รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
วันศุกรที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ห$องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ป*การฝ,กหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

..............................................................
ผู$มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
ผู$ลาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นายมีชัย ฤชุพันธุ
นายถนอม อินทรกําเนิด
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร
รองศาสตราจารยโภคิน พลกุล
หม6อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
รองศาสตราจารยวันทนา จันทพันธ

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหาร
ผู)ช6วยศาสตราจารยประชน แสงจักร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหาร
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหาร
ผู)ช6วยศาสตราจารยมณีรัตน ลิ่มสืบเชื้อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหาร
ผู)ช6วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ผู)ช6วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
รองอธิการบดี / เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารยชุติมา สัจจานันท
ศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา ช)างขวัญยืน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว
นายปBญญา โชติเทวัญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการส6งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง

๒
ผู$เข$าร3วมประชุม
๑. รองศาสตราจารยเกษม ช6วยพนัง
๒. ผู)ช6วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๓. ผูช) 6วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล
๔. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

รองศาสตราจารยฉันทนา สุรัสวดี
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
อาจารยจันทนา เริ่มสินธุ
ผู)ช6วยศาสตราจารยอัจฉรี ขจรไชยกูล
รองศาสตราจารยสมถวิล วัลลิสุต
ผู)ช6วยศาสตราจารยอารีย รังสิโยภาส

๑๑. รองศาสตราจารยทองหล6อ วงษอินทร
๑๒. รองศาสตราจารยสุวิทย เฑียรทอง
๑๓. ผู)ช6วยศาสตราจารยชะลอ วงศแสวง
๑๔. ผู)ช6วยศาสตราจารยระภีพร สามารถ
๑๕. อาจารยฉัตรศิริ กลั่งเนียม
๑๖. อาจารยณัฐพร ยวงเงิน
๑๗. อาจารยณัฐศรัณย ชุมวรฐายี
๑๘. อาจารยฉันทัส เพียรธรรม
๑๙. อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
๒๐. อาจารยภัสชา น)อยสอาด
๒๑. อาจารยอุเทน ทองทิพย

รองอธิการบดีฝDายวิจัย/ประธานคณะทํางานสังเคราะห
รายงานการวิจัยฯ
รองอธิการบดีฝDายวิชาการและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝDายบริหารจัดการ
ผู)ช6วยอธิการบดี/ปฏิบัติหน)าที่ผู)อํานวยการกองนโยบาย
และแผน
ผู)ช6วยอธิการบดี/ผู)อํานวยการสํานักวิชาศึกษาทั่วไป
คณบดีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีวิทยาลัยการฝIกหัดครู
ผู)อํานวยการสํานักส6งเสริมวิชาการฯ
ผู)อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู) อํ า นวยการสํ า นั ก งานวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประธานคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
กรรมการและเลขานุ ก าร คณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
ประธานกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รฯ สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีภูมิศาสตร
กรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รฯ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร
กรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร
ประธานกรรมการปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รฯ สาขาวิ ช าการ
บริหารและพัฒนาเมือง
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาเมือง
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาเมือง
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
กรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รฯ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี

๓
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

อาจารยวิเชษฐ สุดใด
อาจารยรัศมี สุทธโส
อาจารยปวีณา ปรีชญากุล
ผู)ช6วยศาสตราจารยสหชัย วิวฒ
ั นปฐพี
อาจารยมณฑล จันทรแจ6มใส
อาจารยสืบวงศ กาฬวงศ

๒๘. อาจารยมณฑา กิมทอง
๒๙. ผู)ช6วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๓๐. นาง ญ หญิง สมแสน
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.

นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก
นางพัชราวไล ไพรี

ภูมิศาสตร
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองคณบดี ฝD า ยวิ ช าการ คณะมนุ ษ ยศาสตรและ
สังคมศาสตร
รองผู)อํานวยการสํานักวิชาศึกษาทั่วไป
ผู)ช6วยอธิการบดี/ผู)ช6วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หั ว หน) า กลุ6 มงานสภามหาวิ ท ยาลั ย /ผู) ช6 ว ยเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประธานการประชุม
กล6าวเปMดการประชุมและได)ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได)ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ$งให$ที่ประชุมทราบ
ไม3มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6าตามที่ได)มีการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกรที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
นั้น ฝDายเลขานุการได)จัดทํารายงานการประชุม เสร็จเรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รั บรองรายงานการประชุ มครั้ งที่ ๕/๒๕๕๕ โดยแก) ไขที่ หน) า ๑ บรรทั ดที่ ๓ “พ.ศ.
๒๕๕๔” แก)เปQน “พ.ศ.๒๕๕๕”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให$ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ ขออนุ มัติ ปริ ญญาบั ตรและประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ต ประจํ าภาคการศึ กษาที่
๒/๒๕๕๔ รอบที่ ๓

