหารจัดการควรรอบคอบชัดเจน
หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตวา
จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายธุรกิจและการลงทุน ในครั้งที่ผานมาได
กลาวถึง สถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพ วาในปห นาจะมีการตรวจสอบหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่ สราง
รายได วามี การฝก ประสบการณวิชาชีพใหนักศึก ษาดวยหรือไม หากไมมีก็จ ะเรียกเก็บ ภาษีและมีก ารเก็บ
ยอนหลัง ไดรับรายงานจากผูอํานวยการศูนยวัฒนธรรมพระนครวามีการจัดหนวยงานชื่อหนวยฝกวิชาชีพและ
ประสบการณ และตองติดตอหนวยงานที่ทํารายไดทั้ง ๗ แหง วามีก ารฝก ประสบการณวิชาชีพอะไรบาง
ประเภทงานเปนอยางไร มีการบริหารจัดการอยางไร ตองมี หลักฐานไวรองรับการตรวจสอบภายในสิ้นปนี้
จึงขอใหอธิการบดีเรงดําเนินการ
อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง กลาววา เรื่องนี้ควรจะอยูในยุทธศาสตรในขอใด เพื่อใหนักศึกษา
ฝกงานในมหาวิทยาลัยไดมากขึ้นเพราะขณะนีน้ ักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพกับหนวยงานภายนอกเปน
สวนใหญ และจะเปนการสนับสนุนการจัดตั้งหนวยฝกวิชาชีพและประสบการณ โดยควรเริ่มฝกตั้งแตป ๑ หรือ
ป ๒ สวนปสุดทายก็จะเปนการฝกงานเต็มรูปแบบกับภายนอก จึงควรปรับโดยบรรจุในยุทธศาสตรเพื่อความ
ชัดเจน นอกจากนั้น ในการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการก็มีการหารือกันเรื่องการปรับโครงสราง เชน
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ที่ควรปรับเปนกองอาคารสถานที่ฯ เพราะจํานวนอาคารมีมากขึ้น ปญหา
ตางๆ เพิ่มขึ้น แตบุคลากรที่ดําเนินงานมีนอย และไมไดรับการตอบสนองอยางเรงดวน อาจจะติ ดขัดในเรื่อง
การบริหารจัดการ ทําใหการดําเนินงานชาลง เมื่อมีการปรับโครงสรางแลว การดําเนินงานอาจจะคลองตัวขึ้น
สวนบัณฑิตวิทยาลัยก็เคยพบปญหาวา การประเมินคุณภาพการศึกษาเปนหนาที่ของคณะแตการจัดการเรียน
การสอนคณะไมไดเปนผูจัด เมื่อประเมินจึงมีปญหาในการประเมินและขาดความชัดเจนในการรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา สวนสํานักกิจการนักศึกษานั้น ปจจุบันนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดไป
จากเดิม มาก ตองมี ห น วยงานรั บ ผิดชอบทั นความเปลี่ย นแปลงทางความคิ ดของนัก ศึก ษา มี ความคิด ที่
หลากหลาย มีงานวิจัยที่สนับสนุนการดําเนินงาน มีการแกปญหาเชิงจิตวิทยา หากใชวิธีการแกไขปญหาอยาง
เดิมๆ อาจจะไมทันตอการเปลี่ยนแปลง
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กลาววา มหาวิทยาลัยมีสถานที่ที่จะใหนักศึกษาเขามาฝก
ประสบการณวิชาชีพพอสมควร แตไมมีการรับรองมาตรฐานใหเปนสากล ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจะ
มีการเขาสูมาตรฐานสากลดวย จึงควรขอการรับรอง ISO (International Organization for Standardization) ดวย
เพื่อใหนักศึกษาได ฝก งานในองคกรที่ไดรับ การรับ รองมาตรฐาน ไดห นวยกิ ตและการทํางานที่ดีในอนาคต
นอกจากนั้นเรื่องคุณภาพการศึกษาในตางประเทศเชน สหรัฐอเมริก า มีการปรับ ปรุงหลักสูตรใหมรองรับ
เทคโนโลยีสมัยใหม โดยเฉพาะทางดานเทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร และการบัญชี ซึ่งใชระบบบูรณาการ
เปนระบบดิจิตอลทั้งหมด เพื่อใหทันตอเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยจึงควร
ตั้งคณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาวแสดงความเปนหวงเกี่ยวกับ การจัด ชั้นของ
องคกรวา ควรมีความชัดเจน เชน หนวยงานใหมโดยเฉพาะบัณฑิตวิทยาลัยนั้น มีความเห็นดวยวาควรจะตองมี
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เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐาน สวนสํานัก กับ กองซึ่งเปนหนวยงานสนับ สนุนนั้นควรอาศัยหลักการบริหาร
