รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
วันศุกรที่ ๓๐ - วันเสารที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ เดอะไทด รีสอรท บางแสน จังหวัดชลบุรี
.........................................................................................
ผู0มาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๔. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๕. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๖. นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร
๗. ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว
๘. หม6อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๙. นายป:ญญา โชติเทวัญ
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
ผู)ช6วยศาสตราจารยประชน แสงจักร
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
ผู)ช6วยศาสตราจารยมณีรัตน ลิ่มสืบเชื้อ
ผู)ช6วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
ผู)ช6วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

ผู0ไม1มาประชุม (ลาประชุม)
๑. ศาสตราจารยชุติมา สัจจานันท
๒. ศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา ช)างขวัญยืน
๓. รองศาสตราจารยโภคิน พลกุล
๔. รองศาสตราจารยวันทนา จันทพันธ
ผู0เข0าร1วมประชุม

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการส6งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง

๒
๑.
๒.
๓.
๔.

ผู)ช6วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
ผู)ช6วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล
รองศาสตราจารยเกษม ช6วยพนัง
ผู)ช6วยศาสตราจารยละอองทิพย มัทธุรศ

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
อาจารยประกาศิต โสไกร
อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
อาจารยจันทนา เริ่มสินธุ
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
ผู)ช6วยศาสตราจารยอัจฉรี ขจรไชยกูล
รองศาสตราจารยสมถวิล วัลลิสุต
ผู)ช6วยศาสตราจารยอารีย รังสิโยภาส

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

อาจารยพีลาภ วงษพานิชย
อาจารยปกรชัย เมืองโคตร
อาจารยประพันธ ล้ํานาค
รองศาสตราจารยศรีณัฐ ไทรชมภู
ผู)ช6วยศาสตราจารยวรนุช แจ)งสว6าง
ผู)ช6วยศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
ผู)ช6วยศาสตราจารยปราณี สุรสิทธิ์
ผู)ช6วยศาสตราจารยกานดา นาคะเวช
อาจารยวิไลจิตร นิลสวัสดิ์
อาจารยมณฑล จันทรแจ6มใส

๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

ผู)ช6วยศาสตราจารยไพรัช สู6แสนสุข
อาจารยนพวรรณ เชาวดํารงสกุล
รองศาสตราจารยสุนี โชติดิลก
ผู)ช6วยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต
นางจันทา สมตน

๒๘. อาจารยกนกพิชญ วิชรวรนันท
๒๙. รองศาสตราจารยบุญเกียรติ ไทรชมภู
๓๐. รองศาสตราจารยยงยุทธ เกษสาคร

รองอธิการบดีฝDายวิชาการและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝDายบริหารจัดการ
รองอธิการบดีฝDายวิจัย
ผู)ช6วยอธิการบดี/ผู)อํานวยการสํานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ผู)ช6วยอธิการบดี/ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผน
ผู)ช6วยอธิการบดี/ผู)อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีวิทยาลัยการฝGกหัดครู
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผู)อํานวยการสํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู)อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู)อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู)อํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ฝDายวิชาการ
ผู)อํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ฝDายกิจการนักเรียน
ผู)อํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ฝDายบริหาร
กรรมการวิจัยฯ
กรรมการวิจัยฯ
กรรมการวิจัยฯ
กรรมการวิจัยฯ
กรรมการวิจัยฯ
กรรมการวิจัยฯ
กรรมการวิจัยฯ /รองคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
กรรมการวิจัยฯ
กรรมการวิจัยฯ
กรรมการวิจัยฯ
กรรมการวิจัยฯ
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด)านแผนงบประมาณ/กรรมการ
วิจัยฯ
กรรมการวิจัยฯ
กรรมการวิจัยฯ
กรรมการวิจัยฯ

๓
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.

ผู)ช6วยศาสตราจารยณกมล ปุญชเขตตทิกุล
อาจารยจักรินทร วรรณโพธิ์กลาง
อาจารยอุบลวัลย รอดเอี่ยม
อาจารยอวยชัย วงศรัตน
ผู)ช6วยศาสตราจารยมุกดา ลิบลับ
ผู)ช6วยศาสตราจารยสายสุนีย หะหวัง
อาจารยสืบวงศ กาฬวงศ
อาจารยวีระศักดิ์ บรรณาธรรม
อาจารยพัฒนพงษ จันทรควง
อาจารยสืบตระกูล สุชาติ
ผู)ช6วยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
อาจารยสุชาดา ไม)สนธิ์
อาจารยศศิธร คนทน
ผู)ช6วยศาสตราจารยมณฑา วรรณทอง
อาจารยสุพจน พันธนียะ
ผู)ช6วยศาสตราจารยพิชัย ไชยสงคราม
อาจารยอนันตกุล อินทรผดุง
อาจารยณวัฒน หลาวทอง
อาจารยณัฐศรันย ชุมวรฐายี
อาจารยภัทราวลี กระแสร
ผู)ช6วยศาสตราจารยไอยเรศ ลิบลับ
อาจารยจักรพันธ กิตตินรรัตน
ผู)ช6วยศาสตราจารยวาสนา เสนาะ
อาจารยอธิยา รัตนพิทยาภรณ
อาจารยอุไรวรรณ คําภูแสน
ผู)ช6วยศาสตราจารยกุสุมา ผลาพรม
อาจารยวรรณพร บุญญาสถิตย
อาจารยรจกร จันทรเจริญ
อาจารยสังวาล แสงไทรย
ผู)ช6วยศาสตราจารยปราณีต จิระสุทัศน
อาจารยสถาพร ปกปLอง
อาจารยสถาพร วีระสุนทร
ผู)ช6วยศาสตราจารยภักดี ขจรไชยกูล

กรรมการวิจัยฯ
กรรมการวิจัยฯ
กรรมการวิจัยฯ
กรรมการวิจัยฯ
รองคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองคณบดี วิทยาลัยการฝGกหัดครู
รองคณบดี วิทยาลัยการฝGกหัดครู
รองคณบดี วิทยาลัยการฝGกหัดครู
ประธานสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประธานสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประธานสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประธานสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประธานสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
ประธานสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
ประธานสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประธานสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประธานสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประธานสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประธานสาขาวิชา วิทยาลัยการฝGกหัดครู
ประธานสาขาวิชา วิทยาลัยการฝGกหัดครู
ประธานสาขาวิชา วิทยาลัยการฝGกหัดครู
รองผู)อํานวยการสํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู)อํานวยการสํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู)อํานวยการสํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู)อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๔
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.

อาจารยเสาวรส พวงแก)ว
อาจารยประยูร ปLอมสุวรรณ
อาจารยภูมิพัฒน ตระกูลทัศนเจริญ
นางรัชนีวรรณ ทาบุญ
นางเดือนเพ็ญ สุขทอง
นางเพ็ญพิมล อัศวสืบสกุล
อาจารยโรจนี พิริยะเวชากุล
นางสาวราตรี ศรีโรจน
นางสาวรุจิรา พรหมศร
ผู)ช6วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๗๕. นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
๗๖. นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
๗๗. นางลภัสรดา นาคพริก

รองผู)อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
หัวหน)าฝDายบริหารจัดการพุทธวิชชาลัย
หัวหน)าศูนยข)อมูลและการบริการ
ผู)อํานวยการกองกลาง
ผู)อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู)อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการสภาคณาจารยและข)าราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและข)าราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและข)าราชการ
ผู)ช6วยอธิการบดี/ผู)ช6วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หัวหน)ากลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย/
ผู)ช6วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย

วันศุกรที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม
เนื่องจากนายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประธาน
การประชุม ติดภารกิจในช6วงต)นจึงได)มอบหมายนายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทําหน)าที่ประธานการประชุมในวาระที่ ๑ และวาระที่ ๒ หน)า ๑-๗ จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัย
ได)ดําเนินการประชุมตั้งแต6วาระที่ ๒ หน)า ๘ จนถึงวาระที่ ๖ สรุปผลการประชุมได)ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ0งให0ที่ประชุมทราบ
ไม6มี

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอให)ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
เมื่อวันศุกรที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๖ หน)า อย6างละเอียดเพื่อใช)ในการดําเนินการ
ประชุมวาระอื่นๆ ต6อไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
อาจารยปราโมทย เทพพั ลลภ กรรมการสภามหาวิ ทยาลัยจากผู) ดํารงตําแหน6 ง
บริหารขอให)แก)ไขหน)า ๓ ย6อหน)าที่ ๗ บรรทัดที่ ๑ ข)อความว6า “...หลักสูตรอาจะ...” เปSน “...หลักสูตร
อาจจะ...”

๕
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล6าวถึง
วาระ ๓.๑ ว6าสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติได)ย้ําเน)นว6าหน6วยงานรัฐวิสาหกิจในอนาคตต)องมีความรู)
เรื่องบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล)อม แต6ไม6ปรากฏเปSนมติที่ประชุมว6า ให)นักศึกษาได)เรียนรายวิชาบัญชีเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล)อม เพราะหากวิชาเลือกมีมาก นักศึกษาจะเลือกเรียนหรือไม6 ดังนั้น ควรจะบรรจุไว)ใน
หลักสูตรด)วยว6าให)นักศึกษามีความเข)าใจในเนื้อหาวิชาดังกล6าว เพราะเปSนเรื่องสําคัญสําหรับอนาคต และเปSน
นโยบายของสภาพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห6 งชาติที่ต)องการให) ทุกธุรกิ จใส6ใจเรื่ องสิ่ งแวดล) อม จึ งขอให)
กรรมการร6างหลักสูตรบรรจุเนื้อหาเหล6านี้ให)นักศึกษาได)ศึกษาด)วย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวทบทวนว6าจากการอภิปรายในการประชุมครั้ง
ก6อนนั้น ผู)ชี้แจงได)อธิบายว6าหลักสูตรนี้เปSนไปตามสภาวิชาชีพบัญชีแล)ว แต6นอกจากสภาวิชาชีพบัญชี ยัง
มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ก.ก.อ.) ที่ต)องรับผิดชอบให)หลักสูตรมีความถูกต)องเปSนไปตามหลักการ
อุดมศึกษาด)วย และขอให)คณบดีดูแลการจัดการเรียนการสอนตามข)อเสนอแนะของศาสตราจารยสนิท
อักษรแก)ว
ศาสตราจารยสนิ ท อั กษรแก) ว กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ ให)
ข)อสังเกตว6า สภาวิชาชีพต6 างๆ ที่รั บรองมาตรฐานวิ ชาชีพนั้นได)มีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานวิ ชาชีพบ)าง
หรือไม6 เกณฑมาตรฐานที่สภาวิชาชีพบัญชีนํามาใช)รับรองหลักสูตรนี้เปSนเกณฑที่ออกมาตั้งแต6เมื่อใด และได)
มีการพิจารณากันหรือไม6ว6าในอนาคตข)างหน)านั้นควรมีเกณฑมาตรฐานใดอีกบ)าง สภาวิชาชีพคํานึงถึงการ
ปรับปรุงเกณฑ/เงื่อนไขหรือไม6
ผู)ช6วยศาสตราจารยประชน แสงจักร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหารชี้แจงว6า สภาวิชาชีพบัญชีได)กําหนดหลักสูตรต)นแบบบัญชี
เมื่อปV ๒๕๕๒ และคณะได)ดําเนินการจัดทําหลักสูตรตามกรอบนั้น ส6วนวิชาบัญชีเพื่อสิ่งแวดล)อมนั้นได)
กําหนดไว)เปSนวิชาเลือกในหลักสูตร หากสภามหาวิทยาลัยเห็นว6ามีความสําคัญ คณะจะกําหนดให)เปSนวิชา
เลือกที่จัดให)เรียนทุกคน
อุ ปนายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล6 าวว6 า หลั กสู ตรต) องมุ6 งถึ งอนาคตไม6 ใช6 มุ6 งเพี ยง
สภาวิชาชีพ การอุดมศึกษาต)องพิจารณาถึงกาลข)างหน)าว6าต6อไปสาระความรู)ใดที่มีความสําคัญและผู)เรียนทุก
หลักสูตรจะต)องเรียนเปSนพิเศษ ดังนั้น จึงควรเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักสูตรให)รายวิชาบัญชีเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล)อม เปSนวิชาเลือกบังคับ
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุ ณวุ ฒิให)
ข)อมูลว6า ป:จจุบันภาคธุรกิจก)าวหน)าไปไกลมากทางด)านบัญชี และจะเชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพยด)วย โดย
ตลาดหลักทรัพยจะมีหลักสูตร Institute of Directors ที่เน)นธรรมาภิบาล จึงขอให)คณะเน)นเรื่องธรรมา
ภิบาลด)วย เพราะผู)ตรวจสอบบัญชีจะต)องสรุปข)อมูลอย6างไปตรงมา ผลประกอบการของภาคธุรกิจบางแห6ง
หากผู)ตรวจสอบบัญชีดําเนินการไม6ถูกต)องจะเกิดความเสียหายเปSนอย6างมาก หากสนใจจะนําเอกสารมาให)
ศึกษาในส6วนนี้
คณบดี คณะวิ ทยาการจั ดการชี้ แจงว6 าในหลั กสู ตรสาขาวิ ชาบั ญชี นั้ นได) กําหนด
รายวิชาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีไว)โดยเปSนวิชาบังคับที่ต)องเรียนทุกคน

๖
อุ ปนายกสภามหาวิ ทยาลั ยให) แก) ไขมติ ที่ ประชุ มวาระ ๓.๑ การพิ จารณาร6 าง
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม6 พ.ศ. ๒๕๕๕ ให)ชัดเจนเปSน ๒ มติว6า อนุมัติโดย ๑) ให)ปรับปรุงแก)ไข
รายวิชาตามข)อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดวิชาบัญชีเพื่อสิ่งแวดล)อมเปSนวิชาเลือก
บังคับและ ๒) ไม6เปcดรับนักศึกษาจนกว6าจะได)รับการอนุมัติหลักสูตร
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ให)ข)อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข)อความที่ได)กล6าวไว)ในวาระ ๓.๒ หน)า ๗ ย6อหน)าที่ ๙ ว6าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีหลากหลายกลุ6มสาขา เช6น อาหาร เสื้อผ)า การดูแลเด็ก แต6บุคลากรมี
จํากัด ไม6ครบตามกลุ6มสาขา ฉะนั้น หากต)องการพัฒนาสาขาวิชาคหกรรมศาสตรต)องวางแผนว6าจะเน)นกลุ6ม
สาขาใดเปSนหลักแล)วจัดหาบุคลากรเพิ่มเพื่อรองรับให)ได)อย6างเพียงพอในแต6ละกลุ6มสาขา
นายพงษศั กดิ์ พยั ฆวิ เชี ยร กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ เสนอให)
สภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบาย เพื่อเน)นความสําคัญของสาขาวิชาคหกรรมศาสตรและนําไปสู6การพัฒนา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า ที่ประชุมได)อภิปรายกันว6าสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตรเปSนศาสตรที่มีความหลากหลายมาก แต6ด)านอาหารนั้นมีความสําคัญระดับประเทศ ควรจะเน)นเปSน
พิเศษ จึงให)คณะและสาขาวิชาเตรียมการสําหรับอนาคตว6าควรจัดเตรียมบุคลากรไว)รองรับในเรื่องนี้ และให)
ปรึกษากับนายป:ญญา โชติเทวัญ ดังนั้นจึงควรมีการปรับมติในส6วนนี้
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
ว6า เพื่อให)ผู)เสนอหลักสูตรนํามติสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงหลักสูตรได) มติที่ประชุมควรระบุชัดเจนโดย
เรียงลําดับเปSนข)อๆ
นายพงษศั กดิ์ พยั ฆวิ เชี ยร กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยเสนอแนะว6 า การแก) ไข
ปรับปรุงหลักสูตรตามข)อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนั้นไม6ใช6เพียงแค6ให)ประกาศใช)หลักสูตรได)
เท6านั้น แต6ควรมีการตั้งคณะกรรมการหารือในส6วนนี้ว6าจะดําเนินการอย6างไรโดยมีเปLาหมายจริงจัง มีการ
พิจารณาว6าสาขาวิชาคหกรรมศาสตรนั้นควรเปSนอย6างไร โดยมีการบูรณาการร6วมกันกับทุกฝDายที่เกี่ยวข)อง
รวมถึงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อให)ครบวงจร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)แก)ไขมติว6า อนุมัติ โดยให)ใช)ไประยะหนึ่งก6อนและให)
ปรับปรุงตามคําแนะนําของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมอบคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไป
หารือว6าจะเน)นให)นักศึกษาเกิดความเชี่ยวชาญในด)านใดก6อน โดยเพิ่มบุคลากร วางแผนการดําเนินการ และ
จัดทําแผนการปรั บปรุ งหลั กสู ตรสาขาวิ ชาคหกรรมศาสตรให)เน)นด) านอาหาร จัดทํากรอบอั ตรากําลั งเพื่ อ
เตรียมพร)อมในด)านอื่นๆ และต)องมีความร6วมมือกับองคกรธุรกิจด)านอาหาร เช6น บริษัทสหฟารม จํากัด
ทั้งด)านการจัดการเรียนการสอนและการฝGกประสบการณวิชาชีพ โดยคํานึงถึงโครงสร)างใหม6ในเชิงบริหาร
หลักสูตร และมีความเชื่อมโยงสัมพันธกับคณะและสาขาวิชาที่สัมพันธกัน เช6น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ในการใช)ทรัพยากรบุคลากรหรือเครื่องมือร6วมกัน
จากนั้ นที่ ประชุ มได) พิจารณารายงานการประชุ มวาระที่ ๓.๓ กรอบอั ตรากํ าลั ง
บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

๗
อาจารยปราโมทย เทพพั ลลภ กรรมการสภามหาวิ ทยาลัยจากผู) ดํารงตําแหน6 ง
บริหารให)ข)อสังเกตว6า หน)า ๑๐ บรรทัดที่ ๑ ข)อความว6า “...การเกลี่ยอาจารยให)นั้น การเปcดหลักสูตร
ล)มเหลว...” ขาดความชัดเจน เพราะนายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6าหากคณะไม6พร)อมและมหาวิทยาลัยให)
คณะเปcดสอน ขณะที่คณะมีอาจารยไม6เพียงพอ มหาวิทยาลัยจะจัดหาอาจารยให)
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอให)แก)ไข
เปSนข)อความว6า “...การเกลี่ยอาจารยให)นั้นอาจทําให)การเปcดหลักสูตรล)มเหลว...”
พลอากาศเอก นพพร จั นทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ
เสนอแนะว6า ควรเติมข)อความในมติที่ประชุมตามข)อเสนอแนะของรองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการ
สภามหาวิ ทยาลั ยจากคณาจารยประจํ าเกี่ ยวกั บการเปc ดสอนว6 าควรจะสอดคล) องกั บความเห็ นหรื อความ
ต)องการของคณะด)วย
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําให)
ข)อมูลเพิ่มเติมว6า ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให)คณะสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม6ๆ ได)นั้น ควร
ต6อเนื่องกันในส6วนนี้เพื่อไม6ให)ขัดแย)งกับคณะ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสรุปว6า กรณีดังกล6าวเปSนเรื่องของกระบวนการ ในมติ
การประชุมควรระบุว6าแผนนี้ควรประกอบด)วยอะไรบ)างที่สําคัญ
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล6าวถึงวาระที่
๓.๔ (ร6าง) ข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทั้ง ๔ ฉบับว6า มติที่ประชุมครอบคลุมเพียงแค6ข)อบังคับ ๔
ฉบับ แต6ในหน)า ๑๕ นายป:ญญา โชติเทวัญ ประธานคณะกรรมการส6งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิ ทยาลั ย โดยตํ า แหน6 ง ได) ให) ข) อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ งสหกรณของมหาวิ ทยาลั ย และ
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการก็ได)ให)ข)อคิดเห็นว6าการจัดตั้งสหกรณของมหาวิทยาลัยนั้นเปSนที่ต)องการ
ของบุคลากร จึงควรเพิ่มเติมมติเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณของมหาวิทยาลัยว6าจะดําเนินการอย6างไร
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6าประเด็นดังกล6าวยังไม6เปSนมติ เปSนเพียงการปรารภว6า
ควรจะจัดให)มีสหกรณ แต6เนื่องจากสหกรณของมหาวิทยาลัยนั้นสืบเนื่องมาตั้งแต6เปSนวิทยาลัยครู จึงควรไปศึกษา
ให)ละเอียด อีกทั้งขณะนี้ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําลังหารือในส6วนนี้อยู6 จึงควรรอฟ:งผลก6อน
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอให)มีมติ
เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณโดยระบุว6าให)หารือเกี่ยวกับการดําเนินการต6อไป
นายกสภามหาวิทยาลัยสรุปว6า ให)แก)ไขมติเดิมที่ว6า “อนุมัติในหลักการ โดยให)สภา
คณาจารยและข)าราชการนําไปให)ประชาคมตรวจสอบและรายงานผลกระทบต6อสภามหาวิทยาลัยโดยให)เวลา
๑๕ วัน จึงนํากลับมาพิจารณาเพื่อลงนามต6อไป” เปSน “อนุมัติในหลักการโดยให)สภาคณาจารยและข)าราชการ
นําไปให)ประชาคมรับทราบ หากมีข)อเสนอแนะอย6างไรให)นําเสนอมาภายใน ๑๕ วัน สําหรับเรื่องสหกรณนั้นให)
นําไปศึกษาความเปSนไปได)ก6อน”
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยมีแก)ไขดังนี้
๑) หน)า ๓ ย6อหน)าที่ ๗ บรรทัดที่ ๑ แก)ไขข)อความว6า “...หลักสูตรอาจะ...” เปSน
“...หลักสูตรอาจจะ...”