๔
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6าสํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได)จัดทํา
บัญชีรายชื่อผู)สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปRการศึกษา ๒๕๕๔ รอบที่ ๓ ซึ่งสภาวิชาการได)
พิจารณาผลการสํ าเร็ จการศึ กษาแล) ว เมื่ อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และได) นํ าเสนอนายกสภา
มหาวิ ทยาลั ยพิ จารณาให) ความเห็ นชอบการอนุ มั ติ ปริ ญญาบั ตรและประกาศนี ย บั ต รบั ณฑิ ตแล) ว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
รอบที่ ๓ แก6ผู)สําเร็จการศึกษาจํานวน ๒๕๑ คน แบ6งเปQน
ระดับปริญญาเอก
จํานวน
๓
คน
ระดับปริญญาโท
จํานวน
๑๑ คน
ระดับประกาศนียบัตร จํานวน
๔
คน
ระดับปริญญาตรี
จํานวน
๒๓๓
คน
สาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.)
จํานวน ๘๐ คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร (วท.บ.)
จํานวน ๓๗ คน
สาขาวิชาศิลปศาสตร (ศศ.บ.)
จํานวน ๑๐๒ คน
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)
จํานวน ๑๓ คน
สาขาวิชาสถาปBตยกรรมศาสตร (สถ.บ.)
จํานวน ๑ คน
๒) ให)สํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสํารวจจํานวนปRที่ใช)ระยะเวลาศึกษามาก
น)อยที่ สุ ดเท6 าใด และเฉลี่ ยแล) วใช) ระยะเวลากี่ ปR มี ผู) ที่ใช)เวลาศึ กษาเกิน ๘ ปR หรื อไม6
เพราะเหตุใด และให)รายงานต6อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต6อไป
๓.๒ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร พ.ศ. ๒๕๕๔
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยเชิ ญรองศาสตราจารยทองหล6 อ วงษอิ นทร ประธาน
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อธิการบดีและคณบดี
รองศาสตราจารยสุวิทย เฑียรทอง กรรมการฯ และผู)ช6วยศาสตราจารยชะลอ วงศแสวง กรรมการและ
เลขานุการฯ นําเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร อธิการบดีและคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓-๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔) รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิขอให)
คณะกรรมการฯ ให) ข)อเสนอแนะกรณี ผ ลการประเมิ น ผลงานของวิ ทยาลั ย การฝI กหั ด ครู ที่ผ ลการ
ดําเนินงานยังไม6ถึงระดับดีมาก ในขณะที่มหาวิทยาลัยเน)นด)านการฝIกหัดครู
รองศาสตราจารยทองหล6 อ วงษอิ นทร ประธานกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ นผลงานฯ ให) ข) อ มู ล ว6 า จากการสั ม ภาษณบุ ค ลากรก็ ร ะบุ ว6 า การฝI ก หั ด ครู เ ปQ น จุ ด เด6 น ของ
มหาวิทยาลัย แต6คณบดีเปQนผู)บริหารใหม6อาจมีปBญหาการบริหารงานอยู6บ)าง ต6อไปคงมีการพัฒนาให)ดี