จัดการเพราะจะผูกพันหลายเรื่อง เชน เงินประจําตําแหนง หรือสิทธิ์ในการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จึงควรมีก ารระบุลําดับ อยางชัดเจน นอกจากนั้นควรมีการระบุเหตุผล ความจําเปนในการจัดตั้ง ใหชัดเจน
ตองใชบุคลากรเทาใด และจะใชงบประมาณเทาใด คํานวณในระยะยาวเพื่อพิจารณางบประมาณวาเพียงพอ
หรือไม
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหารกลาววา การปรับโครงสรางของมหาวิทยาลัยนี้ เพื่อใหสามารถตั้งหนวยงานและปรับปรุงหนวยงานใน
เรื่องสายการบริห าร ส วนขอ เสนอแนะของที่ป ระชุม สภามหาวิท ยาลัยที่ ก ลาวถึง การแบง ลําดับ ชั้นของ
หนวยงานและการใชงบประมาณนั้น คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ
และการคลัง จะประชุมในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยหารือกันในเรื่องโครงสรางการจัดตั้งหนวยงานใหม
กรอบอัตรากําลัง รวมทั้งงบประมาณที่ตองใช และจะนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ใหขอสังเกตวา หากในอนาคตไมมีนักศึกษามาเรียนจะทํา
อยางไร และหากมหาวิท ยาลัยไมมีม าตรฐานมารองรั บในเรื่องการฝกประสบการณวิชาชีพจะเปนอยางไร
มหาวิทยาลัยควรมีการรับรองมาตรฐาน ISO เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน สวนการปรับโครงสราง
นั้นควรปรับใหกระชับขึ้น ใหหนวยงานทํางานไดหลายบทบาทหนาที่ ใชคนใหนอยลง แตทํางานมีศักยภาพมาก
ขึ้น นอกจากนั้นยังมีขอสังเกตวาเมื่อสภามหาวิทยาลัยใหนโยบายอะไรแลวมหาวิทยาลัยไมดําเนินการ มติของ
สภามหาวิท ยาลัย นั้น ผูป ฏิบัติควรใหความใสใจเปน พิเ ศษ และมีก ารติดตามการดําเนินงานตามมติของ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีกองและสํานักมากเกินไป ทําใหมี
กระบวนการมากในการดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานตามมติ แตการปรับโครงสรางก็มีความจําเปน
เพราะพัฒ นาการขององคก ร อยา งไรก็ต าม มหาวิ ท ยาลัย อาจเขาใจผิ ดในการเสนอแผนที่ มีแต ตัว ชี้วั ด
ไมมี เ ปาประสงคร วม เชน การปรับ ปรุ ง โครงสราง วาควรจะไดอะไร เมื่ออนุมัติแ ลว จะมีบุ คลากรและ
งบประมาณเพิ่มไดอยางไร จากที่ใด การปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานภายในนั้นไมเรงดวนเทากับการ
จัดตั้งหนวยงานใหมที่จะตองเรงรัดใหคืบหนา แตยังไมสามารถนํามาขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยได เพราะ
ยัง ไมมีแผน สภามหาวิทยาลัยจึงยังไมมีขอมูล ในการอนุมัติ การนําเสนอครั้งนี้เปนครั้ง ที่ ๒ แลว จึง ขอให
ดําเนินการเรื่องการจัดตั้งหนวยงานใหม โดยใหจัดทําแผนใหสมบูรณ มีการคาดการณวาจะใชบุคลากรจากที่ใด
ใชงบประมาณ อุปกรณเทาใด คาดวาจะมีผูเรียนเทาใด มีการลงทุนตลอดระยะเวลาเทาใด และจะคืนทุน
เมื่อใด สภามหาวิท ยาลัยจึง จะสามารถพิจารณาวาอนุมัติไดห รือไม สําหรับการปรับหนวยงานภายในเดิม
ควรระบุวาจะทําใหไดรับอะไร ควรระบุใหชัดเจนวา จะทําใหประหยัดงบประมาณ หรือมหาวิทยาลัยมีรายได
สูง ขึ้น มีป ระสิท ธิภาพในการทํางาน ไดรับ การอํานวยความสะดวกมากขึ้น และใหระบุดวยวาจะตองเพิ่ม
จํานวนบุคลากรเทาใด ใชงบประมาณเพิ่มขึ้นเทาใด สัดสวนอัตรากําลังคนและงบประมาณที่ใชในการสนับสนุน
กับการสอนจะเปนอยางไร แผนตองมีความสมบูรณมากกวานี้ จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบอาจารย
ไพบูลย วิริยะวัฒนะ ประสานดําเนินการดังกลาว และทําแผนมาขออนุมัติใหสมบูรณ
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช ให ข อ มู ล ว า ในภาคเอกชนนั้ น จะระบุ เ หตุ ผ ลและ
ขอเท็จ จริง รวมถึง การจัด ทําแผนและแนวทางการดํ าเนินการใหชัดเจน วามี ความคุม คาหรือไม ตองใช
ทรัพยากรเทาใดเพื่อปองกันความเสี่ยง
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รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาววา ปญหาของบัณฑิตวิทยาลัยในประเทศไทยคือ