๘
๒) หน)า ๕ บรรทัดที่ ๑๖ มติที่ประชุมปรับแก)เปSน “อนุมัติ โดย ๑) ให)ปรับปรุง
แก)ไขรายวิชาตามข)อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดรายวิชา
บัญชีเพื่อสิ่งแวดล)อมเปSนวิชาเลือกบังคับและ ๒) ไม6เปcดรับนักศึกษาจนกว6าจะ
ได)รับการอนุมัติหลักสูตร
๓) หน)า ๗ ย6อหน)าสุดท)าย มติที่ประชุม ให)ปรับแก)เปSนดังนี้ “อนุมัติ โดยให)ใช)ไป
ระยะหนึ่งก6อนและให)ปรับปรุงตามคําแนะนําของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดย
มอบให)คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปหารือว6าจะเน)นให)นักศึกษาเกิด
ความเชี่ยวชาญในด)านใดก6อน โดยเพิ่มบุคลากร วางแผนการดําเนินการ และจัดทํา
แผนการปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รคหกรรมศาสตรให) เ น) น ด) า นอาหาร จั ด ทํ า กรอบ
อัตรากําลังเพื่อเตรียมพร)อมในด)านอื่นๆ และต)องมีความร6วมมือกับองคกรธุรกิจ
ด)านอาหาร เช6น บริษัทสหฟารม จํากัด ทั้งด)านการจัดการเรียนการสอนและการ
ฝGกประสบการณวิชาชีพ โดยคํานึงถึงโครงสร)างใหม6ในเชิงบริหารหลักสูตร และมี
ความเชื่อมโยงที่สัมพันธกับคณะหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข)อง เช6น คณะเทคโนโลยี
อุ ตสาหกรรม สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอาหาร ในการใช)
ทรัพยากรบุคคลหรือเครื่องมือร6วมกัน
๔) หน) า ๑๐ บรรทั ดที่ ๑ ข) อความ “...การเกลี่ ยอาจารยนั้ น การเปc ดหลั กสู ตร
ล) มเหลว...” แก) เปS น “...การเกลี่ ยอาจารยให) นั้ น อาจทํ าให) การเปc ดหลั กสู ตร
ล)มเหลว...”
๕) หน)า ๑๕ ย6อหน)าที่สุดท)าย มติที่ประชุมให)ปรับแก)เปSนข)อความว6า “อนุมัติใน
หลักการโดยให)สภาคณาจารยและข)าราชการนําไปให)ประชาคมรับทราบ หากมี
ข)อเสนอแนะอย6างไรให)นําเสนอมาภายใน ๑๕ วัน สําหรับเรื่องสหกรณนั้นให)นําไป
ศึกษาความเปSนไปได)ก6อน”
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให0ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ การอนุมัติปริญญาบัตร ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔ รอบ ๑
อาจารยจุไร วรศักดิโยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงาน
ว6า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได)จัดทําบัญชีรายชื่อผู)สําเร็จ
การศึ ก ษา ประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ ๒/๒๕๕๔ รอบที่ ๑ ซึ่ ง สภาวิ ช าการได) พิ จ ารณาผลการสํ า เร็ จ
การศึกษาแล)ว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยได)พิจารณาให)ความ
เห็นชอบการอนุมัติให)ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรดังกล6าวเรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาบั ต รและประกาศนี ย บั ต รแก6 ผู) สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ประจํ า ภาค
การศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔ รอบ ๑ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๘๘๕ คน แบ6งเปSน
๑) ระดับปริญญาโท จํานวน ๓๐ คน
๒) ระดับประกาศนียบัตร จํานวน ๔ คน

๙
๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๘๕๑ คน จําแนกเปSน
- สาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) จํานวน ๑๖๖ คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร (วท.บ.) จํานวน ๑๖๐ คน
- สาขาวิชาศิลปศาสตร (ศศ.บ.) จํานวน ๒๘๑ คน
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จํานวน ๒๔๒ คน
- สาขาวิชาสถาป:ตยกรรมศาสตร (สถ.บ.) จํานวน ๒ คน
หลังจากวาระการประชุมที่ ๓.๑ นายกสภามหาวิทยาลัยได)ดําเนินการประชุม
วาระที่ ๔.๑ เรื่ องสื บเนื่ อง กรอบอัตรากํ าลั งบุ คลากรสายวิ ชาการ มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๗ ก6 อนที่ จ ะดํ า เนิ น การประชุ มวาระ ๓.๒ การต6 อ เวลาราชการของข) า ราชการที่ ดํ า รง
ตําแหน6งรองศาสตราจารย รายละเอียดสรุปดังรายงานการประชุมวาระที่ ๔.๑ แล)วจึงดําเนินการประชุม
วาระที่ ๓.๒ และ ๓.๓ ตามลําดับ
๓.๒ การต1ออายุราชการของข0าราชการที่ดํารงตําแหน1งรองศาสตราจารย
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ผู) ช6 ว ยศาสตราจารยศรี ส มร วนกรกุ ล
รองอธิ ก ารบดี ฝD า ยบริ ห ารจั ด การนํ า เสนอการต6 อ อายุ ร าชการของข) า ราชการที่ ดํ า รงตํ า แหน6 ง รอง
ศาสตราจารย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามว6า มีข)อกําหนดใดที่ระบุว6าให)ตั้งคณะกรรมการ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อมูลว6า
มีอยู6ในประกาศ ก.พ.อ. และกรรมการชุดนั้นจะต)องได)รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
รองอธิ การบดี ฝD า ยบริ ห ารจั ด การรายงานว6 า ในประกาศ ก.พ.อ. ข) อ ๖ (๑)
กําหนดให)แต6งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่จะเกษียณอายุ
ราชการ กํ า หนดทั้ ง จํ า นวนและตั ว บุ ค คลและให) ป ฏิ บั ติ ง านต6 อ ด) ว ยแนวทางต6 า งๆ คณะกรรมการ
ประกอบด) ว ยอธิ การบดี เ ปS น ประธานกรรมการ รองอธิ การบดี ฝD า ยบริ ห ารจั ด การ รองอธิ การบดี ฝD า ย
นโยบาย แผนและวิ จั ย รองอธิ ก ารบดี ฝD า ยวิ ช าการและบริ ก ารวิ ช าการ คณบดี ทุ ก คณะ ประธาน
สภาคณาจารยและข) า ราชการ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู) ดํ า รงตํ า แหน6 ง บริ ห าร กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เปSนกรรมการ ผู)อํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปSนกรรมการและ
เลขานุการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามว6า กรรมการพิจารณาแล)วได)ผลอย6างไร
รองอธิการบดีฝDายบริหารจัดการรายงานว6า เปSนการพิจารณาตามเกณฑของ
ก.พ.อ. เกี่ยวกับความต)องการของคณะและสาขาวิชา โดยดูผลงานประกอบจากรายละเอียดแต6ละบุคคล
เช6นกรณีรองศาสตราจารยฉันทนา สุรัสวดี มีมาตรฐานผลงานทางวิชาการขั้นต่ํา ๓ ปVย)อนหลัง มีภาระ
งานสอนไม6น)อยกว6า ๑๒ คาบต6อสัปดาห จึงได)ตามเกณฑ

๑๐
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว6า
หากรองศาสตราจารยฉันทนา สุรัสวดี ไม6ต6ออายุราชการ การเรียนการสอนของคณะจะดําเนินไปได)
หรือไม6 หากไม6ได)เพราะรองศาสตราจารยฉันทนา สุรัสวดี ต)องรับผิดชอบในส6วนนั้นๆ อาจารยที่จะมา
แทนก็ยังไม6มี จึงมีความจําเปSนต)องต6ออายุราชการ ควรอธิบายให)ชัดเจนว6าต)องรับผิดชอบอะไรบ)าง มี
ความสําคัญอย6างไร มีผู)ที่จะมาแทนหรือไม6 แม)ผลงานย)อนหลัง ๓ ปVครบตามเกณฑ แต6ควรระบุว6าจําเปSน
เพราะอะไร ถ)าไม6ต6ออายุราชการจะเกิดความเสียหายต6อคณะอย6างไร
ผู) ช6 ว ยศาสตราจารยมณี รั ต น ลิ่ ม สื บ เชื้ อ คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตรและ
สังคมศาสตร/กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหารให)ข)อมูลเพิ่มเติมว6า รองศาสตราจารย
ฉันทนา สุรัสวดี เปSนอาจารยประจําสาขาวิชาศิลปกรรม ซึ่งจะเปcดรับนักศึกษา ๒ หมู6เรียนทุกปV ขณะนี้
จํานวนรวมของนักศึกษาสาขานี้ทั้ง ๔ ปVมี ๒๕๗ คน หากคิดตามสัดส6วนอาจารยต6อนักศึกษาแล)วต)องมี
อาจารยประจํา ๑๐ คน แต6ขณะนี้มีเพียง ๖ คน มีตําแหน6งรองศาสตราจารย ๒ คน รองศาสตราจารย
ฉันทนา สุรัสวดี นั้น เปSนผู)มีความรับผิดชอบ มีภาระงานและคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ)วนตามที่ ก.พ.อ.
กําหนด เปSนผู)มีคุณธรรม จริยธรรม ได)รับการยกย6องเปSนข)าราชการพลเรือนดีเด6นเมื่อปV ๒๕๔๔ และ
ได)รับการยกย6องเปSนนักวิจัยดีเด6นในปVเดียวกัน ด)วยคุณสมบัติเหล6านี้ คณะจึงเห็นว6าเปSนความจําเปSน
อย6างยิ่งที่จะขอต6ออายุราชการรองศาสตราจารยฉันทนา สุรัสวดี
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว6า
มีแผนการทดแทนอย6างไรในสาขาวิชานี้
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรให)ข)อมูลว6าแผนอัตรากําลังนั้นคิด
จากสัดส6วนจํานวนนักศึกษา และอีก ๓ ปVข)างหน)าได)ตั้งเกณฑอาจารยประจําไว) ๑๐ คน แต6มีอาจารยอีก
สาขาหนึ่ ง ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าศิ ล ปกรรมสามารถมาช6 ว ยสอนได) อี ก ๑ คน ดั ง นั้ น กรอบ
อัตรากําลังที่เสนอมหาวิทยาลัยจึงเปSน ๙ คน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว6า ที่ระบุไว)ว6าให)วิเคราะหตามข)อ ๔ คือ
สอนและวิจัยเท6านั้น หมายความว6าหากขาดบุคคลนี้จะดําเนินการสอนสาขาวิชานี้ไม6ได) งานวิจัยก็ทําไม6ได)
และถามว6ามีงานวิจัยที่เปSนของสาขาวิชาหรือไม6
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรให)ข)อมูลว6า มีการวิจัยหลักสูตรและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข)อง เปSนการวิจัยเปSนทีมในสาขาวิชานี้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะว6า ควรพิจารณาเรื่องนี้ให)ดี เพราะจาก
ประสบการณที่เคยพบ มหาวิทยาลัยอื่นๆ มีการต6ออายุราชการจํานวนสูงมาก แต6ราชการได)ประโยชน
น)อยมาก เพราะ ๑) สอนไม6ได)เต็มที่ ๒) งานวิจัยที่จะพัฒนาสาขาวิชานั้นๆ ก็ไม6เพิ่มขึ้น ฉะนั้นการต6ออายุ
ราชการ จึงต)องพิจารณาอย6างดีที่สุด หมายความว6า ผู)ที่จะต6ออายุราชการนั้น ๑) ต)องช6วยผลิตบัณฑิต
ชั้นเยี่ยม ๒) ต)องสร)างองคความรู) งานวิจัยอย6างต6อเนื่อง จึงจะเปSนความจําเปSนอย6างแท)จริง ถึงเวลา
ปกปLองมหาวิทยาลัยให)ได)สิ่งที่ดีที่สุด ไม6ใช6เพียงให)ได)จํานวนผู)มีตําแหน6งทางวิชาการครบเกณฑ จึงให)ต6อ
อายุราชการ เพราะการต6อายุราชการ ราชการต)องลงทุนมหาศาล ไม6ว6าจะเปSน ๑) การจ6ายเงินเดือน ๒)
การให)ค6าตอบแทนเงินประจําตําแหน6งทางวิชาการ ๓) ค6าใช)จ6ายๆ อื่น ซึ่งเปSนการต6อเนื่องไปอีกเปSนเวลา

๑๑
๕ ปV จึงควรพิจารณาให)ดีและชัดเจนว6าจะสอนอะไร จะสร)างความเปSนเลิศให)กับสาขานี้ ให)มหาวิทยาลัย
และนั กศึกษาอย6า งไร ซึ่ งเปS น การสร) างประเทศไทยให) เข) มแข็ งโดยการผลิ ตบั ณฑิ ต ที่มีคุณภาพสู งเพื่ อ
ช6วยเหลือตนเอง สังคม และประเทศชาติ
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ถามว6 า รองศาสตราจารยฉั น ทนา สุ รั ส วดี ได) รั บ
ตําแหน6งรองศาสตราจารยเมื่อใด และมุ6งที่จะก)าวสู6ตําแหน6งศาสตราจารยหรือไม6
คณบดี คณะมนุ ษ ยศาสตรและสั งคมศาสตรให) ข) อ มู ล ว6 า ได) รั บ ตํ า แหน6 ง รอง
ศาสตราจารยในปV ๒๕๔๘ และทํางานวิจัยอยู6ตลอด
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย ขอให) กํา หนดเงื่ อนไขเปS น การภายในระหว6 า งกั น ใน
ลักษณะสั ญญาโดยไม6ต) องทํา เปSน หนังสื อสัญ ญาว6 า ให) ร องศาสตราจารยฉั น ทนา สุ รัส วดี ขอกํา หนด
ตําแหน6งศาสตราจารยภายใน ๓ ปV เพื่อกระตุ)นให) ๓ ปVนี้มีคุณค6าทั้งสําหรับผู)ได)รับการต6ออายุราชการเอง
และมหาวิทยาลัย ซึ่งจะได)ศาสตราจารยมาช6วยทํางานอีก ๒ ปV
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรให)ข)อมูลว6า ได)มีการหารือกับรอง
ศาสตราจารยฉันทนา สุรัสวดี แล)วว6า หากต6ออายุราชการ จะต)องทําอย6างไรบ)าง เช6น การเปSนพี่เลี้ยง
ให) กับ อาจารยที่เ ตรี ย มก) า วสู6 ตํ าแหน6 งทางวิ ช าการต6 อไป ส6 ว นตํ า รานั้น ปกติ ร องศาสตราจารยฉั น ทนา
สุรัสวดี ก็จะมีเอกสารประกอบการสอน ส6วนการเข)าสู6ตําแหน6งทางวิชาการก็ได)หารือกันอย6างเปSนทางการ
แล)ว
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า ผู)ที่เกษียณและได)ต6ออายุราชการนั้นเปLาหมาย
จะไม6มี ทําให)ไม6มีผลงานเท6าใดนัก หากมีแรงกระตุ)นจะเกิดประโยชนทั้งตัวเองและมหาวิทยาลัย จึงไม6
น6าจะเปSนการขัดมนุษยธรรมเท6าใดนัก หากนําไปหารือกันได)ก็เปSนการดีว6า สภามหาวิทยาลัยตั้งความหวัง
ไว)เพื่อให)ขวนขวายและพยายาม และผู)อื่นที่มาช6วยก็จะได)รับความรู)ไปในตัว
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว6า ในปV
นี้มีรองศาสตราจารยที่เกษียณจํานวนกี่คน และมีผู)ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยประสงคจะให)ต6ออายุราชการ
แล)วผู)นั้นไม6ต6อจํานวนกี่คน สภามหาวิทยาลัยจะได)ทราบสภาพความเปSนจริง
อธิการบดีกล6าวว6า สําหรับข)อเสนอแนะที่ให)ผู)ที่ต6ออายุราชการทําผลงานวิจัย
และทํา ประโยชนในการสอนนั้ น เปSน เรื่ องสํ า คัญ นอกจากนี้ ในราชกิจ จานุเ บกษา ได)ร ะบุ ในข) อ ๗ ให)
สถาบั น อุ ด มศึ กษาต) องกํ า กั บ และติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู) ที่รั บ การต6 ออายุ ร าชการใน
ประเด็นดังนี้ ๑) ผู)ได)รับการต6ออายุราชการปฏิบัติตามมาตรฐานพนักงานขั้นต่ําที่ ก.พ.อ. กําหนดตาม
หนังสือที่ทบวงแจ)งมา ดังนั้น จะต)องมีผลงานเปSนรายปVและต)องมีการประเมิน หากไม6ผ6านการประเมินก็
ถือเปSนอันสิ้นสุดการต6อเวลา ส6วนข)อ ๒) ผู)ต6ออายุราชการมีสุขภาพแข็งแรง พร)อมที่จะปฏิบัติงานต6อไปได)
ซึ่งจะมีการตรวจสุขภาพประจําปV ๓) ผู)ต6ออายุราชการปฏิบัติหน)าที่อย6างมีคุณธรรม จริยธรรม เท6าที่ผ6าน
มาการต6 อ อายุ ร าชการก็ ดํ า เนิ น การประเด็ น เหล6 า นี้ แม) จ ะไม6 ไ ด) มี ม ติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รองรั บ แต6 ก็
มอบหมายให)คณะดูแล ในปVนี้มีผู)เกษียณอายุราชการ ๓ คน ได)รับการต6ออายุราชการ ๒ คน โดยคณะมี
ความประสงคให)ต6อและดําเนินการทาบทาม แต6ในทางปฏิบัติแล)วประเด็นการขอต6ออายุราชการนั้นจะมี
การสอบถามอยู6เสมอว6าคณะมีความต)องการจริงหรือไม6 เพราะมิใช6เปSนเพียงผู)เกษียณประสงคจะขอต6อ