ความไม รู บ ทบาทหน า ที่ ที่ ชั ด เจน อาจจะเป น เพราะประวั ติ ศ าสตร ข องสถาบั น การศึ ก ษาแต ล ะแห ง
มหาวิทยาลัยจึงควรจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยที่มีมาตรฐานคือ ๑) ไมมีอาจารยประจํา ๒) มีคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย อาจจะใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนประธาน มีคณะที่เ กี่ยวของเปนกรรมการ ทําหนาที่
บริหารจัดการ มีเจาหนาที่ดําเนินการประสานงานและพัฒนาคุณภาพของอาจารย
นายกสภามหาวิ ท ยาลัย ถามว า ตามที่ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ยสั ญ จรตามคณะ
แลวสภามหาวิทยาลัยไดใหคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระบุความตองการในการลงทุนนั้นความคืบหนาเปน
อยางไร
อาจารย ม ณฑล จั น ทร แ จ ม ใส คณบดี ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม /กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร กลาววา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดสังเคราะหประเด็นตางๆ
ทั้งจากประชาคมและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และไดนําเสนอมายังสํานักงานอธิการบดีเพื่อนําเขาที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากนั้นคงเขาสูที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ กลาวเพิ่มเติมวา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดสังเคราะห
ความตองการในการดําเนินงานเปนขอเสนอแนะความตองการ และนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแลว
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ กอนนําเขาสูที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย ขอให พิจ ารณาใหครบถวนสมบูร ณทั้ง เรื่องโครงการในการจัดทํา
งบประมาณในการลงทุน การหารายไดเพื่อการคืนทุน
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กลาววา มิใชเพียงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเทานั้น
ยัง มีคณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร ที่จ ะเปดศู นยฝก อบรมภาษาอัง กฤษ และสภามหาวิท ยาลัย ให
วิเคราะหปญหา วิธีการดําเนินการ วาควรจะทําอยางไร
นายกสภามหาวิทยาลัยใหนําขอเสนอแนะของที่ประชุมไปวิเคราะหวาควรจะทําอยางไร และนําไป
เสนอในการประชุมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติฯ ของมหาวิทยาลัย ในเดือนมิถุนายนดวย
มติที่ประชุม ๑) ที่ประชุมรับทราบการปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ โดยใหไปจัดทํามาใหสมบูรณตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๒) ใหมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะจากการประชุมสัญจรยังคณะตางๆ ไปวิเคราะหวาควรทํา
อยางไร และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนมิถุนายน
๓.๖ การปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยประจําหลักสูตร
เลขานุก ารสภามหาวิท ยาลัย เชิญ อาจารยณัฐพล ชุม วรฐายี ผูอํานวยการสํานัก สง เสริม
วิชาการและงานทะเบียนรายงานขอมูลความวา สภาวิชาการ โดยสํานักสงเสริม วิชาการและงานทะเบียนขอ
นําเสนอการปรับ ปรุง แกไขรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยประจําหลัก สูตร รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหพิจารณาใหรอบคอบวาอาจารยประจําหลักสูตรไมควรซ้ําซอนกัน
รองศาสตราจารย ธี ร ยุ ท ธ สุ น ทรา ขอให ต รวจสอบและปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งการใช ภ าษา
การจัดรูปแบบการจัดทําเอกสาร การใชคํายอของคุณวุฒิใหถูกตอง กอนสงไปยัง สกอ.
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ใหขอสังเกตวา ควรเปลี่ยนตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยใหเปนปจจุบัน เชน ผูชวยศาสตราจารยปราณีต จิระสุทัศน เปนรองศาสตราจารย