๑๒
อายุราชการเท6านั้น คณะต)องมีความประสงคโดยผ6านสาขาวิชาและกรรมการบริหารคณะ ในปVนี้ คณะที่
ประสงคขอต6ออายุราชการให)บุคลากร ๒ คณะคือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ส6วนคณะที่ไม6ต6ออายุราชการคือวิทยาลัยการฝGกหัดครู เหตุเพราะคณะไม6มีความจําเปSนจึง
ไม6ได)เสนอมายังที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สําหรับการเสนอผลงานทางวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยได)
ส6งเสริมให)บุคลากรเข)าสู6ตําแหน6งทางวิชาการโดยมีค6าตอบแทนในการเขียนเอกสารด)วย เมื่อได)ตําแหน6ง
ทางวิชาการแล)วก็มีเงินรางวัลให)ด)วย เหล6านี้เปSนมาตรการเพื่อกระตุ)นการเข)าสู6ตําแหน6งทางวิชาการ
รองอธิ ก ารบดี ฝD า ยบริ ห ารจั ด การรายงานการต6 อ อายุ ร าชการรายรอง
ศาสตราจารยพงศ หรดาล สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอี ยดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล6 า วว6 า คณะกรรมการให) ความเห็ น ชอบแล) ว โดยใช)
เกณฑเดียวกัน และขอให)คณะกลับไปหารือกับผู)ได)รับการต6ออายุราชการว6าภายใน ๓ ปVให)เสนอผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน6งเปSนศาสตราจารยให)ได)
มติที่ประชุม
อนุมัติการต6ออายุราชการของผู)ดํารงตําแหน6งรองศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย
ตามที่เสนอ โดยต)องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑที่กําหนดและ
๑) ให)กําหนดเงื่อนไขเปSนการภายใน โดยให)ผู)ได)รับการพิจารณาต6อ
อายุราชการพัฒนาผลงานวิชาการและเสนอขอกําหนดตําแหน6งศาสตราจารย
ภายใน ๓ ปV
๒) ให)นําเงื่อนไขตามข)อ ๑) ไปเปSนแนวปฏิบัติของผู)ที่ได)รับการต6ออายุ
ราชการก6อนหน)านี้ด)วย
๓.๓ การนําเสนอรายงานการวิจัย การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัย
แนวใหม1
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให)คณะกรรมการวิจัยนําเสนอผลการวิจัยเปSนราย
กลุ6ม กลุ6มละ ๔๐ นาที ใน ๒ ประเด็น คือ ๑) ข)อค)นพบจากการวิจัย ๒) ข)อเสนอแนะ หลังจากนั้นจึงจะ
ดําเนินการวิพากษต6อไป
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ/ประธาน
คณะกรรมการวางแนวทางและวิจัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแนวใหม6 รายงานการดําเนินการต6อที่
ประชุมความว6า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายในการแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
แนวใหม6เพื่อให)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปSนมหาวิทยาลัยคุณภาพที่มีระบบและกลไกที่มีศักยภาพใน
การแข6งขัน โดยได)แต6งตั้งคณะกรรมการวางแนวทางในการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม6 เพื่อ
วางระบบและกําหนดแนวทางในการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยให)สามารถปฏิบัติตามภารกิจได)อย6าง
มีประสิทธิภาพ ด)วยรูปแบบการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม6 และคณะกรรมการได)เสนอให)มี
การวิจัย โดยให)บุคลากรภายในมีส6วนร6วมในการวิจัย แบ6งเปSน ๔ กลุ6ม ได)แก6 ๑) การพัฒนาการผลิต
บัณฑิตแนวใหม6 ๒) การวิจัยแนวใหม6 ๓) การบริหารจัดการนวัตกรรมแนวใหม6 ๔) การบริหารจัดการแนว

๑๓
ใหม6 นั้น ขณะนี้คณะกรรมการวิจัยได)ดําเนินการเสร็จเรียบร)อยแล)ว จึงขอนําเสนอรายงานผลการวิจัยตาม
เอกสารประกอบการประชุม จํานวน ๖ เล6ม ตามระเบียบวาระนี้
ผู)ช6วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา/กรรมการวางแนวทางและวิจัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแนวใหม6 กล6าวว6าบุคคลที่ทําให)เกิดการ
วิจัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยคนแรกคือนายกสภามหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยยังไม6มีระบบการ
วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ชั ด เจน ในขณะที่ มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ มี ง านวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย มากมาย แต6
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก็ได)ดําเนินการจัดทํางานวิจัย ๔ เรื่องนี้ที่มีความชัดเจน ทว6าความสําคัญ
ไม6 ได)อยู6 ที่การมีงานวิจั ย หากแต6 อยู6 ที่ว6 าจะใช) งานวิ จั ย อย6 า งไร การประชุ มครั้ งนี้ มี ผู)บ ริ หาร หัว หน) า
หน6วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข)าร6วมประชุมด)วย จึงเปSนตัวบ6งชี้ว6ามหาวิทยาลัยจะนําผลการวิจัยไปใช)
ประโยชนอย6างคุ)มค6า นอกจากนี้แล)วในการทําโครงการวิจัยในครั้งนี้ยังได)ประโยชนจากการเรียนรู)การ
ทํางานของกรรมกาสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ ๔ ท6าน ได)เห็นความตั้งใจและศักยภาพในการทํางาน
วิจัยของอาจารยที่มาร6วมงานจํานวน ๔๐ คน ผลการวิจัยแบ6งออกเปSน ๑) การพัฒนาการผลิตบัณฑิตแนว
ใหม6 ๒) การวิจัยแนวใหม6 ๓) การบริหารจัดการนวัตกรรมแนวใหม6 ๔) การบริหารจัดการแนวใหม6 และมี
เพิ่มเติมคือการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตฯ ด)วย
จากนั้นเปSนการนําเสนอผลการวิจัยแต6ละกลุ6มตามลําดับ โดย
๑) นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ประธานกลุ6มวิจัยนําเสนองานวิจัยการพัฒนาการ
ผลิตบัณฑิตแนวใหม6
๒) ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ประธานกลุ6มวิจัยนําเสนองานวิจัยการวิจัย
แนวใหม6
๓) รองศาสตราจารยบุญเกียรติ ไทรชมภู เลขานุการกลุ6มวิจัย นําเสนองานวิจัย
การบริหารจัดการนวัตกรรมแนวใหม6
๔) คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน ประธานกลุ6มวิจัยนําเสนองานวิจัยการบริหาร
จัดการแนวใหม6
๕) ผู) ช6 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ นํ า เสนองานวิ จั ย ในส6 ว นของการ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตฯ และข)อเสนอประเด็นกิจกรรมเร6งด6วนที่จะต)องดําเนินการ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ ขอให)
ผู)บริหารทุกคนศึกษารายงานการวิจัยและพิจารณาว6าจะต)องทําอะไรอย6างไร
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอบคุ ณ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ผู)ทรงคุณวุฒิภายนอกและบุคลากรทุกคนที่ช6วยกันทํางานนี้จนเสร็จ เปSนชิ้นงานที่รอคอยนานที่สุดและดีใจ
ที่งานเสร็จ เพราะเปSนชิ้นงานที่มีความสําคัญมากต6อมหาวิทยาลัย ที่จะทําให)รู)ทิศทางในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการได)วิเคราะหเปSนเรื่อง ๆ สะท)อนวิสัยทัศนของผู)ทําวิจัย ขณะเดียวกันข)อ
ค)นพบ พบว6าป:ญหามีอยู6มาก แต6หลายข)ออาจมาจากจุดเดียวกันแต6มองคนละมุมกัน ดังนั้นจักต)องมีกลุ6ม
บุคคลกลุ6มหยึ่งทําหน)าที่สรุปข)อค)นพบกับสิ่งที่ควรจะเปSนและอีกกลุ6มหนึ่งพิจารณาข)อแก)ไข จากนั้นจึง
แต6งตั้ งผู)ติด ตามการนํ าไปสู6การปฏิบัติ อย6 างไรก็ตาม บางประเด็น สามารถแก)ไขได)ไม6ย าก เช6นการให)

๑๔
สาขาวิชา ซึ่งมี ๗๐ สาขา ทําวิจัยสาขาวิชาละ ๑ เรื่อง เพราะเปSนคะแนนในตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับสาขาวิชาด)วย
จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยได)เชิญที่ประชุมร6วมอภิปรายระดมความคิดเห็น
และข)อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ส6วนประเด็นอื่น ๆ ให)นําไปอภิปรายในการประชุมวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
นายกสภามหาวิยาลัยถามถึงวัตถุประสงคการตั้งโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรี
มหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาจารยพีลาภ วงษพานิชย ผู)อํานวยการโรงเรียนฯ ฝDายวิชาการรายงานว6าเพื่อ
๑) เปSนแหล6งฝGกประสบการณของนักศึกษาครู ๒) เปSนผู)นําทางการศึกษาในพื้นที่ ๓) ผลิตนักเรียนที่เปSน
คนดีของสังคม
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยสอบถามว6 า การดํา เนิ นการตามวั ตถุ ประสงคข)อ ๑)
บรรลุผลสําเร็จหรือไม6 ส6วนข)อ ๒) - ๓) นั้น คงบรรลุผลเพราะโรงเรียนมีโอกาสคัดเลือกผู)เรียนที่เปSนเด็กดี
และเด็กเก6งเข)ามาเรียน
ผู)อํานวยการโรงเรียนฯ ฝDายวิชาการชี้แจงว6า นักเรียนส6วนใหญ6ของโรงเรียนฯ
เปSนเด็กระดับปานกลาง เพราะเด็กเก6งจะสละสิทธิ์ การเข)าเรียน อย6างไรก็ตาม โรงเรียนผ6านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ สมศ. ระดับดีมาก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปVที่ ๖ แผนกการเรียนคณิตศาสตร
– วิทยาศาสตร สามารถสอบคัดเลือกเข)าศึกษาต6อในมหาวิทยาลัยได)ทุกคนหรืออัตราร)อยละ ๑๐๐
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย กล6 า วว6 า วั ต ถุ ป ระสงคของการตั้ งโรงเรี ย นสาธิ ตใน
สถานศึ กษาต6า ง ๆ นั้ น เพื่ อ ๑) เปSน แหล6 งฝGกประสบการณวิช าชีพของคณะครุ ศาสตร/ศึกษาศาสตร/
วิทยาลัยครู ๒) ให)อาจารยคิดค)นวิทยาการใหม6 ๆ ทางการศึกษา/การเรียนการสอน แต6ขณะนี้โรงเรียน
สาธิตส6วนใหญ6 ยกเว)นที่จุฬาลงกรณวิทยาลัย ไม6ได)ดําเนินการเพื่อวัตถุประสงคดังกล6าว ดังนั้น ๑) ถ)าให)
การดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปSนไปตามวัตถุประสงคจะดีหรือไม6 ๒)
ถ)าให)ผู)อํานวยการโรงเรียนฯ เปSนรองคณบดีวิทยาลัยการฝGกหัดครู ได)หรือไม6 ๓) อาจารยวิทยาลัยการ
ฝGกหัดครูต)องสอนที่โรงเรียนสาธิตฯ ก6อนมาสอนประจําวิทยาลัยการฝGกหัดครู จะรับได)หรือไม6 ๔) สามารถ
จัดให)นั กศึ กษาวิ ทยาลั ยการฝGกหัด ครู ได) ไปติว นักเรี ยนก6 อนออกฝG กสอนได) หรื อไม6 ๕) โรงเรี ยนสาธิต ฯ
สามารถสอนให)นักเรียนเรียนอย6างมีความสุขไม6ต)องเรียนพิเศษตามโรงเรียนกวดวิชาได)หรือไม6 โดยอาจจะ
ให)มีชั่วโมงสอนเพิ่มนอกเวลา มีค6าสอนให)อาจารย แต6ทําให)นักเรียนไม6ต)องไปเรียนพิเศษตามโรงเรียนกวด
วิชาภายนอกอีก
รองศาสตราจารยเปรื่ อ ง กิ จ รั ต นภร อธิ ก ารบดี ใ ห) ข) อ มู ล ว6 า แต6 เ ดิ ม การ
ดําเนินการของโรงเรียนเปSนไปตามหลักการและวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต แต6ต6อมาเริ่มมี
ป:ญหาการบริหาร ซึ่งได)ปรับแก)ไขมาเรื่อย ๆ โดยป:จจุบันมหาวิทยาลัยได)แต6งตั้งผู)อํานวยการโรงเรียน
๓ ฝDาย ได)แก6 ฝDายวิชาการ ฝDายบริหาร และฝDายกิจการนักเรียน นอกจากนั้น การที่สภามหาวิทยาลัยมี
นโยบายที่จะสร)างความเปSนเลิศการฝGกหัดครูของมหาวิทยาลัย จึงปรารถนาให)อาจารยวิทยาลัยการฝGกหัด
ครูไปสอนนักเรียนและเปSนพี่เลี้ยงให)อาจารยโรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งกําลังจะจัดเพิ่มในระดับอนุบาลและระดับ

๑๕
ประถมศึกษาด)วย ดังนั้นงานวิจัยนี้จะช6วยกระตุ)นให)เกิดการปรับในทิศทางที่ดีขึ้น โดยคณบดีวิทยาลัยการ
ฝGกหัดครูและผู)อํานวยการโรงเรียนฯ ต)องช6วยกัน
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบคณบดีวิทยาลัยการฝGกหัดครูไปหารือกับบุคลากร
ว6า เห็นด)วยหรือไม6ถ)าให)อาจารยวิทยาลัยการฝGกหัดครูไปสอนที่โรงเรียนสาธิตฯ และผู)ที่จะขอกําหนด
ตําแหน6งทางวิชาการเปSนผู)ช6วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา
(ค.บ.) ให)มีเงื่อนไขว6า จะต)องสอนที่โรงเรียนสาธิตฯ ๑ ภาคการศึกษา
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจําเสนอให)มีการศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตฯก6อน และขอให)มีการดําเนินการตามข)อมูลที่
ปรากฏในเอกสารหน)า ๑๑
อธิ การบดีให) ข)อมู ล ว6า รู ป แบบการบริ ห ารโรงเรีย นสาธิ ต จะแตกต6 างกั น บาง
สถาบั น อยู6 ในสั ง กั ด ของสํ า นั กส6 งเสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย น บางสถาบั น สั ง กั ด วิ ทยาลั ย ครู / คณะ
ครุศาสตร/คณะศึกษาศาสตร
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว6าการจัดตั้ง
โรงเรียนสาธิตนั้นมิใช6เพียงเพื่อการเตรียมฝGกหรือฝGกประสบการณวิชาชีพครูเท6านั้น หากแต6ยังเปSนแหล6ง
วิจัยคิดค)นด)านการศึกษาและการเรียนการสอนอย6างต6อเนื่อง จึงต)องรําลึกเสมอว6าการดําเนินงานโรงเรียน
สาธิตฯ ต)องให)เปSนโรงเรียนสาธิตอย6างแท)จริง
ผู)ช6วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา เสนอแนะว6าประเด็นการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ นั้นควรหารือร6วมกันในหมู6ผู)เกี่ยวข)อง
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวสรุปว6าในประเด็นของโรงเรียนสาธิตฯ นี้ให)นัด
หารือร6วมกันระหว6างวิทยาลัยการฝGกหัดครู (คณบดีและรองคณบดี) กับโรงเรียนสาธิตฯ (ผู)อํานวยการทุก
ฝDาย) จากนั้นได)ยุติการประชุมในเวลา ๑๘.๐๐ น. โดยนัดหมายเชิญประชุมระดมความเห็นต6อในวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
วันเสารที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า จากผลสรุปรายงานการวิ จัยการพั ฒนาระบบ
มหาวิทยาลัยแนวใหม6 จะขอรับฟ:งความคิดเห็นจากผู)ที่เกี่ยวข)องกับการวิจัยในครั้งนี้ในแง6มุมต6างๆ เพื่อนําไป
เพิ่มเติมหรือปรับปรุง ผลการวิจัยนี้เปSนการนําเสนอตามกระบวนการวิจัย จะดําเนินการได)มากน)อยเพียงใด
นั้นต)องตรวจสอบทรัพยากรบุคลากร งบประมาณ และอื่นๆ ที่มีอยู6ว6าสามารถดําเนินการสิ่งใดได)บ)าง และจะ
ทําอะไรก6อน-หลัง หรือมีอุปสรรคอย6างไร หลังจากการประชุมนี้ขอให)ตั้งคณะกรรมการฯ สังเคราะหข)อมูล
ทั้งหมดออกมาและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาว6าสิ่งใดควรดําเนินต6อไป และสิ่งใดควรจะดําเนินไป
ในทิศทางนั้นๆ เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบเบื้องต)นแล)ว ก็จะให)อธิการบดีนําไปหารือกับผู)บริหารและ
บุคลากรที่เกี่ยวข)องของมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟ:งความเห็นอีกรอบหนึ่ง ก6อนที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
กําหนดนโยบายต6อไป โดยจะกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อให)สําเร็จต6อไป จากนั้นได)ขอให)ที่ประชุม
อภิปรายให)ข)อเสนอแนะในหัวข)อการพัฒนาการผลิตบัณฑิตแนวใหม6ก6อนเปSนเรื่องแรก