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รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กลาววา รายละเอียดของผูทรงคุณวุฒิ กรรมการประจํา
หลักสูตรและกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในเอกสารแนวขวางควรเพิ่มเติมใหสมบูรณ โดยเฉพาะผลงานทาง
วิชาการ ที่ควรเปนปจจุบันเพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาหรือการพัฒนาทางวิชาการ
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยประจําหลักสูตรโดยใหปรับแกตาม
ขอสังเกตของที่ประชุมกอนนําสงไปยัง สกอ.
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ การดําเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สืบ เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ป ระชุมมีม ติ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ซึ่งมหาวิท ยาลัยโดยผูรับ ผิดชอบไดนําไปดําเนิ นการแลว รายละเอียดดัง เอกสารประกอบการประชุม ตาม
ระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ในการติดตามนั้น ควรบอกชื่อวาระและระบุชื่อวาระ
ทําใหไมนาสนใจใหปรับใหมโดยใหระบุวามีมติเมื่อใด และใหรวบรวมเปนเอกสารเก็บไวเปนขอมูล และการ
นํา เสนอในที่ ป ระชุ ม ให เ สนอในหัว ข อ เรื่ องที่ คา งการดํ าเนิ นการ ที่ ยั ง ไม ได ดํ าเนิ นการตามมติ เพราะ
สภามหาวิทยาลัยตองการทราบเทานี้ และขอมอบใหรองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร พิจารณาการ
ติดตามการดําเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย และไมตองรายงานตอสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบโดย
๑) ใหปรับการนําเสนอโดยใหระบุวามีมติเมื่อใด ดําเนินการอยางไรและใหรวบรวมเปนเอกสารเก็บ
ไวเปนขอมูล
๒) การนําเสนอในที่ประชุมใหเสนอเฉพาะเรื่องที่คางการดําเนินงาน ยังไมไดดําเนินการตามมติ
๓) มอบรองศาสตราจารย ท องหล อ วงษ อิ น ทร เป น ผู ติ ด ตามและกระตุ น เตื อ นให
ผูรับผิดชอบดําเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย
๔.๒ พิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สืบ เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการพิจารณาการตอเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไดรายงานผลการพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครูและคณะวิทยาการจัดการตอสภามหาวิทยาลัยวาผู
ที่ไดรับการเสนอชื่อขอตอเวลาราชการทั้งสองรายมีคุณสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑขอ ๕ ของประกาศ
ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะในการพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ ๑) การตอเวลาราชการ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาในประเด็นดังนี้ ๑.๑) การ
ขาดแคลนอัตรากําลัง ๑.๒) ศักยภาพตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ๑.๓) ผูที่ไดรับการตอเวลาราชการ
ตองเปนผูมีความรับผิดชอบปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเปนอยางดี ๒) ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ไดกําหนดใหผูที่จะไดรับการตอเวลาราชการจะตองมีผลงานทางวิชาการยอนหลัง ๓ ป โดยผลงานทางวิชาการ
จะตองไดรับการตีพิมพ เผยแพรตามเกณฑ ก.พ.อ. กําหนดเทานั้น แตมิไดกําหนดระดับคุณภาพของผลงาน
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ทางวิชาการของผูตอเวลาราชการวาควรเปนเชนเดียวกับ การขอกําหนดตําแหนง ทางวิชาการแตอยางใด
๓) มอบมหาวิทยาลัยนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาทบทวนการตอเวลาราชการอยาง
รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง กรณีที่มหาวิทยาลัยมีความขาดแคลนอัตรากําลังและตองการที่จะตอเวลาราชการใหกับ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึก ษาใหนําเสนอสภามหาวิท ยาลัยพิจ ารณาตอไป จากขอสัง เกตและ
ขอเสนอแนะดังกลาว คณะกรรมการพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน
๒๕๕๗ พิ จ ารณาทบทวนแลวเห็นว าวิท ยาลั ยการฝ ก หัดครูแ ละคณะวิ ท ยาการจัดการมีความขาดแคลน
อัตรากําลัง และมหาวิทยาลัยมีศักยภาพตําแหนงทางวิชาการยังไมเปนไปตามเกณฑ ประกอบกับผูที่หนวยงาน
เสนอขอใหตอเวลาราชการเปนผูมีความรับผิดชอบปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเปนอยางดี และ
เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑขอ ๕ ชองประกาศ ก.พ.อ. จึงเห็นสมควรใหรองศาสตราจารยเกษม
ชวยพนัง สัง กัดสาขาวิชาพลศึกษา วิท ยาลัยการฝกหัดครู และรองศาสตราจารยยงยุทธ เกษสาคร สังกัด
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการตอเวลาราชการตอไป ทั้งนี้ กรณีที่
ก.พ.อ. ได กํ า หนดเวลาให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ต อ งการต อ เวลาราชการให แ ก ข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จกอนที่ขาราชการผูนั้นจะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา
หกเดื อ นนั้ น สกอ. ได มี ห นั ง สื อ ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว๙๘๓ ลงวั น ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ ง ว า หาก
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการไมทันตามกําหนดเวลาใหเปนดุลพินจิ ของสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณากรณี
ดังกลาว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทั้งสองราย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เมื่อคณะมีความตองการ ผูไดรบั การตอเวลาราชการยินยอม
และเปน ไปตามหลั ก เกณฑ แล วว าถู ก ต อ ง สภามหาวิ ท ยาลั ยก็ ไม ขั ดข อง เพราะเปน ความต องการของ
มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอเสนอแนะวา คณะกรรมการพิจารณาควรมี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิเ ปนประธานเพื่อความชอบธรรมในการพิจารณา สิ่ง สําคัญ ควร
พิจารณาที่สาขาเพราะจะมีความชัดเจนวาตองการหรือไมตองการ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาวากระบวนการมีความถูกตอง
เปนไปตามหลักเกณฑหรือไมเทานั้น
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กลาววา กรณีการตอเวลาราชการนั้น ก.พ.อ. มีกรอบ
การดําเนินการมาใหแลว และอธิการบดีเองก็ทราบดีวามีขอมูลอยางไรบาง กรณีนี้ก็มีความจําเปนในการตอ
อายุราชการและนาจะเปนประโยชนตามที่คณะกรรมการใหความเห็นไวเปนผลดีตอมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยค มเพชร ฉัต รศุ ภกุ ล ใหข อ สั ง เกตวา ควรมี ขอ มูล ดานสุข ภาพโดยมี
ใบรับรองแพทยมาแสดงดวย
มติที่ประชุม เห็ น ชอบการต อ เวลาราชการของข า ราชการพลเรื อ นในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๒ ราย ไดแก ๑) รองศาสตราจารยเ กษม ชวยพนัง
สาขาวิชาพลศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครู ๒) รองศาสตราจารยยงยุทธ เกษสาคร สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ เว็บไซตสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยวาสนา เสนาะ และอาจารยรณกร รัตนธรรมมา
นําเสนอขอมูลการพัฒนาเว็บไซตสภามหาวิทยาลัย เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารและเผยแพรขอมูลภาพลักษณการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยสูประชาคมและภายนอก รายละเอียดดังเอกสารและเว็บไซตที่นําเสนอประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจของสภามหาวิทยาลัยตอไป
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล ใหขอสังเกตเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น ของผูเขาเว็บไซต
วาไมควรมีในสวนนี้เพราะอาจเปนผลเสียตอสภามหาวิทยาลัยได
ผูชวยศาสตราจารยวาสนา เสนาะ ใหขอมูลวา ขอความที่สงมาจะเปนลักษณะของอีเมลจะ
ไมมีการเผยแพร ผูที่มีรหัสผานเทานั้นที่สามารถเขาดูได
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล เสนอแนะวา ผูจัดทําควรระบุวัตถุประสงคของการ
จัดทําใหชัดเจน เพราะจะกระทบถึงหัวขอตางๆ ในเว็บไซต วาตอบสนองความตองการแลวหรือไม นอกจากนั้น
สวนใหญเว็บไซตจะไมคอยไดรับการปรับปรุง ใหทันตอเหตุการณ ควรสรางสีสันใหกับเว็บไซต แสดงถึงความ
เคลื่อนไหว เชน การขอบทความหรือขอความจากนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา เสนอแนะ วาใหศึกษาเว็บไซตมหาวิทยาลัยชั้นนําตางๆ ของโลก
แลวนํามาประยุกต ควรใชภาษาอังกฤษดวย และควรปรับใหมีความนาสนใจ มีพลวัตและมีผูดูแลคอยตอบคําถาม
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล เสนอแนะใหแสดงจํานวนผูเขาชมเว็บไซต เพราะเปน KPI
อาจารยรณกร รัตนธรรมมา ใหขอมูล วา ดานลางของเว็บไซตจะมีการแสดงจํานวนผูเขา
เยี่ยมชม และมีหัวขอเกี่ยวกับขอมูลที่นาสนใจอยูในเว็บไซตแลว
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิขอใหศึกษาขอมูล จึงจะ
สามารถเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขได
มติที่ประชุม รับทราบโดยใหไปศึกษาขอมูลและรับฟงขอเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ปรับปรุงแกไขตอไป
๕.๒ การรั บทราบการใหความเห็ นชอบหลั กสู ตรบริห ารธุร กิจ สาขาวิช าการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือ
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๑๘๘๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ แจงวา ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อ
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ (สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖) เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระ
นี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ การรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือ
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๓๓๘๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แจงวาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
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หลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิท ยา (หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
พระนคร เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดอนุมัติหลักสูตร ในการ
ประชุ ม ครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อ วัน ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖) เรี ยบรอ ยแล ว รายละเอี ยดดัง เอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔ ขอทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงานการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมี
หนังสือ ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๗/ว๒๙๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดําเนินการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และ
อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กําหนดนัดหมายการประชุมครั้งตอไป
เลขานุก ารสภามหาวิท ยาลัยแจง กําหนดนัดหมายการประชุม ครั้ง ตอไปในวันศุก รที่ ๒๓
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการ
ฝกหัดครูไทย
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น.
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ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