๑๖
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6ง
บริหารกล6าวว6า จากเอกสารสรุปการวิจัยการพัฒนาการผลิตบัณฑิตแนวใหม6นั้น ต)องการให)เพิ่มทางด)าน
สุขภาพของบั ณฑิตด)วย เพราะการเปSนบัณฑิ ตที่ดีได)ต) องมี สุขภาพกายและใจที่สมบูรณควบคู6กันไป ทาง
ร6างกายอาจจะเพิ่มเติมด)วยการส6งเสริมด)านกีฬา จึงควรเพิ่มเติมในลักษณะบัณฑิตด)วย
ผู)ช6วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํากล6าวว6า นักศึกษามีการออกกําลังกายน)อยและไม6ทราบว6านักศึกษามีสุขภาพร6างกายเปSน
อย6างไรบ)าง ซึ่งในส6วนนี้สามารถทําการวิจัยได)ว6าเหตุผลใดที่ทําให)นักศึกษาไม6ได)ออกกําลังกาย จะมีวิธีการใด
ที่ทําให)นักศึกษารักในการออกกําลังกาย และสนับสนุนการออกกําลังกายให)กับนักศึกษา สนับสนุนป:จจัยการ
เรี ยนการสอนให) สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตรกี ฬา ซึ่ งยั งขาดสนามกี ฬาที่ สํ าคั ญมาก สนามกี ฬาไม6 เพี ยงพอให)
นักศึกษาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สนามกีฬาไม6สะดวกในการออกกําลังกายเพราะสถานที่ร)อนมาก ขาด
ความร6มรื่น โรงยิมเนเซียมก็ร)อน สภาพอากาศไม6หมุนเวียนเพราะมีอาคารสปามาปcดกั้น เมื่อฝนตกก็เกิดเสียง
ดังจากหลังคาสังกะสี ไม6สามารถจัดการเรียนการสอนได) นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยควรมีสนามกีฬาอื่นๆ เพื่อ
รองรับการออกกําลังกาย เช6น สนามเทนนิส ที่ยังไม6เพียงพอ ไม6เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอน และสระ
ว6ายน้ําที่ยังไม6มี
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า ประเด็นดังกล6าวเปSนรายละเอียดในขั้นตอนการ
ดําเนิ นการ ผู) นํ าเสนอผลการวิจั ยได) นําเสนอยุ ทธศาสตรมาหลายประการ เช6น ยุทธศาสตรในการเพิ่ ม
ศักยภาพของบัณฑิต การจัดระบบการบริหารจัดการหลักสูตร เปSนต)น สิ่งที่เสนอมานั้นเพียงพอต6อการพัฒนา
นักศึกษาแนวใหม6แล)วหรือไม6 หากยังไม6เพียงพอ ควรจะเพิ่มเติมยุทธศาสตรอย6างไร ส6วนวิธีการว6าจะทํา
อย6างไรนั้นควรเปSนอีกขั้นตอนหนึ่ง
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล6าว
แสดงความเห็นว6าเห็นด)วยกับนายกสภามหาวิทยาลัยว6า การดําเนินการต6อนั้นควรมีการแยกแยะให)เห็นชัด
โดยควรทํ าเปS นตารางระบุ ว6 าสิ่ งที่ ได) พบมานั้ นมี จุ ดอ6 อนจุ ดแข็ งในส6 วนใดบ) าง และมี ข) อเสนอแนะที่ เปS น
แนวความคิดใหม6ที่จะดําเนินการหรือยุทธศาสตรอย6างไร แยกให)เห็นชัดเจน เช6น ในเรื่องของบัณฑิต จะทํา
อย6างไรให)บัณฑิตมีความเชื่อมั่นและมีความรักในมหาวิทยาลัย มีความเชื่อมันในอาจารย ในสถานที่ จึงต)อง
ทําเปSนยุทธศาสตรว6า วิธีการใดที่จะทําให)นักศึกษามีศักยภาพที่ดีขึ้น บัณฑิตมีความรักและมีความเสียสละ
ให)กับองคกร จึงควรตั้งคณะทํางานขึ้นมาวิเคราะหยุทธศาสตร
ผู)ช6วยศาสตราจารยละอองทิพย มัทธุ รศ ผู)ช6วยอธิการบดี /ผู)อํานวยการสํานั ก
ประกันคุณภาพการศึกษากล6าวว6า สํานักงานสถิติแห6งชาติมีการติดตามผลบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครทุกปVงบประมาณ ปVงบประมาณ ๒๕๕๓ ๆได)รายงานมายังมหาวิทยาลัยเรื่องความพึงพอใจของผู)ใช)
บั ณฑิ ต ที่ มี ต6 อ บั ณฑิ ต ของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร บางประเด็ น ครอบคลุ มกั บ การรายงานของ
คณะกรรมการวิจัยการพัฒนาการผลิตบัณฑิตแนวใหม6 และมีการลําดับความสําคัญที่ชัดเจนได)มากยิ่งขึ้น
ประเด็นที่เปSนจุดอ6อนคือ ๑) ทักษะการใช)ภาษาต6างประเทศ ๒) กิจกรรมที่อาจารยใช)จัดการเรียนการสอนไม6
สอดคล)องกับวัตถุประสงคของรายวิชาและขาดความน6าสนใจ จึงควรใช)เปSนประเด็นในการปรับปรุงด)านการ
เรียนการสอน ๓) หลักสูตรไม6ทันสมัย ไม6ทันเหตุการณ ไม6ทันสังคมวิชาการและสังคมโลก ๔) สื่อ อุปกรณ

๑๗
การเรียนการสอน ส6วนจุดเด6นนั้น ผู)ใช)บัณฑิตชมเชยว6าบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปSนผู)มีคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีความซื่อสัตยสุจริตเปSนอันดับแรก ส6วนสิ่งที่ควรพัฒนาคือความตรงต6อเวลา การเสริมการคิด
วิเคราะห การตัดสินใจเลือกช6องทางที่ถูกต)องหรือดีที่สุดของการทํางาน ทั้งหมดนี้จึงควรนําไปเปSนแนวทางใน
การลําดับความสําคัญในการจัดทําแผนกลยุทธ
นายกสภามหาวิ ทยาลัยกล6าวว6า ประเด็นที่กล6 าวมาเปSนสิ่งสําคัญในการพัฒนา
นักศึกษาให)ดีเด6น หากทราบว6าจุดเด6นของบัณฑิตคือความซื่อสัตย ก็สมควรเน)นเรื่องนี้ให)เด6นยิ่งขึ้นและให)แก)
จุดอ6อนที่มีอยู6และสามารถแก)ไขได) เช6น การไม6ตรงต6อเวลาและการขาดการตัดสินใจ การไม6ตรงต6อเวลานั้น
ขึ้นอยู6กับสิ่งแวดล)อม หากอาจารยตรงต6อเวลาลูกศิษยก็จะตรงต6อเวลา ฉะนั้นจึงต)องแก)ที่ตัวอาจารยด)วย
เพราะจากประสบการณที่ได)มาเปcดงานสัมมนาในมหาวิทยาลัย พบว6าต)องรอผู)เข)ามาฟ:งสัมมนาและเมื่อเปcด
งานไปแล)วยังมีผู)เดินเข)ามาในงานดังกล6าว แสดงว6าบุคลากรก็มิได)ตระหนักความสําคัญของการตรงต6อเวลา
เช6 นกั น จึ งควรหาวิ ธีการแก) ไขในส6 วนนี้ ส6 วนจุ ดอ6 อนที่ สํ าคั ญที่สุ ดคื อการไม6 สามารถตั ดสิ นใจได) นั้ นอยู6 ที่
กระบวนการสอนและการสอบ เพราะสอนกั นตามตํ ารา มี แต6 การบรรยายเนื้ อหาให) ฟ:ง ไม6 ได) สอนแบบ
ต6างประเทศที่สอนให)รู)ในหัวเรื่องและให)ไปค)นคว)าหาข)อมูล ซึ่งเปSนการสร)างนิสัยการตัดสินใจ ดังนั้น จึงควร
เริ่มตั้งแต6การจัดทําหลักสูตรทั้งหลักสูตรของนักศึกษา และหลักสูตรการสอนอาจารยก็ควรเปลี่ยนเสียใหม6
อธิ การบดี ให) ข) อสั งเกตว6 า สิ่ งที่ นํ าเสนอมานั้ นเปS นคุ ณลั กษณะบั ณฑิ ต แต6 ใน
Power Point ประกอบการนําเสนอนั้นเปSนอัตลักษณของบัณฑิต และกล6าวเพิ่มเติมว6าคุณลักษณะบัณฑิต
นั้นมีหลายเรื่อง การวิจัยจึงควรแยกแยะให)ชัดเจนเพื่อไม6ให)สับสน
ผู)ช6วยศาสตราจารยประชน แสงจักร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํ ารง
ตําแหน6งบริหารกล6าวว6าข)อมูลต6างๆ ที่นําเสนอมานั้น คิดว6าฝDายบริหารก็รับรู) เพราะเปSนสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดย
ตลอดแต6ยังขาดการขับเคลื่อนที่เปSนรูปธรรม หน6วยงานต6างๆ ในมหาวิทยาลัยยังไม6นําไปสู6การปฏิบัติอย6าง
แท) จ ริ ง เช6 น การกํ า หนดกรอบอั ต รากํ าลั ง ดั งนั้ น จะทํ าอย6 างไรให) เรื่ องเหล6 านี้ เปS น รู ปธรรม เมื่ อสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายผู)บริหารของมหาวิทยาลัยแล)ว ก็ต)องนําไปสู6การปฏิบัติให)ได) วาระนี้จึงต)องตั้งเปSน
วาระของมหาวิทยาลัย
นายผดุ งชาติ สุ วรรณวงศ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ กล6 าวว6 า
งานวิ จั ยนี้ เปSนการวิ จัยคุ ณลั กษณะบัณฑิตทั่ วๆ ไปว6 าควรจะมีคุณลักษณะเช6 นไรบ) าง ซึ่งข) อมู ลได) มาจาก
เอกสาร จากการประชุมกลุ6ม (Focus Group) จากการรับฟ:งผู)ทรงคุณวุฒิ ส6วนอัตลักษณนั้นพบว6ายังขาด
ความชัดเจน จึงมีการกําหนดว6า หากจะกําหนดอัตลักษณใหม6ต)องมีการทําวิจัยเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการ
ชุดนี้ได)วิจัยมาแล)ว สําหรับการนําไปปฏิบัตินั้นก็ได)ประมวลมานําเสนอแล)ว ส6วนการขับเคลื่อนเพื่อนําไปสู6
ความสําเร็จนั้นก็อยู6ที่ฝDายบริหาร
ผู)ช6วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํากล6าวว6า เนื่องจากฝDายบริหารต)องการใช)ผลการวิจัยนี้ จึงได)สรุปว6าจะนําข)อมูลผลการวิจัยนี้ไปใช)
อย6างไร และป:จจุบันได)มีผู)นําผลการวิจัยนี้ไปใช)แล)ว จึงขอเสนอว6าควรมอบหมายงานโดยด)านการวิจัยนั้น
ควรมอบรองศาสตราจารยเกษม ช6วยพนั ง เพื่ อพิ จารณาว6าข) อมู ลที่ นําเสนอมานั้ นประเด็นใดที่ สามารถ
นําไปใช)ได) ก็ให)ตัดสินใจและดําเนินการ มอบผู) ช6วยศาสตราจารยกั ลยา แสงเรื อง เพื่ อพิจารณาเกี่ยวกั บ

๑๘
หลักสูตร การเรียนการสอนและหาผู)ที่เกี่ยวข)องมาดําเนินการว6าจะใช)ประเด็นใดและจะตัดสินใจอย6างไร มอบ
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ ในฐานะที่รับผิดชอบกิจการนักศึกษา มอบผู)ช6วยศาสตราจารยศรีสมร วนกร
กุ ล ในฐานะที่ รั บผิ ดชอบฝD ายบริ หารจั ดการ แล) วไปเขี ยนแผนนํ าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยเพื่ อพิ จารณา
ตัดสินใจในบางเรื่องเพื่อเปSนแนวทาง เช6น ประเด็นสถาบันพัฒนานวัตกรรม จะเปSนไปในทิศทางใด มีความ
เปSนไปได)อย6างไร ต6อมาคือเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหา บํารุงรักษา มีแผนดําเนินการอย6างไร
เรื่ องของหลั กสู ตรควรมี การจั ดทําแผนให) ชั ดเจนเพื่ อสามารถนํ าไปใช) ได) จริ ง ควรมี คณะกรรมการที่ คอย
ขับเคลื่อนและติดตามว6าเปSนไปได)มากน)อยเพียงใด และควรกําหนดระยะเวลาการดําเนินการที่ชัดเจน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6าการทําวิจัยนี้มิใช6เพียงเพื่อให)ได)ชื่อว6าทําวิจัย แต6
เปSนการทําวิจัยเพื่อให)ทราบได)จริง ว6าจะทําอย6างไรมหาวิทยาลัยจะก)าวหน)าและเปSนเลิศทางวิชาการตามที่
ต)องการได) แต6ข)อเสนอจากงานวิจัยทั้ง ๔ หัวข)อนั้น แต6ละหัวข)อเสนอตามทิศทางของตนเอง บางเรื่องมี
ความซ้ําซ)อนกัน และหากต6างคนต6างทําก็จะไม6บังเกิดผล จึงต)องพิจารณาว6าสิ่งใดที่ซ้ําซ)อนกัน จึงควรหาผู)
รวบรวมและพิจารณาว6า จะสนับสนุนเรื่องใดก6อน-หลัง ซึ่งจะทําให)ได)แผนที่ชัดเจน แน6นอน พร)อมทั้งวิธี
ปฏิบัติ หลายเรื่องระบุว6าต)องพัฒนานักศึกษาซึ่งกล6าวถึงกันมานาน แต6คําตอบว6าจะทําอย6างไรนั้นก็ยังไม6
ละเอียดพอที่จะนําไปสู6การปฏิบัติได) ดังนั้น เมื่อต)องการให)สิ่งที่กล6าวมานั้นเปSนจริง มหาวิทยาลัยมีทรัพยากร
มีแรงดึงดูดเพียงพอที่จะสนับสนุนให)ทุกคนมีพลังที่จะเดินหน)าไปพร)อมกันหรือไม6 คําตอบคือไม6แน6ใจ ดังนั้น
จึงขอหารือว6าเราควรหรือไม6ที่จะพิจารณาจุดเด6นของมหาวิทยาลัยและทําความตกลงให)พร)อมกันว6านี่คือ
จุดเด6 นของมหาวิ ทยาลั ย และหากสร) างจุ ดเด6 นนี้ ได) สิ่ งอื่ นๆก็ จะตามมา หรื อว6าจะสร)างให) เด6นไปทั้ งหมด
พร)อมๆ กัน แต6จะสามารถทําได)หรือไม6 หากสามารถตกลงได)ว6าอะไรคือจุดเด6นและทุ6มทรัพยากรไปในส6วน
นั้น เช6น วิทยาลัยการฝGกหัดครูที่ถือว6าเปSนต)นลําธารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะนํามาเปSนจุดเด6น
หรือไม6ว6าครูที่สําเร็จจากวิทยาลัยการฝGกหัดครูจะมีคุณสมบัติพิเศษที่ใครๆ ก็ต)องการ ทุกคนยอมรับ หาก
ตกลงจะทําเช6นนั้น ก็ต)องสนับสนุนทรัพยากรที่ต)องการให)เต็มที่แล)วรอดูผล เมื่อทําเช6นนั้นแล)วจะช6วยให)เปSน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปSนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง หรือว6าจะขยายต6อไปเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่
มีทุกคณะ มีการตั้งสาขา ตั้งหลักสูตร แล)วไม6ประสบความสําเร็จเพราะไม6มีกําลังเพียงพอ ขอให)ที่ประชุมร6วม
แสดงความคิดเห็นว6าควรจะไปในทิศทางใด อย6างไร
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กล6าวแสดงความชื่นชมคณะวิจัยว6า ในภาพรวมทั้งหมด การสกัดผลการวิจัยแต6ละเล6มมีแนวทางมีกลไกในการ
ขับเคลื่อนอย6างสมบูรณ และยังมีป:จจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแนวใหม6ว6าผู)บริหารจะทํา
อย6 า งไร ผู) ป ฏิ บั ติ จ ะทํ า อย6 า งไรบ) า ง มี แม) กระทั่ งทางตั น ของสภามหาวิ ท ยาลั ย ทางตั น ของผู) บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัย ทางตันของคณบดีและผู)อํานวยการสํานัก/สถาบัน ทางตันของอาจารยและบุคลากร ฯ ผู)วิจัย
เขียนไว)ชัดเจนว6าจะทําอย6างไรให)สําเร็จ หากนํามาวิเคราะหให)ชัดเจนจะเกิดประโยชนอย6างยิ่ง และตามที่
นายกสภามหาวิทยาลัยได)กล6าวถึงความซ้ําซ)อนของงานวิจัยนั้น หากมีการวิเคราะหว6างานใดสามารถนํามา
บูรณาการกันได)ก็จะเกิดประโยชน จึงขอเสนอให)พิจารณาจากเอกสารเล6มสรุปที่ได)สรุปไว)อย6างชัดเจนเพื่อ
ปLองกันความสับสน

๑๙
นายผดุ งชาติ สุ วรรณวงศ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ เสนอให)
พิจารณที่หน)า ๔๐ ของเล6มเอกสารสรุป ที่ระบุกิจกรรมเร6งด6วนที่มหาวิทยาลัยต)องดําเนินการภายใน ๓ ถึง ๖
เดือน คือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาและสร)างความตระหนัก ส6วนต6างๆ ทั้งหมด ๕ ประการนั้นรวมถึงโรงเรียน
มัธยมสาธิตฯ ได)จัดลําดับความสําคัญ(Priority) ของงานที่ต)องทําโดยเร6งด6วนไว)แล)ว บางอย6างอาจมีความ
ซ้ําซ)อนกัน บางอย6างอาจจะบูรณาการเข)าด)วยกันได) จะทําให)เกิดความรวดเร็วขึ้น
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให) ผู)ที่จะดําเนินการทําให)สําเร็จภายใน ๑ เดือน
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอแนะว6า
ควรมีการกําหนดประเด็นการนําไปใช)อย6างจริงจังเพื่อการขับเคลื่อน และควรกําหนดเวลาในการดําเนินการที่
ชัดเจน
ผู)ช6วยศาสตราจารยประชน แสงจักร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํ ารง
ตําแหน6งบริหารกล6าวว6า การกล6าวถึงคุณลักษณะบัณฑิตนั้นยังไม6สามารถเจาะจงได)ว6าต)องการสิ่งใดแน6 เช6น
แผนยุทธศาสตรว6าด)วยเรื่องของบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําหน)า หากยอมรับกันว6าต)องการบัณฑิตที่มีคุณธรรม
นําหน)าและนําไปสู6การปฏิบัติอย6างไร ก็จะสอดคล)องว6า ถ)าต)องการคุณลักษณะเช6นนี้จะต)องจัดหลักสูตร
อย6างไร จะมีวิธีการอย6างไรต6อไป หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบก็จะมีการขับเคลื่อนไปได)ว6าจะทําอย6างไร
และจะกําหนดเวลาที่แน6นอนได)
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยถามว6 า จะให) กํ าหนดคุ ณลั กษณะว6 าควรเปS นอย6 างไร
เช6นนั้นหรือ แต6ที่นําเสนอมานั้นยังไม6มี จึงไม6สามารถที่จะกล6าวในขณะนี้ได) จากการพิจารณาผลงานวิจัย
พบว6าสิ่งที่วิจัยมานั้นดี แต6สิ่งที่ต)องนําไปดําเนินการต6อนั้นยังต)องไปรวบรวมก6อนว6าจะทําอย6างไร วิธีใด ซึ่ง
จะต)องดําเนินการอีกครั้งหนึ่งและต)องมีคณะทํางานอีกชุดหนึ่งที่มีความคิดกว)าง เพราะหากใช)ผู)ที่มีความคิด
ในกรอบเดิมก็จะคิดอยู6แต6ในกรอบ ต)องการผู)ที่มีความคิดนอกกรอบ ลืมกรอบเดิม เพื่อเขียนกรอบขึ้นมาใหม6
จึงได)หารือว6าเราจะเน)นจุดเด6นเพื่อพัฒนาให)โดดเด6นหรือไม6 หรือจะเดินหน)าไปพร)อมๆ กันหมดแล)วเฉลี่ย
ความเสี่ยงกันไป เพราะถ)าตกลงเช6นนั้นจะสามารถทําได)ไม6ถึงครึ่งเพราะทรัพยากรมีจํากัด แต6บางเรื่องก็
สามารถดําเนินการได)ทันที เช6น การให)ทุกสาขาวิชาทําวิจัยสาขาวิชาละ ๑ เรื่องต6อปV อธิการบดีสามารถออก
คําสั่งได) เพียงแต6ว6าแต6ละคณะมีความพร)อมมากน)อยเพียงใด ข)อเสนอบางเรื่องจึงสามารถทําได)ไม6ต)องรอ
เพราะไม6มีความกระทบกระเทือน แต6บางเรื่องต)องรอรายละเอียดและการเตรียมตัว เช6น การพัฒนานักศึกษา
ให)มีอัตลักษณหรือเอกลักษณที่เปSนของตน ไม6ใช6เพียงแค6การพัฒนานักศึกษาเท6านั้นแต6ต)องพัฒนาอาจารย
สิ่งแวดล)อม อุปกรณการเรียนการสอนอีกด)วย ต)องมีการศึกษาทั้งระบบว6าดําเนินการครบวงจรแล)วนักศึกษา
จะเปSนตามที่ต)องการ
ผู)ช6วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา เสนอแนะว6า เพื่อให)เกิดความชัดเจน ยังมีอีกหลายประเด็นที่สามารถตัดสินใจและขับเคลื่อนได)ทันที
เช6นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การทําแผนการขับเคลื่อนโดยไม6ปcดกั้นว6าต)องอาศัยเฉพาะข)อมูลจากการ
วิจัยเท6านั้น จึงควรมีคณะทํางานคณะหนึ่งวิเคราะหและจัดทําแผนการขับเคลื่อนโดยใช)ผลการวิจัยเพื่อเติม
เต็มในสิ่งต6างๆ เปSนการนําผลการวิจัยไปใช)เพื่อให)มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน โดยต)องพิจารณาเรื่องที่มีความ
ซ้ําซ)อนและบางเรื่องต)องรอข)อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา สําหรับวิธีการที่ว6าอย6างไรนั้น บางส6วนมีเพียง

๒๐
ข)อเสนอที่เปSนวิธีการของนักวิจัยซึ่งอยู6บนฐานของข)อมูลการวิจัย แต6ต)องพิจารณาบริบทอีกครั้งหนึ่งว6า จะทํา
ตามแผนนี้หรือไม6 ถ)าไม6ทําตามแผนนี้จะเพิ่มเติมอะไร ซึ่งจะทําให)ได)แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งเพื่อกําหนดเวลาที่แน6นอน การกําหนดระยะเวลาว6าใช)ระยะเวลาเท6าใดนั้นอยู6ที่ว6าจะ
ทําอย6างไร แล)วจึงค6อยตัดสินใจเรื่องของเวลาและผู)ดําเนินการ อีกทั้งจะต)องใช)งบประมาณเท6าใด จากนั้นจึง
พิจารณาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งแล)วเริ่มดําเนินการ
อาจารยมณฑล จันทรแจ6มใส รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/กรรมการ
วิจัยกล6าวว6า ตามจริงแล)วบริบทที่มหาวิทยาลัยมีอยู6คือการเปSนสถาบันการฝGกหัดครูแห6งแรก แม)ไม6ผลักดันก็
เปSนอยู6แล)วเพราะมีรากฐานมายาวนาน แต6สิ่งหนึ่งที่เปSนภารกิจใหม6ของมหาวิทยาลัยคือการที่ยังมีสาขาวิชา
อื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถคัดกรองได)รวมทั้งส6งเสริมให)เกิดการแข6งขันได) ฉะนั้นคําตอบคือวิทยาลัย
การฝGกหัดครูสามารถที่จะโดดเด6นได)ด)วยตัวเอง แต6คณะและสาขาอื่นๆ ที่มีผลงานระดับประเทศยังมีอีกมาก
สามารถแข6งขันกับผู)อื่นได) จึงต)องส6งเสริมคณะและสาขาอื่นที่มีผลงานโดดเด6นด)วย อีกทั้งจากการทําวิจัยการ
ผลิตบัณฑิตแนวใหม6พบว6าไม6สามารถแก)ป:ญหา ณ จุดใดจุดหนึ่งได)เพราะบัณฑิตเปSนผลจากการบูรณาการทุก
เรื่ อง ป: ญหาต6 างๆ นั้ นมี หลายระดั บด) วยกั นตั้ งแต6 วิ ธี การ รู ปแบบ ยุ ทธศาสตรหรื อแม) แต6 เปL าหมายของ
มหาวิ ทยาลั ย การเริ่ มดํ าเนิ นการอาจจะไม6 ง6ายเท6 าใดนั กเพราะมหาวิ ทยาลั ยมี การจั ดการเรี ยนการสอน
ตลอดเวลาอยู6แล)ว มิใช6เปSนการเริ่มต)น ต)องรับรู)ถึงกําลังของตนเองโดยการสร)างกระบวนการรับรู) การมีส6วน
ร6วม เชื่อว6ามหาวิทยาลัยยังอยู6ได)ด)วยผู)ที่มีความตั้งใจทํางานอีกมาก แต6กระบวนการที่บั่นทอนการทํางานก็มี
อยู6มากเช6นกัน คนดีก็อาจจะถูกบั่นทอนไป จึงควรสร)างการรับรู)ร6วมกันโดยทําเปSนระยะ หากเปลี่ยนแปลง
อย6างกะทันหันอาจจะทําให)เกิดป:ญหาได)
นายกสภามหาวิทยาลัยอธิบายว6า อาจจะเข)าใจไม6ตรงกัน ที่หารือนั้นไม6ใช6เปSน
การทําความเจริญให)เพียงคณะใดคณะหนึ่ง โดยไม6เล็งเห็นคณะอื่นๆ แต6ในขณะที่มีคณะอื่นๆ อยู6แต6ละคณะ
ไม6สามารถเดินหน)าได)อย6างเต็มที่ ควรจะเพิ่มคณะอื่นๆ ขึ้นมาอีกเพื่อเฉลี่ยทรัพยากรเพื่อเพิ่มรายได)หรือสร)าง
ชื่อเสียง หรือจะมุ6งคณะที่มีอยู6ให)พัฒนาไปเต็มรูปแบบโดยเฉพาะ เน)นที่จุดใดจุดหนึ่งให)มากกว6าเพื่อเปSน
ตัวนําร6องและเปSนต)นแบบยังคณะอื่นๆ จากการพิจารณาพบว6า ทุกคณะยังขาดทรัพยากรบุคคล และมีความ
ต)องการในการผลิตบัณฑิตให)เปSนเลิศและมีคุณภาพ ในเมื่ออาจารยมีไม6เพียงพอก็ผลิตบัณฑิตได)ครึ่งๆ กลางๆ
ดังนั้น จึงควรเน)นที่จะทําให)สมบูรณแบบโดยไม6ใช)วิธีเฉลี่ย หรือจะพัฒนาทั้งหมดเท6าที่มีงบประมาณ จะทํา
อย6างไร จะเดินหน)าอย6างไร เพื่อให)มีผลกลับมาเกิดความเจริญก)าวหน)ายิ่งๆ ขึ้นไป เปSนการถามเพื่อต)องการ
ฟ:งความคิดเห็น
อธิ การบดี กล6 าวว6า ภาพรวมของการนํ าเสนอผลงานวิ จั ย ๕ เรื่ องนั้ น ก็ มีการ
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ และมีการลําดับความสําคัญก6อนหลัง หลายเรื่องสามารถแก)ไขได)ในเรื่อง
เดียวกัน สิ่งที่วิจัยมานั้นเปSนสิ่งที่ดี ทําให)ผู)บริหารได)ตัดสินใจดําเนินการไปแล)ว เช6น งานวิจัยที่เปSนจุดอ6อน
นั้นได) ตั้งให)รองศาสตราจารยเกษม ช6 วยพนั ง เปSนรองอธิ การบดีฝDายวิจัย และมีการปรั บรูปแบบภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีหน)าที่อํานวยความสะดวกและประสานให)อาจารยไป
ดําเนินการวิจัย และลงพื้นที่ให)มากที่สุด มีการเขียนกรอบทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาต) องอํ านวยความสะดวกให) กับอาจารยในการทํ าวิ จั ย ได) เชิ ญผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ มาให)

๒๑
คําปรึกษาด)านกรอบการวิจัย การใช)ทรัพยากรและการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เรื่องบางเรื่องก็รองานวิจัยไม6ได)
และอีกหลายเรื่องมีความซ้ําซ)อน และต)องมีการใช)ทรัพยากรให)เกิดประโยชนอย6างสูงสุด หลังจากนี้ควรนํา
ข)อมู ลไปสั งเคราะหและตั้ งคณะกรรมการขั บเคลื่ อน โดยพิ จารณาข) อจํ ากั ดและเรี ยงลํ าดั บก6 อนหลั ง ทํ า
อย6างไรให)บุคลากรเข)าใจกรอบไปในทิศทางเดียวกัน ควรเปcดให)มีคนคิดนอกกรอบมากที่สุด แต6เมื่อตกลงแล)ว
ต)องปฏิบัติในกรอบกติกา การเปลี่ยนแปลงต6างๆ นั้นจะเปลี่ยนตอนดําเนินการอยู6ไม6ได) บางครั้งอาจจะต)อง
จัดการบุคลากรว6าจะทําอย6างไรเพื่อให)ไปสู6จุดหมายปลายทาง แต6บางอย6างต)องหยุดและพิจารณาว6าหากไม6
เกิดประโยชนจะลดหรือเลิกได)หรือไม6 ซึ่งอาจจะยากเพราะเกี่ยวข)องกับหลายฝDายและหลายกระบวนการ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า ทุกคนล)วนมีจุดมุ6งหมายเดียวกันแต6ยังเข)าใจไม6
ตรงกัน ดูเหมือนจะหวั่นเกรงกันว6าทําวิจัยมาแล)วจะไม6ได)นําไปสู6การปฏิบัติ จะเกิดการถ6วงเวลา แต6การทํา
อะไรให)เกิดผลเปSนรูปธรรมนั้น ไม6ใช6เปSนเพราะการทําวิจัยเพียงอย6างเดียว เปSนไปได)หรือไม6ว6าภายใน ๑
เดือนทุกสาขาวิชาเสนอหัวข)อวิจัยมา และทําให)เสร็จภายใน ๕ เดือน ภายในสิ้นปVงบประมาณ หากติดขัด
เรื่องงบประมาณให)แจ)งเพื่อหาทางแก)ไขต6อไป สําหรับกรณีโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ นั้นสภามหาวิทยาลัยก็
อนุมัติในหลักการ โดยให)นํากลับไปหารือกันว6าจะดําเนินการกันอย6างไร ใช)ระยะเวลาเท6าใด
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ
เสนอแนะให) ทํ าเปS นขั้ นตอนอย6 างมี หลั กการ โดยกลั บไปพิ จารณาว6 าผลการวิ จั ยนั้ นสอดคล) องกั บแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยหรือไม6 ซึ่งส6วนใหญ6ก็สอดคล)องกันอาจจะมีเพิ่มบ)างก็ในเรื่องของนวัตกรรม จึง
ควรปรับแผนยุทธศาสตรให)ครอบคลุมและสอดคล)องกับงานวิจัย และเพื่อให)เกิดความเปSนรูปธรรม ควร
จัดลําดับความสําคัญ เช6น ประเด็นอัตลักษณของมหาวิทยาลัยอยู6ที่ใด เพื่อเน)นอัตลักษณนั้น และเน)นเรื่องที่
เปSนจุดอ6อนคือการวิจัย โดยตั้งคณะทํางานเพื่อสรุปและดําเนินการต6อไป
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย กล6 า วว6 า ไม6 ค6 อยเปS น ห6 ว งเรื่ อ งแผนยุ ทธศาสตรและ
แผนพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย เพราะเห็ น ด) ว ยกั บผลการวิ จั ยทั้ งหมด หากไม6 ต รงกั บ แผนยุ ทธศาสตรและ
แผนพั ฒนามหาวิ ทยาลั ย ก็ ไปแก) ไขแผนยุ ทธศาสตรและแผนพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย เพราะเปS น สิ่ งที่ ต) อง
ดําเนินการทั้งสิ้น แต6ไม6สามารถที่จะดําเนินการได)โดยไม6แก)แผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เพราะจะเปS น การดํ า เนิ นการนอกแผนยุ ทธศาสตรและแผนพั ฒนามหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งจะทํ าให) ไม6 ได) รั บ
งบประมาณ จึงควรต)องพิจารณาว6าจะต)องทําอย6างไร นอกจากนั้นเรื่องบางเรื่องเปSนการมองกันคนละมุม
ระหว6างผู)วิจัยและผู)บริหาร เช6น การตั้งสถาบันนวัตกรรม หากไม6ตั้งจะใช)สถาบันอื่นที่เกี่ยวข)องเปSนผู)นําร6อง
แทนก6อนได)หรือไม6 เมื่อมีความพร)อมแล)วจึงตั้งขึ้นมา ควรพิจารณาว6าเรื่องใดที่สามารถทําพร)อมกันได) ทํา
อย6างไร อะไรทําก6อน-หลัง ใครเปSนผู)ทํา ใช)ระยะเวลาในการทําเท6าใด โดยจัดทําเปSนตาราง และหารือกันเพื่อ
นําไปสู6ทิศทางที่วางไว)
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กล6าวว6า การบริหารมหาวิทยาลัยมีข)อจํากัดทุกเรื่อง แต6จะต)องบริหารบนความจํากัดให)เกิดผลประโยชน
สูงสุด ต)องพิจารณาแผนยุทธศาสตรว6าผลการวิจัยสอดคล)องแผนยุทธศาสตรหรือไม6 เพื่อจะนําไปปรับแผน
ยุทธศาสตรและนําไปสู6การปฏิบัติได) ฝDายบริหารจึงต) องไปวิเคราะหความเปSนไปได) เพราะไม6สามารถทํ า
กิจกรรมต6างๆ พร)อมกันทั้งหมดได) จึงต)องมีจุดเน)นในแต6ละปV โดยมหาวิทยาลัยต)องมีนโยบายที่ชัดเจนไปสู6
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คณะ/ สํ า นั กต6 า งๆ และมี การดํ า เนิ น การร6 ว มกั น ในเรื่ องเดี ย วกั น มี การสื่ อสารเข) าใจซึ่ งกั น และกั น มี
กระบวนการที่ชัดเจน จะทําให)มหาวิทยาลัยดําเนินการได)เปSนเรื่องๆ ตามแผนยุทธศาสตร
ผู) ช6 วยศาสตราจารยกั ลยา แสงเรื อง รองอธิ การบดี ฝD ายวิ ชาการและบริ การ
วิชาการเสนอว6า จากผลการวิจัยนี้ ๑) แผนยุทธศาสตร ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ส6วนใดที่เปSนนโยบายใหม6ให)นํามาเปSน
พื้นฐานการทํ าแผนยุ ทธศาสตรปV ๒๕๕๘ ต6อไป ๒) สิ่ งใดที่ ทําได)ก็นํ าไปปฏิ บั ติได) ทันที ในปV งบประมาณ
๒๕๕๖ เดื อนมิ ถุ นายน-กรกฎาคมนั้ นต) องเริ่ มดํ าเนิ นการตามแผนแล) ว สํ าหรั บการพิ จารณาว6 าจะเริ่ ม
ดําเนินการที่คณะใดก6อนนั้น ทุกคณะยังสามารถขับเคลื่อนได)จากการจัดสรรงบประมาณที่จะผลักดันการ
ดํ า เนิ น งานต6 อ ไป ๓) สํ า หรั บ ประเด็ น หลั ก สู ต รนั้ น มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายว6 า แต6 ล ะคณะจะต) อ งมี
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อเลือกหลักสูตรและบูรณาการอาจารยเพื่อสร)างหลักสูตรได) ๔) นโยบายการ
วิจัย ๑สาขาวิชา ๑ งานวิจัยนั้น อาจจะมีการบูรณาการระหว6างคณะหรือระหว6างสาขาวิชาโดยเน)นภาพรวม
ให)เกิดการบริการวิชาการแก6ชุมชนได)อย6างชัดเจน
ผู)ช6วยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต กรรมการวิจัย กล6าวแสดงความเห็น
ด)วยกับนายกสภามหาวิทยาลัยว6ามหาวิทยาลัยมีทรัพยากรจํากัด ไม6สามารถกระจายทรัพยากรให)ทุก
สาขาวิชาและทุกหน6วยงานของมหาวิทยาลัยได) จึงต)องกลับมาพิจารณาว6ามหาวิทยาลัยมีศักยภาพใน
สาขาวิชาใดมากกว6า จุดเน)นของการวิจัยนี้คือการสร)างความสามารถในการแข6งขัน ต)องมองไปข)างนอกว6า
สังคมต)องการอะไร และเรามีความสามารถอะไร บางสาขาวิชาความต)องการของผู)เรียนมีมาก ศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยมีมาก ทรัพยากรจึงควรเน)นไปทางนั้นก6อนหรือไม6 ในขณะเดียวกันบางสาขาวิชาไม6มี
ผู)เรียน ไม6มีศักยภาพ อาจจะต)องปcดเพื่อนําทรัพยากรไปใช)ให)เกิดประโยชน สร)างความสามารถในการ
แข6งขันให)ชัดเจนในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความถนัดและเปSนที่ต)องการของสังคม บางสาขาวิชาเปSนที่
ต)องการของสังคม แต6มหาวิทยาลัยไม6มีศักยภาพ จะจัดสรรทรัพยากรอะไรบ)างหรือไม6เพื่อให)เกิดศักยภาพ
ในการแข6งขันได) มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาถึง ๗๐ สาขาวิชา ไม6สามารถดําเนินการให)ทั้ง ๗๐ สาขาวิชาเกิด
ความโดดเด6นได) ดังนั้นงานวิจัยที่แต6ละสาขาวิชาจะดําเนินการทั้ง ๗๐ เรื่องนั้นควรเปSนการวิจัยสํารวจ
ตนเองว6ามีความสามารถอะไรเพื่อเปSนข)อมูลว6ายังขาดความสามารถอะไร และความต)องการของสังคมใน
สาขาวิชานั้นเปSนอย6างไรเพื่อจะได)เปSนข)อมูลว6าจะจัดสรรทรัพยากรอย6างไร
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า สิ่งที่จะต)องดําเนินการนอกจากการรวบรวม
ประเด็นแล)ว ยังต)องแปลงเปSนแผนปฏิบัติการที่จะนําไปสู6สิ่งเหล6านั้น ถ)าต)องการผลปฏิบัติที่ชัดเจนต)อง
กลับไปคิดใหม6 ส6วนข)อโต)แย)งว6าจะเน)นไปที่จุดใดจุดหนึ่งหรือจะดําเนินการพร)อมกันทั้งหมดนั้นยังพอมี
เวลาในการหารือและตัดสินใจ สิ่งที่ต)องการมากที่สุดขณะนี้คือการรวบรวมประเด็นต6างๆ และแผนปฏิบัติ
การ บางเรื่องที่ไม6ต)องการแผนปฏิบัติการในรายละเอียดก็สามารถดําเนินการได)เลย
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจําเสนอให)รวบรวมจัดลําดับความสําคัญและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต6อไป
จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยได)มอบผู)รับผิดชอบเปSนคณะทํางานรวบรวม
ประเด็นผลการวิจัยและจัดเรียงลําดับความสําคัญ โดยขอให)อาจารยอุบลวัลย รอดเอี่ยมเปSนที่ปรึกษา

๒๓
อาจารยอุบลวัลย รอดเอี่ยม กรรมการวิจัย ให)ข)อมูลว6า จากประสบการณในการ
เปSนคณะทํางานปรับโครงสร)างองคกรของหน6วยงานต6างๆ จะต)องมีกําหนดเวลาและแผนการดําเนินงานที่
ชัดเจน ผู)บริหารจึงควรศึกษางานวิจัยทุกเล6มเพื่อให)เห็นภาพรวมและทราบว6าจะก)าวเดินไปในทิศทางใด จะ
ทําความเข)าใจอย6างไรให)ประชาคมในองคกรนี้ก)าวเดินไปในทิศทางเดียวกัน
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล6 าวว6 าเมื่ อคณะทํ างานดํ าเนิ นการเสร็ จแล) วให) ส6 งให)
อาจารยอุบลวัลย รอดเอี่ยม อ6านเพื่อพิจารณาว6าสอดคล)องกับผลการวิจัยทั้ง ๕ เล6มหรือไม6
อาจารยอุบลวั ลย รอดเอี่ ยม กรรมการวิจั ย เสนอว6 าผู) ช6วยศาสตราจารยพิ ชิ ต
ฤทธิ์จรูญ ก็เปSนผู)หนึ่งที่รู)จักองคประกอบของมหาวิทยาลัยอย6างดี จากประสบการณพบว6ามหาวิทยาลัยมีการ
แข6งขันอย6างมาก แม)ระหว6างมหาวิทยาลัยราชภัฏด)วยกันเองก็มีการแข6งขัน ฉะนั้นหากได)กลยุทธและนํามา
บูรณาการให)เหมาะสมทั้งระบบราชการและการตลาดแล)วจะทําให)มหาวิทยาลัยสามารถแข6งขันได) หากยังอยู6
ในบริบทเดิมจะไม6สามารถแหวกตัวเองออกจากวงล)อมได) จากประสบการณที่ได)ร6วมงานกับที่ปรึกษาระดับ
โลกพบว6า ห)ามพูดถึงกฎระเบียบ คิ ดอย6 างไรให)ทําอย6างนั้น ได) ไม6 ได)เปSนอีกเรื่องหนึ่ ง ผู)ที่เปSนเลขานุ การ
คณะทํางานมีหน)าที่จดเพียงอย6างเดียวแล)วนําไปคัดกรองกันอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนั้น ยังมีโอกาสอยู6ในบริบท
ที่ดีมาก คือมีผู)ที่ให)ความรู)มากมาย ในการวิจัยครั้งนี้ ได)มาช6วยเพื่อให)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเดินไป
ข)างหน)าโดยอาศัยความรู)ของอาจารยในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีผู)ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่เชิญมา การ
ดําเนินการนั้น บางครั้งอาจจะไม6ได)ใช)งบประมาณมากเท6าที่คิดกันก็ได) เพราะยังมีหน6วยงานภายนอกที่พร)อม
ให)การสนั บสนุนด)านนวัตกรรม จากการได)อ6านหนั งสื อของมหาวิ ทยาลั ยเยล พบข) อความว6 า ถ)าคุณไม6 มี
นวัตกรรม คุณก็จะเลือนหายไปจากเวทีนี้ และจากคําพูดของนายธนินทร เจียรวนนท ที่กล6าวว6าสินค)าทุก
ชนิดต)องมีเทคโนโลยีแฝง หากไม6มีเทคโนโลยีแฝงคุณก็จะหายไปจากโลกนี้เช6นกัน ฉะนั้นหากต)องการจะ
แข6งขันก็ไม6ควรมองแต6กรอบของราชการเพียงอย6างเดียว
จากนั้นที่ประชุมได)พิจารณามอบผู)ทําหน)าที่รวบรวมข)อค)นพบและข)อเสนอแนะใน
งานวิจัยแต6ละกลุ6มที่ยังซ้ําทับซ)อนกันอยู6 โดยสังเคราะหรวบรวมประเด็นแล)วจัดเรียงลําดับความสําคัญดังนี้
๑) ผู) ช6 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ ที่ ป รึ ก ษา ๒) อาจารยอุ บ ลวั ล ย รอดเอี่ ย ม ที่ ป รึ ก ษา
๓) รองศาสตราจารยเกษม ช6วยพนัง ประธาน ๔) รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการ ๕) ผู)ช6วย
ศาสตราจารยประชน แสงจักร กรรมการ๖) ผู)ช6วยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต กรรมการ ๗) ผู)ช6วย
ศาสตราจารยวรนุช แจ)งสว6าง กรรมการ ๘) อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ กรรมการ ๙) อาจารยทิวัตถ
มณีโชติ กรรมการ ๑๐) รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค กรรมการและเลขานุการ ๑๑) ผู)ช6วย
ศาสตราจารยละอองทิพย มัทธุรศ กรรมการและผู)ช6วยเลขานุการ มีหน)าที่สังเคราะหผลการวิจัยโดยมอบ
ผู)รับผิดชอบในการรวบรวมประเด็นแล)วจัดเรียงลําดับว6าควรดําเนินการสิ่งใดก6อน-หลัง ภายในระยะเวลา
๓๐ วัน โดยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต6อไป จากนั้นให)ทําแผนปฏิบัติการและระบุขั้นตอน
การดําเนินการอย6างเปSนรูปธรรมแล)วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให)เปSนการทํางานที่ไม6อยู6ในรูปแบบ
คณะกรรมการแต6สามารถเบิกเบี้ยประชุมในรูปแบบของคณะกรรมการได)เพื่อความคล6องตัวในการทํางาน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า งานวิจัยนี้จะมีผลต6อการปรับปรุงหลักสูตรมาก
เพราะเปSนการปฏิวัติการทําหลักสูตรที่เคยทํามา จึงต)องระมัดระวังกรอบของ สกอ. ซึ่งควรอ6านโดยละเอียด

๒๔
ว6ากรอบนั้นไม6ได)ขีดเส)นตาย ส6วนใหญ6มักจะไปลอกจากของผู)อื่นเพราะคิดว6าปลอดภัย เมื่อจะคิดใหม6จึงไม6
ควรลอก ควรคิดใหม6และอาจจะต)องมีการอบรม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอว6า ควรเปcดโอกาสให)เพิ่มเติมข)อเสนอแนะของ
การพัฒนาร6างกายนักศึกษาหรือประเด็นอื่นนอกเหนือจากนี้ มิใช6เปSนการทําตามกรอบข)อเสนอนี้เท6านั้น
ไม6เช6นนั้นสิ่งดีๆ ก็อาจจะขาดหายไป
ผู)ช6วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํากล6าวว6า ภายใต)ความเข)าใจในการนําผลการวิจัยไปใช)นั้นไม6ได)ยึดในส6วนนี้เพียงส6วนเดียว แต6มีการ
พิจารณาสิ่งต6างๆ และเพิ่มเติมลงไป ข)อเสนอบางอย6างเปSนข)อเสนอจากผู)ทําวิจัย การตัดสินใจอยู6ที่ดุลยพินิจ
ในการเติมข)อมูลจากผู)มีประสบการณต6างๆ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6าสิ่งที่จะต)องทําคือ ๑) มอบอธิการบดีสั่งการกรณีที่
ประชุมมอบให)ทุกสาขาวิชาทํางานวิจัย สาขาวิชาละ ๑ เรื่อง ๒) ประสานโรงเรียนสาธิตและวิทยาลัยการ
ฝGกหัดครูเพื่อนัดประชุมกับนายกสภามหาวิทยาลัยภายในสัปดาหหน)า ๓) พิมพเล6มสรุปผลงานวิจัยเท6 า
จํานวนประชากรมหาวิทยาลัยและมอบให)หน6วยงานนําไปแจกให)บุคลากร โดยให)ลงนามรับเอกสารด)วย
เพื่อให)นําไปศึกษาและให)ข)อเสนอแนะมาภายใน ๑๕ วัน รวมทั้งให)เผยแพร6ทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
ด)วย ทั้งนี้ให)ส6งรายงานการวิจัยทั้งชุดให)หน6วยงานต6างๆ และประชาสัมพันธให)ประชาคมทราบว6าสามารถขอ
ศึกษาเอกสารดังกล6าวได)จากหน6ว ยงานของตน อย6างไรก็ตาม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ทุก
หน6วยงานมีตัวแทนเข)าร6วมประชุมและได)รับเอกสารดังกล6าวแล)ว และขอให)แก)ไขเอกสารที่มีความผิดพลาด
ทางตัวอักษรโดยสามารถเสนอแนะได)ที่กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย
หม6อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)
ข)อสังเกตเกี่ยวกับรายงานการวิจัยการบริหารจัดการแนวใหม6 ในหน)า ๑๕ ว6า ๑) เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
และการบริ ห ารจั ด การพบว6 า ป: จ จุ บั น การบริ ห ารจั ด การยั ง ขาดระบบในการจั ด เก็ บ และเชื่ อ มโยงและ
ฐานข)อมูลที่ใช)ร6วมกันอย6างทั่วถึง ๒) ขั้นตอนการตรวจสอบข)อมูลที่ถูกต)องในระยะเวลาที่เหมาะสมยังขาด
ผู)ตรวจทานผลในระบบ ๓) การรายงานผลเพื่อนําข)อมูลไปใช)ยังขาดการรายงานผลระยะสั้น ทําให)สรุปได)ว6า
ระบบ MIS ของมหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม6 ดี เ ท6 า ที่ ค วร โดยเฉพาะการตรวจสอบข) อ มู ล ในระบบยั ง มี ค วาม
คลาดเคลื่อน จากนั้น ได)เสนอแนะว6า ควรมีการสํารวจอย6างมาก เพราะจุดประสงคของการใช)เพื่อจัดระบบ
ข)อมูลในการใช)ภายในมหาวิทยาลัยและเชื่อมต6อไปยังหน6วยงานภายนอก จึงควรแต6งตั้งคณะทํางานอีกหนึ่ง
ชุดเพื่อวางระบบคอมพิวเตอรและควรตั้งหน6วยงานปฏิบัติการคอมพิวเตอรอย6างเปSนทางการโดยมีบุคลากร
และอุปกรณที่พร)อม
อธิการบดีรายงานว6า มหาวิทยาลัยมีระบบ MIS ในแต6ละวง แต6ยังไม6เชื่อมต6อกัน
ซึ่งต)องหาทางปรับปรุงตามข)อเสนอแนะต6อไป
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว6า จากการได)เชิญผู)เชี่ยวชาญจากต6างประเทศ
มาให)ความรู)เรื่องการสร)างบทเรียน E-learning เพื่อใช)กับนักศึกษาและพัฒนาอาจารยในการสร)างบทเรียน
E-learning ได)โดยใช)โปรแกรมโมเดลซึ่งเปSนที่นิยมกันอย6างมากในต6างประเทศ ได)มีการส6งอาจารยไปศึกษาดู
งานในต6างประเทศเกี่ ยวกับ การสร)างบทเรีย น E-learning นี้ และได)มีการออกคํา สั่งว6าให)ดํา เนินการทํ า

๒๕
อะไรบ)าง สิ่งที่เปSนป:ญหาคือการเชื่อมต6ออินเทอรเน็ตที่ไม6ดีพอ จึงเสนอแนะว6าระบบคอมพิวเตอรนั้นควรมี
การแก)ไขโดยด6วนโดยเฉพาะการบริหารจัดการที่มีจุดอ6อนมาก ควรจะต)องมีผู)ที่เข)าไปแก)ไขและเอาใจใส6การ
บริหารจัดการอย6างเร6งด6วน เพื่อไม6ให)การลงทุนเสียหายและการพัฒนาหยุดชะงักไป เพื่อทําให)ทุกพื้นที่ใน
มหาวิทยาลัยสามารถเปSนแหล6งเรียนรู)ได)โดยการใช)สัญญาณอินเทอรเน็ต
ผู)ช6วยศาสตราจารยละอองทิพย มัทธุรศ ผู)อํานวยการสํานักประกันคุณภาพทาง
การศึกษากล6าวว6าการสร)างบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้นมิใช6แต6เพียงการจัดการเรียนการสอนเพียงอย6างเดียว แต6
ต)องมีระบบสนับสนุนที่เข)มแข็ง จากการที่ได)ไปศึกษาดูงานต6างประเทศพบว6าระบบสารสนเทศเปSนระบบที่
สนับสนุนนักศึกษาทุกระดับ การดูแลในส6วนนี้ต)องอาศัยการบริหารจัดการที่ดีและผู)ที่มีความรู)เฉพาะด)าน
โดยเฉพาะ มีความทันต6อเหตุการณ แต6ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนั้นได)รับผลการตอบรับที่ยังไม6เต็มที่
จากการศึกษาดูงานได)มีการเปรียบเทียบสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีอยู6กับสิ่งที่มหาวิทยาลัยในต6างประเทศมีอยู6อย6าง
มีประสิทธิภาพว6าเปSนอย6างไร และเห็นแนวทางแล)วว6าควรจะทําอย6างไร ป:ญหาหลักคือมหาวิทยาลัยมีวง
หลายวงมาก การบริหารจัดการจึงแยกจุด ซึ่งต6างจากมหาวิทยาลัยในต6างประเทศที่ให)หน6วยงานเดียวดูแล
ทั้งหมดและมีการบริหารตามลําดับชั้น ผู)ที่อยู6บนสุดเข)าไปนั่งที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและเปSนผู)
ที่ชี้นําทั้งการรองรับการเรียนการสอนและรองรับการบริหารด)วย ข)อมูลเชิงบริหารใช)เทคโนโลยีสารสนเทศ
IT รองรั บได)ทั้งหมด มีการบริห ารจัด การในการเข)าถึงข)อมูล ของมหาวิทยาลัย มีระบบความปลอดภัย ที่
ชัดเจน สามารถควบคุมได) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครควรพัฒนาให)เปSนเช6นนั้น เพราะนักศึกษาต)องใช)
ระบบคอมพิวเตอรอยู6ตลอดเวลา จึงควรมีการปรับปรุงเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการเพื่อให)เกิดความสะดวก รวดเร็ว ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อทําให)เกิดคุณภาพของบัณฑิต
รองศาสตราจารยบุ ญเกียรติ ไทรชมภู กรรมการวิจั ย ให) ข)อสังเกตเพิ่มเติมว6 า
กรณี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครนั้ น ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ คื อ ๑) ไม6 มี ก ารวิ เ คราะหงานทุ ก ระบบใน
มหาวิทยาลัย ตั้งแต6ระบบปฏิบัติการ ไม6มีการบันทึกในสิ่งที่จําเปSนต)องบันทึกทุกวัน บันทึกแล)วก็ไม6มีการ
ตรวจสอบ จากแบบสอบถามพบว6 า เปS น การดํ า เนิ น การเพี ย งผู) เ ดี ย วทั้ ง หมดตั้ ง แต6 ก ารกรอกข) อ มู ล จน
ตรวจทาน ผู)ควบคุมการบริหารจัดการในระดับกลางไม6ทราบเหตุและผลว6าเกิดอะไรขึ้นบ)าง เพราะขาดการ
รายงานประจํ า อย6 า งต6 อเนื่ อง มี เ พี ย งหน6 ว ยงานการเงิ น และพั ส ดุ ที่มี การรายงาน ๑ เดื อนต6 อครั้ ง ส6 ว น
หน6วยงานอื่นๆ ยังขาดการรายงาน ขาดระบบการเชื่อมโยงตามลําดับชั้นของการบริหารจัดการระบบ ดังนั้น
MIS ที่เกิดขึ้นนั้นจึงเปSน MIS สําหรับคนบางคนหรือเฉพาะกลุ6ม มิใช6เปSนของส6วนรวม สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได)พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและได)ขออนุญาตมหาวิทยาลัยให)ระบบบริหารงานวิจัยเชื่อมโยงกับ
ระบบการเงินและระบบบุคลากรเพื่อให)นักวิจัยได)เชื่อมโยงให)เห็นภาระงาน แต6ยังไม6ได)รับการตอบรับหรือ
ปฏิเสธว6าจะให)เชื่อมต6อระบบได)หรือไม6 สถานการณเช6นนี้เปSนเพราะมหาวิทยาลัยยังขาดความชัดเจนในการ
ปฏิ บั ติ งาน ไม6 มีคณะบุ คคลที่ จ ะบริ ห ารข) อมู ล เมื่ อจะจั ด การข) อมู ล สั กครั้ งหนึ่ งจะต) องนํ า ข) อมู ล เข) าไปสู6
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทําให)เกิดความล6าช)า ไม6ทันต6อสถานการณ จึงต)องการเห็นระบบที่มี
ความเสถี ย รที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและการบริ ห ารจั ด การได) อ ย6 า งสมบู ร ณ เพราะป: จ จุ บั น
มหาวิทยาลัย ดํ า เนิ น การเพื่อตอบคํ า ถามของการประกั น คุ ณภาพฯ มากกว6 าคํ า ถาม/ความต)องการของ
นักศึกษาและอาจารยในการแก)ป:ญหาตนเอง

๒๖
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เสนอแนะให)มีคณะดําเนินการที่สามารถดูแลตรวจสอบทั้งระบบไฟฟLา ฮารดแวร และระบบเครือข6าย ทั้ง
ระบบ
หม6อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กล6 า วว6 า ซอฟตแวรที่ มีอยู6 ล) า สมั ย ไม6 ส ามารถให) ข)อมู ล ที่ทัน สมั ย ได) จึ งควรปรึ กษาหรื อศึ กษาดู งานจาก
มหาวิทยาลัยที่มีระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัย
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว6า มีสาขาวิชาใดที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอรบ)าง
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให)ข)อมูลว6า
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีสองสาขาวิชาคือ ๑) วิทยาการคอมพิวเตอร ๒) เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให)ข)อมูลว6า คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ แต6เน)นในภาคอุตสาหกรรม
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให)ข)อมูล
เพิ่มเติมว6า ป:ญหาระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยเปSนป:ญหาทางเทคนิค เพราะมหาวิทยาลัยให)บริษัทจาก
ภายนอกเข)ามาดํา เนิน การวางระบบ โดยที่ อาจารยของมหาวิ ทยาลัยไม6ได) เข)าไปมี ส6วนร6วม การเข)าไป
จัดการคงไม6สามารถแก)ป:ญหาได)ทั้งหมด
นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามผู)อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศว6าป:ญหาที่กล6าวกันอยู6นี้มีอยู6จริงหรือไม6
ผู) ช6 ว ยศาสตราจารยอารี ย รั ง สิ โ ยภาส ผู) อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศกล6าวว6าป:ญหาเหล6านี้มีอยู6จริง และบริษัทได)เข)ามาวางระบบโดยมีการตรวจรับจาก
อาจารยจากคณะต6างๆ ที่เกี่ ยวข) องกับ MIS มหาวิทยาลัยจั ดซื้อระบบเพื่อใช)ในมหาวิทยาลัย และแก)ไข
ป:ญหางานบริการนักศึกษาของสํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มิใช6เปSนการสร)างระบบใหม6แต6เปSน
การแก)ป:ญหาด)านความต)องการของผู)ใช)ที่เพิ่มขึ้น สามารถเชื่อมโยงได)ในบางงานที่เกี่ยวข)องและไม6เกิดผล
กระทบ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว6าในมหาวิทยาลัยมีระบบที่เปSนเอกเทศ ไม6เชื่อมต6อ
กับระบบอื่นๆ อยู6จํานวนกี่ระบบ และอยู6ในความดูแลของใคร
ผู) ช6 ว ยศาสตราจารยอารี ย รั ง สิ โ ยภาส ผู) อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศชี้แจงว6า มีอยู6หลายระบบเพราะแต6ละหน6วยงานก็มีฐานข)อมูลของตนเอง แต6อยู6ภายใต)
การดูแลของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หม6อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)
ข)อสังเกตว6า ระบบ MIS นั้นควรมีการสํารวจความต)องการและรายละเอียดในการใช)งานโดยเริ่มต)นตั้งแต6
อธิการบดีจนไปถึงคณะต6างๆ ว6าต)องการข)อมูลใดบ)าง และมีการจํากัดการเข)าถึงของข)อมูลได)ตามลําดับ
ขั้นตอน

๒๗
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)
ข)อสั งเกตเพิ่ มเติ มว6า การทํ าสั ญ ญากั บ บริ ษัทต)องระบุ ให)ชั ด เจนเรื่อง Technology Transfer ว6 า
มหาวิทยาลัยสามารถทําอะไรได)เพียงใด และสามารถขยายเครือข6ายได)มากน)อยเพียงใด
รองศาสตราจารยบุ ญ เกี ย รติ ไทรชมภู กรรมการวิ จั ย ให) ข) อ มู ล ว6 า การ
ดําเนินงานด)านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล6าวจะสมบูรณและนําไปใช)ได)อย6างมีประสิทธิภาพ ต)อง
ให)ได)ข)อมูลครบถ)วนทุกระดับ ทั้ง TPS (Transaction Process Systemหรือการจัดเก็บข)อมูลเบื้องต)น
ของผู)ปฏิบัติงานเพื่อรายงานผู)บริหารระดับต)น) MRS (Management Report System หรือระบบการ
ประมวลผลเพื่อรายงานผู)บริหารระดับกลาง) และ DSS (Decision Support System หรือระบบการ
ประมวลผลสถานภาพเพื่อรายงานผู)บริหารระดับสูง)
รองศาสตราจารยเปรื่องกิจรัตนภร อธิการบดีกล6าวว6า ได)มีการทดลองเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศมากว6า ๑๐ ปV แต6ติดขัดเรื่องเทคโนโลยีและเรื่องบุคลากร บางครั้งก็ขาดการเชื่อมโยง
แต6ต)องการให)ข)อคิดว6าระบบ MIS นี้พัฒนามาร6วม ๑๐ ปV ขณะนั้นบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังไม6มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเลย ถึงแม)จะสอนเกี่ยวกับวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยพยายามให)มีส6วน
ร6วมตลอดเวลา มีการทําวิจัยและวางระบบ MIS ซึ่งลงทุนเกือบ ๒ ล)านบาท ที่สําคัญที่สุดคือเมื่อจัดซื้อจัด
จ)างมาบริษัทมีการสงวนข)อมูล มหาวิทยาลัยจึงต)องยกเลิกและจัดระบบใหม6 แต6ไม6ทันความต)องการใช)ของ
หน6วยงาน ซึ่งได)จัดจ)างทําซอฟตแวรใหม6 จึงได)เกิดเปSนประเด็นใหม6ว6าทําอย6างไรให)ระบบที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนมีการเชื่อมโยงกัน มหาวิทยาลัยได)เชิญผู)เชี่ยวชาญคุณวุฒิปริญญาเอกมาหารือ พบว6ามี
ความพร)อมอยู6แล)วจึงได)ตั้งคณะทํางานมาร6วมหารือเพื่อช6วยเหลือทางด)านสารสนเทศ กรณีนี้ จึงขอให)สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเชิญผู)เชี่ยวชาญหรืออาจารยวุฒิปริญญาเอกทางคอมพิวเตอรมาร6วม
พัฒนาระบบและพัฒนา E-learning โดยด6วน
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เสนอแนะว6 า ควรนํ า ผู) ที่ มี ป ระสบการณและนํ า ข) อ มู ล จากผู) บ ริ ห ารที่ เ ปS น ที่ ต) อ งการ มาใช) ใ นการเขี ย น
ซอฟตแวร และควรศึกษาดูงานระบบคอมพิวเตอรในองคกรใหญ6 ที่มีความคล6องตัวเพื่อให)ได)ประสบการณ
หรือหาที่ปรึกษาว6าจะนํามาใช)งานอย6างไรให)เกิดประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัยควรมีนโยบายให)หน6วยงาน
และบุคลากรบันทึกข)อมูลให)เปSนป:จจุบัน โดยอาจจะมีมาตรการในการลงโทษกับบุคลากรที่ไม6ดําเนินการ
ตามที่ได)รับมอบหมาย
ผู) ช6 ว ยศาสตราจารยภั ก ดี ขจรไชยกู ล รองผู) อํ านวยการ สํ านั กวิ ทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอว6าการแก)ไขป:ญหานี้ควรใช)พลังจากบุคลากรและบูรณาการครุภัณฑที่มีอยู6 โดยมี
ห)องต) นแบบหรื อ Smart Classroom ที่ มีสื่ อเชื่ อมโยง(link)ไปยังห) องอื่ น ๆ มี ร ะบบการประชุ ม
(Conference) เพื่อให)สามารถเรียนจากหลายๆ ศูนยได) และมีการพัฒนาอีกว6าสามารถที่จะเชื่อมโยงกับ
สกอ. ได) ถ)าห)องนี้เสร็จสมบูรณก็สามารถรองรับการผลิตสื่อได)และนําไปสู6กระบวนการของE-learning และ
นําไปสู6 Smart Education ในอนาคตได)
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เสนอว6า ควรให)อาจารยรับงานนอกเพื่อสร)างประสบการณในส6วนนี้ และสามารถนําพาไปสู6ความสําเร็จได)

๒๘
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย กล6 า วว6 า สามารถทํ า ได) ไ ม6 มีป: ญ หาแต6 ต) อ งรั บ งานผ6 า น
หน6วยงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให)การดําเนินการในส6วนนี้ประสบความสําเร็จ มหาวิทยาลัยต)อง
พัฒนาระบบบริหารจัดการด)านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได)ลงทุนไปอย6างมากให)สามารถใช)ประโยชนได)อย6าง
เต็มที่ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทั้งระบบ MIS และเทคโนโลยีด)านการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ควรมี
บุคลากรที่มีความรู)ความเชี่ยวชาญ ทํางานรวดเร็วทันเหตุการณ มีการเชื่อมโยงระบบที่เปSน TPS, MRS, DSS
อย6างชัดเจน มีการรายงานข)อมูลที่เปSนป:จจุบันเพื่อตอบสนองความต)องการทุกระดับ โดยมอบให)อาจารย
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร6วมกันทําวิจัย ๓ เรื่องคือ ๑) ป:ญหา MIS ในมหาวิทยาลัย ๒) ทางแก)ไขระบบ MIS ๓) ระบบ MIS ควรอยู6
ในสังกัดของหน6วยงานใดและถ)าสร)างระบบขึ้นเองจะได)หรือไม6 จะใช)งบประมาณจํานวนเท6าใด รวมทั้งมอบ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเชิญผู)เชี่ยวชาญเปSนที่ปรึกษาและเชิญอาจารยวุฒิปริญญาเอก
ทางด)านคอมพิวเตอรมาร6วมพัฒนาระบบนี้โดยด6วน และควรตั้งคณะทํางานศึกษาข)อมูลการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด)านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมอบ ๑) อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน ประธาน ๒) อาจารย
ไพบู ล ย วิ ริ ย ะวั ฒ นะ กรรมการ ๓) อาจารยศุ ภ ลั กษณ ใจเรื อ ง กรรมการ ๔) ผู) อํ า นวยการกองคลั ง
กรรมการ ๕) ผู)ช6วยศาสตราจารยภักดี ขจรไชยกูล กรรมการ ๖) ผู)ช6วยศาสตราจารยสหชาติ สรรพคุณ
กรรมการ ๗) ผู)ช6วยศาสตราจารยอัจฉรี ขจรไชยกูล กรรมการและเลขานุการ โดยมีหน)าที่ ๑) ศึกษาข)อมูล
ในการใช)ระบบ MIS ให)ได)ประโยชนและเกิดประสิทธิภาพ ๒) วางระบบให)บุคลากรแต6ละฝDายรับผิดชอบ
หน)าที่ที่จะต)องปLอนข)อมูลสู6ระบบให)เปSนป:จจุบัน โดยใช)ระยะเวลาภายใน ๒ เดือน ทั้งนี้ ให)มหาวิทยาลัยเปcด
ช6องทางทางเว็ บไซตผ6 า นทางกระดานข) อความถึ งอธิการบดี หรื อ www.pnrutoday.com โดยต) องตอบ
ข)อความทุกวัน แต6จะต)องมีผู)กรองคําถามที่จะปรากฏต6อสาธารณะเสียก6อน เพื่อรับแจ)งป:ญหาข)อมูลในการ
ใช) ร ะบบ และขอให) ทุก คนคิ ด ว6 า ตนเปS น เจ) า ของมหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อพบป: ญ หาก็ ใ ห) แจ) งมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
ดําเนินการแก)ไข ไม6ต)องระบุชื่อจริง โดยมหาวิทยาลัยอาจแต6งตั้งคณะทํางานทําหน)าที่เปSนผู)ตรวจการ โดย
มอบให)อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และอาจารยศุภลักษณ ใจ
เรือง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปSนผู)ดําเนินการในส6วนนี้ และกล6าวสรุปว6าจากการวิจัยและการ
สัมมนานี้ทําให)ได)ข)อมูล ข)อเสนอแนะ และยุทธศาสตรที่ ตรงกับสิ่งที่มีอยู6มาโดยตลอด เปSนการรวบรวม
ป:ญหาและข)อเสนอแนะในการแก)ไขซึ่งจะต)องนําไปดําเนินการให)เกิดผลเปSนรูปธรรมให)มากที่สุดภายในเวลา
ที่กําหนด บางเรื่องก็ได)มีการดําเนินการไปแล)ว บางเรื่องต)องมีการรวบรวมข)อมูล จึงขอขอบคุณทุกคนที่สละ
เวลาในการทําวิจัยเรื่องนี้และขอบคุณผู)เข)าร6วมสัมมนาที่ร6วมแสดงความคิดเห็นที่เปSนประโยชน ทําให)มี
โอกาสในการรับฟ:งความคิดเห็นต6างๆ ซึ่งอาจจะมีการรับฟ:งกันเปSนระยะๆ ระหว6างการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร สิ่งที่กําลังจะทํานี้เปSนการทําเพื่อมหาวิทยาลัย หากใครสามารถทําสิ่งใดที่เปSนประโยชนได)ก็
ขอให)ทํา อะไรที่คิดว6าจะนําไปสู6ความเสียหายหรือเปSนอุปสรรคป:ญหาขอให)แจ)งกับผู)บริหารหรือใครก็ตาม
เพื่อแก)ไขหรือชี้แจงได)ว6าเกิดอะไรขึ้น โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย6างรวดเร็ว มีการแข6งขันทั้งจากต6างประเทศ
และภายในประเทศ จึงต)องเดินไปข)างหน)าให)มากที่สุดภายใต)ขีดความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู6อย6าง
จํากัด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติให)ดําเนินการดังนี้

๒๙
๑) มอบคณบดีวิทยาลัยการฝGกหัดครูไปหารือกับบุคลากรว6าเห็นด)วยหรือไม6 ถ)า
ให)อาจารยวิทยาลัยการฝGกหัดครูไปสอนที่โรงเรียนสาธิตฯ และผู)ที่จะขอกําหนด
ตํ า แหน6 ง ทางวิ ช าการเปS น ผู) ช6 ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) ให)มีเงื่อนไขว6าจะต)องสอนที่โรงเรียน
สาธิต ฯ ๑ ภาคการศึกษา รวมทั้งควรให)อาจารยโรงเรียนสาธิตฯ มาสอนใน
วิทยาลัยการฝGกหัดครู เพื่อเปcดโอกาสให)ทําผลงานทางวิชาการ และควรแต6งตั้ง
ให)ผู)อํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ เปSนรองคณบดีวิทยาลัยการฝGกหัดครู
๒) ข)อค)น พบและข)อเสนอแนะในงานวิจั ยแต6 ละกลุ6 มยังทับ ซ)อนกัน อยู6 จึ งให)
แต6งตั้งคณะทํางานสังเคราะหงานวิจัยการพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัย
แนวใหม6 เพื่อวางแผนการดําเนินการสู6การปฏิบัติ ดังนี้ ๑) ผู)ช6วยศาสตราจารย
พิชิต ฤทธิ์จรูญ ที่ปรึกษา ๒) อาจารยอุบลวัลย รอดเอี่ยม ที่ปรึกษา ๓) รอง
ศาสตราจารยเกษม ช6วยพนั ง ประธาน ๔) รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
กรรมการ ๕) ผู) ช6 ว ยศาสตราจารยประชน แสงจั ก ร กรรมการ ๖) ผู) ช6 ว ย
ศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต กรรมการ ๗) ผู)ช6วยศาสตราจารยวรนุช แจ)ง
สว6าง กรรมการ ๘) อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ กรรมการ ๙) อาจารยทิวัตถ
มณีโชติ กรรมการ ๑๐) รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค กรรมการ
และเลขานุการ ๑๑) ผู)ช6วยศาสตราจารยละอองทิพย มัทธุรศ กรรมการและ
เลขานุการ มีหน)าที่สังเคราะหผลการวิจัยโดยมอบผู)รับผิดชอบในการรวบรวม
ประเด็นแล)วจัดเรียงลําดับว6าควรดําเนินการสิ่งใดก6อน-หลัง ภายในระยะเวลา
๓๐ วัน โดยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต6อไป จากนั้นให)ทํา
แผนปฏิบัติการและระบุขั้นตอนการดําเนินการอย6างเปSนรูปธรรม แล)วนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให)เปSนการทํางานที่ไม6อยู6ในรูปแบบคณะกรรมการ แต6
สามารถเบิกเบี้ยประชุมในรูปแบบของคณะกรรมการได) เพื่อความคล6องตัวใน
การทํางาน
๓) มอบอธิ ก ารบดี สั่ ง การกรณี ที่ ป ระชุ ม มอบให) ทุ ก สาขาวิ ช าทํ า งานวิ จั ย
สาขาวิชาละ ๑ เรื่อง
๔) ให)จัดพิมพเล6มสรุปผลงานวิจัยเท6าจํานวนประชากรมหาวิทยาลัยและมอบให)
หน6 วยงานนํ าไปแจกให) บุคลากร โดยให) ลงนามรั บเอกสารด) วย เพื่อให) นําไป
ศึกษาและให)ข)อเสนอแนะมาภายใน ๑๕ วัน พร)อมทั้งเผยแพร6ทางเว็บไซตของ
มหาวิ ทยาลั ย ด) วย ทั้ งนี้ให) ส6 งรายงานการวิ จั ยทั้ งชุ ดให) ห น6 ว ยงานต6 างๆ และ
ประชาสัมพันธให)ประชาคมทราบว6าสามารถขอศึกษาเอกสารดังกล6าวได)จาก
หน6 ว ยงานของตน อย6 า งไรก็ ต ามในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง นี้ ทุ ก
หน6วยงานมีตัวแทนเข)าร6วมประชุมและได)รับเอกสารดังกล6าวแล)ว

๓๐
๕) แผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนามีความสอดคล)องกับผลงานวิจัย ถ)าพบว6า
ผลการวิจัยมีสิ่งใดไม6สอดคล)องกับแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาให)ปรับแก)
แผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
๖) มหาวิทยาลัยต)องพัฒนาระบบบริหารจัดการด)านเทคโนโลยีสารสนเทศให)ใช)
ประโยชนได)อย6างเต็มที่ มีประสิทธิภาพและอย6างรวดเร็ว โดย
๖.๑) มอบนโยบายให)อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร6วมกันทํา
วิจัย ๓ เรื่อง คือ ๑) ป:ญหา MIS ในมหาวิทยาลัย ๒) ทางแก)ไขระบบ MIS ให)
เชื่อมโยงกันให)ได) และ ทําอย6างไรให)การปLอนข)อมูลของผู)เกี่ยวข)องเกิดขึ้นอย6าง
ต6อเนื่องตามภารกิจ ๓) ระบบ MIS ควรอยู6ในสังกั ดของหน6วยงานใดและถ) า
สร)างระบบขึ้นเองจะได)หรือไม6 จะใช)งบประมาณจํานวนเท6าใด
๖.๒) มอบสํ า นั กวิ ทยบริ การฯ เชิ ญ ผู) เ ชี่ ย วชาญเปS น ที่ ที่ป รึ กษาและเชิ ญ
อาจารยวุฒิปริญญาเอกทางคอมพิวเตอรมาร6วมพัฒนาระบบนี้โดยด6วน
๖.๓) แต6งตั้ งคณะทํา งานศึ กษาข) อมูล การพั ฒนาการบริห ารจัด การด) า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมอบ ๑) อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน ประธาน ๒)
อาจารยไพบู ล ย วิ ริ ย ะวั ฒ นะ กรรมการ ๓) อาจารยศุ ภ ลั ก ษณ ใจเรื อ ง
กรรมการ ๔) ผู) อํานวยการกองคลัง กรรมการ ๕) ผู) ช6 วยศาสตราจารยภั กดี
ขจรไชยกูล กรรมการ ๖) ผู)ช6วยศาสตราจารยสหชาติ สรรพคุณ กรรมการ ๗)
ผู)ช6วยศาสตราจารยอัจฉรี ขจรไชยกูล กรรมการและเลขานุการ โดยมีหน)าที่
๑) ศึกษาข)อมูลในการใช)ระบบ MIS ให)ได)ประโยชนและมีประสิทธิภาพ ๒) วาง
ระบบให)บุคลากรแต6ละฝDายรับผิดชอบหน)าที่ที่จะต)องปLอนข)อมูลสู6ระบบให)เปSน
ป:จจุบัน โดยใช)ระยะเวลาภายใน ๒ เดือน ทั้งนี้ให)มหาวิทยาลัยเปcดช6องทางทาง
เว็บไซต ผ6านทางกระดานข)อความถึงอธิการบดีหรือ www.pnrutoday.com
โดยต)องตอบข)อความทุกวัน แต6จะต)องมีผู)กรองคําถามที่จะปรากฏต6อสาธารณะ
เสียก6อน เพื่อรับแจ)งป:ญหาข)อมูลการใช)ระบบ
๗) แต6 งตั้ งคณะทํ า งานทํ า หน) า ที่ เ ปS น ผู) ต รวจการ (Ombudsman ) โดยมอบ
อาจารยไพบูลย วิริ ยะวัฒนะ คณบดีคณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
อาจารยศุ ภ ลั ก ษณ ใจเรื อ ง คณบดี ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม เปS น
ผู)ดําเนินการในส6วนนี้
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ การพิจารณากรอบอัตรากําลัง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗
หลังจากวาระพิจารณา ๓.๑ นายกสภามหาวิทยาลัยได)ดําเนินการประชุมใน
วาระเรื่องสืบเนื่อง ๔.๑ นี้ก6อน เนื่องจากเกี่ยวข)องกับวาระพิจารณาที่ ๓.๒ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย
แจ)งว6า กรอบอัตรากําลังที่ได)เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวที่ผ6านมา แต6มีข)อทักท)วงและให)กลับไป

๓๑
ดําเนิ นการนั้ น ขอให) รายงานผลการดํ าเนิ นการว6 าเปS นอย6 างไร เพราะกรอบอั ตรากํ าลั งนี้ จั ดทํ าเพี ยงเพื่ อ
ประโยชนในการต6ออายุราชการ ซึ่งจําเปSนต)องมีกรอบอัตรากําลังประกอบการพิจารณาก6อน แต6การจัดทําแผน
กรอบอัตรากําลังนี้ทําตามแนวปฏิ บัติเดิม เมื่อมีผลการทําวิจัยเรื่ องต6างๆ แล)วจะต)องเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
เพราะกระบวนการ กลยุทธที่ศึกษามานั้นเปSนไปตามการค)นพบและความจําเปSนที่แตกต6างกัน อัตรากําลังที่มี
อยู6ในแผนอาจจะไม6สอดคล)องกับที่ไปศึกษาวิจัยกันมา และควรมีการปรับแผนอัตรากําลังให)สอดคล)องกับผลที่
ศึกษาวิจัยมาด)วย ในวาระนี้จึงเปSนการพิจารณาแผนอัตรากําลังชั่วคราวที่ให)ใช)ไปก6อนเท6านั้น จึงขอให)รายงาน
เฉพาะที่ปรับปรุงมาแล)ว หลังจากนี้จะต)องปรับปรุงใหม6
หม6อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)
ข)อสั งเกตเกี่ ยวกั บเอกสารประกอบการประชุ มตามระเบียบวาระนี้ว6 าในหน) า ๑๔ บทที่ ๓ นั้ น แผนความ
ต)องการอัตรากําลังสายวิชาการ บรรทัดสุดท)าย ระบุว6ารวมอัตราที่เกษียณ ๔๖ อัตรา แต6ในหน)า ๒๖ นั้นอัตรา
เกษียณรวมทั้งสิ้น ๔๑ อัตรา ข)อมูลตัวเลขไม6ตรงกัน
ผู)ช6วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีฝDายวิชาการและบริการวิชาการ
นําเสนอข)อมูลต6อที่ประชุม โดยขอปรับแก)ในส6วนของบทสรุปผู)บริหารว6า ตัวเลขทั้งหมดในย6อหน)าสุดท)ายนั้น
รวมทั้ งหมดเปS น ๘๙ อั ตรา และในบทที่ ๓ อั ตราเกษี ยณคือ ๔๑ อัตรา ดั งนั้ น ในบรรทั ดที่ ๓ อั ตรากํ าลั ง
โดยรวมที่ ต)องเพิ่มในปV ๒๕๕๕-๒๕๕๗ คื อ ๘๙ อั ตรา ส6วนในหน)า ๒๖ ตั วเลขอัตราเกษียณ ๔๑ อัตรานั้ น
ถูกต)องแล)ว จากนั้น ได)รายงานว6า การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ6านมานั้น ที่ประชุมให)นํากลับไปปรับ
วิธีการคิด และได)ให)ข)อสังเกตว6า ๑) ควรจะปรับแผนกรอบอัตรากําลังให)สอดคล)องกับแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย โดยเริ่มตั้งแต6ปV ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ๒) ให)หน6วยงานแต6ละคณะร6วมกันกําหนดแผนกรอบอัตรากําลัง
ในสาขาวิชาที่เปcดสอนอยู6แล)ว และสาขาวิชาที่จะต)องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม6ในอนาคตด)วย ๓)
ฐานการคิดให)ครอบคลุมจํานวนนักศึกษาที่มีอยู6ในป:จจุบันและที่ระบุในแผนการรับนักศึกษาช6วง ๓ ปVข)างหน)า
ส6วนเกณฑในการคิดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร คิดไว)หลักสูตรละ ๕ คน ตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
หากเปSนหลักสูตรใหม6ที่ยังขาดอาจารยประจําหลักสูตรก็ให)นํามากําหนดไว)เช6นกัน นอกจากนั้นยังคํานึงถึงการ
เพิ่มอัตรากําลังในสาขาวิชาต6างๆ และเกณฑการแต6งตั้งกรรมการประจําหลักสูตรที่ต)องมีมาตรฐานคุณสมบัติ
ตรงกับสาขาวิชาที่จะเปcดหรือพัฒนาใหม6 ส6วนหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา(ครุศาสตร) นั้นให)ใช)อัตรากําลัง
ร6วมกันระหว6างคณะที่เปcดสอนรายวิชา/สาขาวิชาที่สัมพันธกัน นอกจากนั้นยังมีความต)องการอัตรากําลังสาย
วิชาการใน ๓ ปV ป:จจุบันจึงมีอัตรากําลังแต6ละคณะรวมทั้งหมด ๓๕๐ อัตรา และได)วิเคราะหตั้งแต6ปV ๒๕๕๕๒๕๕๗ รวมแล) วต) องการอั ตรากํ าลั งสายวิ ชาการเพิ่ ม ๑๓๑ อั ตรา แต6 เนื่ องจากจะมี อาจารยที่ เกษี ยณใน
ช6วงเวลาดังกล6าวจํานวน ๔๑ คน และจะมีอัตราอาจารยที่เปSนข)าราชการงบประมาณแผ6นดินทดแทนมา อัตรา
ที่ขอเพิ่มจึงเปSน ๘๙ อัตรา นอกจากนั้นคณะ/วิทยาลัยยังได)พิจารณาจัดทําแผนเกี่ยวกับการเพิ่มตําแหน6งทาง
วิชาการ ตามที่สภามหาวิทยาลัยได)ให)ข)อสังเกต โดยป:จจุบันนี้หน6วยงานต6างๆ ในมหาวิทยาลัยมีอาจารยที่มี
ตําแหน6งทางวิชาการ ๙๔ คน จากจํานวนอาจารยทั้งสิ้น ๓๕๐ คน จึงได)จัดทําแผนตามข)อเสนอแนะของที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยว6า หากต)องการคะแนนการประเมิน ๒-๕ นั้นต)องมีเพิ่มจํานวนเท6าใด และแต6ละคณะ
ได)กําหนดมารวมเปSน ๑๘๑ คน ส6วนเกณฑการให)คะแนนนั้น หากเปSนเกณฑของ สมศ. ถ)าหากมีร)อยละ ๑๒
จะได)ระดับคะแนน ๑ ร)อยละ ๒๔ ได)ระดับคะแนน ๒ ร)อยละ ๓๖ ได)ระดับคะแนน ๓ ร)อยละ ๔๘ ได)ระดับ
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คะแนน ๔ ร)อยละ ๖๐ ได)ระดับคะแนน ๕ ตามลําดับ คณะ/วิทยาลัยได)วิเคราะหตนเองแล)วว6าสามารถเร6งรัด
ดําเนินการให)เพิ่มขึ้นได)เท6าใด โดยจะต)องผลักดันให)บุคลากรสายวิชาการพัฒนาตําแหน6งทางวิชาการ จาก
อาจารยไปเปSนผู)ช6วยศาสตราจารย จากผู)ช6วยศาสตราจารยไปเปSนรองศาสตราจารย จากรองศาสตราจารยไป
เปSนศาสตราจารย และยังมีแผนรับนักศึกษาประกอบการพิจารณาด)วย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้
อาจารยปราโมทย เทพพั ลลภ กรรมการสภามหาวิ ทยาลัยจากผู) ดํารงตําแหน6 ง
บริหาร ให)ข)อสังเกตว6า บทสรุปผู)บริหารในหน)า ๒ นั้นมีจํานวนตัวเลขที่ตกไป เพราะจํานวนที่ต)องการเพิ่มคือ
๘๙ คน ตัวเลขรวม ๑๓๐ คน เมื่อเกษียณไป ๔๑ คนจึงต)องการส6วนทดแทน ๘๙ คนแต6ผู)อ6านจะไม6เข)าใจว6า
ตัวเลขดังกล6าวนั้นมาจากที่ใด
ศาสตราจารยสนิ ท อั กษรแก) ว กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ ให)
ข)อสังเกตในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน6งทางวิชาการว6า แต6ละคณะ/วิทยาลัยยังวางแผนแบบ
ไม6ท)าทายและไม6ทราบว6าคิดแผนอัตรากําลังจากฐานอะไร เช6น ในหน)า ๑๖ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
อาจารยทั้งสิ้นจํานวน ๗๘ คน ป:จจุบันมีผู)ช6วยศาสตราจารย ๑๗ คน จาก ๗๘ คนนี้มีความต)องการเปSนผู)ช6วย
ศาสตราจารยเพียง ๔ คน ในจํานวน ๗๘ คนนี้ควรมีความพร)อมอย6างน)อย ๒๐ คน แผนนี้จึงไม6มีความท)าทาย
ไม6เปSนเชิงรุก เพราะถ)ามีการสํารวจแล)ว คนที่ต)องการขอและมีคุณสมบัติที่พร)อมในการขอน6าจะมีจํานวน
อย6 างน) อย ๒๐ คน จึ งควรวิ เคราะหให) ลึ ก สํ ารวจให) ชั ดเจนว6 ามี ความพร) อมกี่ คน ขาดอะไรบ) าง และควร
ดําเนินการอย6างเร6งรัด ไม6เช6นนั้นประเด็นการพัฒนาตําแหน6งทางวิชาการจะไม6คืบหน)า
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิมีความเห็ น
เช6นเดียวกันว6า มีแผนแต6ไม6มีมาตรการหรือการเร6งรัดว6าจะทําอย6างไรให)เกิดผลลัพธตามเปLาหมายที่ตั้งไว) ทั้งนี้
บุคลากรสายวิชาการแต6ละคนควรมีแผนการพัฒนาวิชาชีพของตัวเอง มีตัวบ6งชี้หรือ KPI ของตนเองในเส)นทาง
ของอาชีพว6าจะเข)าสู6ตําแหน6งทางวิชาการเมื่อใด หรือจะก)าวสู6คุณวุฒิที่สูงขึ้นเมื่อใด แต6ละคนควรมีแผนการ
พัฒนาความก)าวหน)าในสายวิชาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน จากแผนที่นําเสนอมานี้ ยังไม6ปรากฏมาตรการ
และวิธีการดําเนินการว6าจะให)ไปสู6เปLาหมายได)อย6างไร
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะว6า
ประเด็นดังที่กล6าวมาเหล6านั้นเปSนการดําเนินงานตามปกติ เปSนเรื่องที่กล6าวถึงกันมานานแล)ว ซึ่งในช6วงเวลา
ดังกล6าวคณะ/วิทยาลัยควรมีเปLาหมาย นโยบาย รวบรวมป:ญหาและวิธีการแก)ไขอยู6แล)ว เปSนแผนของ
คณะ/วิทยาลัย ระบุวิธีการ ขั้นตอนต6างๆ ว6าควรเปSนอย6างไร และควรมีรายละเอียดความต)องการมากกว6า
นี้ อย6 า งไรก็ต าม เห็ น ควรให) ใช)แผนกรอบอั ตรากํา ลั งนี้ ไปก6 อน เมื่ อพิจ ารณาผลการวิ จัย การบริห าร
มหาวิทยาลัยแนวใหม6 ซึ่งดําเนินการมา ๑ ปV ๔ เดือน ๑๑ วัน และมิใช6การวิจัยเฉพาะในกลุ6มการวิจัยแต6
เปSนการทําวิจัยร6วมกันทั้งมหาวิทยาลัย แล)วค6อยพิจารณานําผลการวิจัยไปใช)วางเปLาหมายและแผนกรอบ
อัตรากําลังกันใหม6
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า ผู)จัดทําคงมีความจํากัดในการนําตัวเลขจาก
คณะว6ามีจํานวนเท6าใด และจะก)าวสู6ตําแหน6งทางวิชาการจํานวนเท6าใด ไม6ได)มีแผนการพัฒนาว6าควรจะมี
ตามแผนจํ า นวนเท6 า ใด ป: ญ หาอยู6 ที่ ว6 า การที่ ค ณะเปc ด สอนหลั ก สู ต รต6 า งๆ มากมายนั้ น ควรจะมี ร อง
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ศาสตราจารยกี่คนถึงจะมีความเปSนเลิศทางวิชาการ ซึ่งต)องระบุให)ได)จึงจะเปSนแผนอัตรากําลัง เมื่อทราบ
ว6าจะมีตําแหน6งทางวิชาการจํานวนเท6าใดแล)ว จึงเข)าสู6การดําเนินการว6าจะพัฒนาบุคลากรของตนเข)าสู6
ตําแหน6งทางวิชาการตามเวลาที่กําหนดอย6างไร ถ)าดําเนินการได)ไม6ทันเวลาต)องพิจารณาว6าจะไปหาใคร
มาช6วยไหม หรือถ)ามีผู)จะเกษียณควรต)องรักษาไว)ไหมเพราะยังไม6มีคนใหม6 เปSนต)น แผนนี้จึงควรกําหนด
ขั้นตอนเพื่อให)รู)ว6าควรจะมีอย6างไร ดังนั้น เมื่อผลการวิจัยเสร็จเรียบร)อยแล)ว ควรตั้งคณะบุคคลไปจัดทํา
แผนว6าทําอย6างไรจึงจะเปSนเลิศทางวิชาการ กรอบอัตรากําลังที่นําเสนอมานี้ มหาวิทยาลัยทํามาเท6าที่ทํา
ได)เพื่อประกอบการพิจารณาการต6ออายุราชการ อย6างไรก็ตาม ตามข)อบังคับฯระบุให)จัดทําแผนกรอบ
อัต รากํ า ลั ง ๔ ปV แต6 มหาวิ ทยาลั ย จั ด ทํ า เปSน แผนฯ ๓ ปV เพื่ อให) ส อดคล) องกั บ แผนยุ ทธศาสตรพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยที่ได)จัดทําไว)แล)ว เพราะปVที่ผ6านมายังจัดทําไม6เสร็จ จึงได)จัดทําให)ครอบคลุมแผนยุทธศาสตร
ฯ ๔ ปV และขณะนี้อยู6ในช6วงการจัดทําแผนใหม6ซึ่งอาจจะเปSน ๖ ปVก็ได)
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะว6า หัวข)อของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในหน)า ๑๖ ของเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้ ระบุว6าเปSนแผนการเพิ่ม ดังนั้นในแต6ละปVจะมีการเพิ่มจากเดิม จึงควรระบุในหมายเหตุ
เพื่อให)เกิดความเข)าใจที่ชัดเจน นอกจากนั้น ในหมายเหตุควรระบุจํานวนอาจารยที่เกษียณไปและจํานวน
ที่รับเพิ่มให)ชัดเจนเช6นกัน
รองศาสตราจารยเปรื่ อ ง กิ จ รั ต นภร อธิ ก ารบดี ก ล6 า วว6 า เนื่ อ งจากแผน
อัตรากําลังนี้เปSนแผนที่ใช)เพียงชั่วคราวจะต)องปรับใหม6 มหาวิทยาลัยจึงขอรับไปเพิ่มเติมข)อมูลให)เอกสาร
สมบูรณ จากนั้นได)แจ)งที่ประชุมว6า มหาวิทยาลัยยังมีเปLาหมายและมาตรการซึ่งไม6ได)บรรจุไว)ในเอกสาร
แผนกรอบอัตรากําลัง เช6น มาตรการส6งเสริมการเข)าสู6ตําแหน6งทางวิชาการ ซึ่งจะเพิ่มเติมในเอกสารด)วย
มติที่ประชุม
เห็นชอบกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยมีเงื่อนไขว6าให)ใช)แผนกรอบ
อัตรากําลังนี้เปSนการชั่วคราวเพราะจะต)องปรับปรุง/จัดทําใหม6ให)สอดรับกับ
ผลการวิจัยการบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม6
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอให0ที่ประชุมทราบ
๕.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให0ความเห็นชอบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปB) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
ด) ว ยสํ า นั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได) มี ห นั ง สื อ ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/
๓๔๔๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ รับทราบการให)ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (๕ ปV) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม
๒๕๕๕ หลักสูตรดังกล6าวสภามหาวิทยาลัยได)อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันศุกรที่ ๒๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอี ย ดดั งเอกสารประกอบการประชุ มตามระเบีย บวาระนี้ จึ งเสนอให) ที่
ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

๓๔
๕.๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให0ความเห็นชอบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปB) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
ด) ว ยสํ า นั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได) มี ห นั ง สื อ ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/
๓๖๘๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ รับทราบการให)ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (๕ ปV) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม
๒๕๕๕ หลักสูตรดังกล6าวสภามหาวิทยาลัยได)อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันศุกรที่ ๒๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอี ย ดดั งเอกสารประกอบการประชุ มตามระเบีย บวาระนี้ จึ งเสนอให) ที่
ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
๖.๑ เชิญร1วมงานสงกรานต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6าสํานักศิลปะและวัฒนธรรมได)มอบบัตร
เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร6วมงานสงกรานต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๕ รายละเอียดดังบัตรเชิญตามระเบียบวาระการประชุมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

ผู)ช6วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู)จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