๕
ขึ้น ทั้งนี้วิทยาลัยการฝIกหัดครูควรมีการปรับปรุงทีมงานและสร)างทีมงานในคณะก6อน คณบดีควร
จัดการเรื่องการบริหารจัดการในคณะเพื่อให)บุคลากรในคณะมีส6วนร6วมในการทํางานมากขึ้น
ผู) ช6 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจํากล6าวว6า เอกสารรายงานผลฯ มีความชัดเจน มีข)อมูลในเชิงประจักษ ตรงกับสภาพความเปQน
จริง น6าเชื่อถือ สร)างความมั่นใจในการนําข)อมูลไปใช)ในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนา ข)อเด6นของผลการ
ติดตามฯ คือข)อค)นพบที่เปQนข)อดีเด6นและข)อเสนอแนะจากฐานข)อมูลที่ได)มีความชัดเจน จากนั้นได)ให)
ข) อ สั ง เกตว6 า ๑) เกณฑการประเมิ น ใช) ค6 า ต6 า งกั น บางแห6 ง ใช) ดี ม าก-ดี แต6 บ างแห6 ง ใช) สู ง -ต่ํ า ๒)
วัตถุประสงคการประเมินคําตอบตรงกับข)อ ๑ แต6ข)อ ๒ หากปรับวัตถุประสงคเปQนการประเมินการ
บริหารจัดการก็จะตรงกับข)อมูล เพราะหากระบุว6าเปQนการประเมินบทบาทหน)าที่แล)วเมื่อไปอธิบาย
การประเมินก็จะไม6เปQนไปในทางบทบาทหน)าที่ แต6ไปเสนอการบริหารจัดการก็จะเข)าใจว6าเปQนตัว
เดียวกัน หากปรับวัตถุประสงคการประเมินข)อ ๒ หน)า ๒ ควรปรับการใช)คําเปQน “การประเมินการ
บริหารจัดการของฝDายบริหารทุกระดับ” ข)อมูลจะตรงกันและนําไปใช)ประโยชนได)มาก
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิสอบถามว6ามี
ข)อเสนอแนะใดบ) างที่ ต)องเร6งรั ดดํ าเนินการ ได)รับ คํา ตอบว6าในปRแรกนั้ น ผลการประเมินไม6ค6อยดี
เท6าที่ควร ในปRที่สองนั้นปรับปรุงเพิ่มขึ้น และในปRที่สามดีขึ้นมาก ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตรใหม6
จึงดีมาก ปBญหาคือเรื่องบุคลากรที่มี ๒ กลุ6ม คือ กลุ6มข)าราชการและกลุ6มพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ6ม
พนักงานมหาวิทยาลัยรู)สึกด)อย ขาดขวัญและกําลังใจ ฝDายบริหารจึงต)องเอาใจใส6ประเด็นบุคลากรให)
มากขึ้น รวมทั้งผลงานทางวิชาการซึ่งบุคลากรต)องการจัดทําแต6ภาระงานมีมากแต6มหาวิทยาลัยก็
กระตุ)นและสนับสนุนงบประมาณจํานวนมาก
รองศาสตราจารยสุวิทย เฑียรทอง กรรมการติดตามฯ กล6าวเพิ่มเติมว6าจากการ
สัมภาษณตามคณะต6างๆ พบว6ามีปBญหาเรื่องการขาดแคลนอาจารยซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดคุณวุฒิ
ปริญญาเอก แต6ไม6มีผู)สมัครทําให)ขาดแคลนอยู6เช6นเดิม การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนจะส6งผลต6อการดําเนินงานทุกด)าน คณะจึงต)องการให)แก)ไขปBญหาเหล6านี้ ส6วนสิ่งที่นักศึกษา
มี ค วามภู มิ ใ จคื อความเก6 า แก6 ในการเปQ น สถาบั น การผลิ ต ครู แ ห6 ง แรก ความเปQ น พุ ท ธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย และภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยที่สร)างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู)
รองศาสตราจารยโภคิน พลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว6าจาก
การสัมภาษณคณะต6างๆ ได)มีการเตรียมพร)อมในการเข)าสู6ประชาคมอาเซียนอย6างไรบ)าง ได)รับข)อมูล
จากกรรมการติดตามฯ ว6านักศึกษายังไม6ทราบกันเท6าใดนัก แต6คณะและมหาวิทยาลัยได)เตรียมการใน
ส6วนนี้แล)ว จากการสัมภาษณพบว6ามีการเตรียมทํา MoU กับมหาวิทยาลัยในกลุ6มประเทศอาเซียน
และการเตรียมการเกี่ยวกับภาษาโดยมีการอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น แต6การเตรียมด)านภาษีอากร
ตลาดแรงงานยังไม6ชัดเจน แม)จะทราบว6า พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเข)าสู6การเปQนประชาคมอาเซียน
รองศาสตราจารยโภคิ น พลกุ ล กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข) อ สั ง เกตว6 า แม) ไ ม6 ทํ า MoU ก็ เ ข) า สู6 ป ระชาคมอาเซี ย นได) แต6 จ ริ ง ๆ แล) ว จะต) อ งเข) า ใจประเด็ น ที่
เกี่ยวข)องกับภาษี การท6องเที่ยว และอาชีพบางอาชีพที่เปMดเสรี นอกจากนี้ผลการสัมภาษณนักศึกษาที่

๖
เข)าศึกษาในมหาวิทยาลัยพบว6าเกือบร)อยละ ๑๐๐ ไม6ทราบเรื่องการเข)าสู6ประชาคมอาเซียนอย6าง
ชั ด เจน หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ก็ เ น) น แต6 ภ าษาไทย ในขณะที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ จะรู)
ภาษาต6างประเทศ ดังนั้น อธิการบดีควรดําเนินการในเรื่องนี้ โดยต)องทําความร6วมมือกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียนด)วยกัน ต)องรู)โครงสร)างและการเชื่อมโยงเข)าด)วยกัน ต)องมีทีมงานที่ศึกษาอย6าง
ละเอียด สามารถดําเนินการเพื่อก)าวสู6ประชาคมอาเซียนได)
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว6าผลการประเมินของมหาวิทยาลัยอยู6ในระดับดี
ไปถึงดีมาก สภามหาวิทยาลัยคงต)องหารือกันต6อไปว6าจะดําเนินการอย6างไร
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ความเห็นว6า
ช6วงปRที่ผ6านมามีกระบวนการมากมาย ทั้งเรื่องความเปQนเลิศของการฝIกหัดครู เรื่องของการวิจัยแนว
ใหม6 และการสังเคราะหผลการวิจัยแนวใหม6 ซึ่งผลที่ออกมาน6าจะดีกว6าที่รายงาน และหากเปQนปลายปR
จะได)ข)อเสนอแนะของคณะต6างๆ และบุคลากรที่มากกว6านี้
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6าช6วงออกแบบสอบถามอยู6ในช6วงปลายปRและต)นปR
ก6อนที่สภามหาวิทยาลัยจะดําเนินการ ในปRหน)าจึงควรตั้งคําถามให)เชื่อมโยง ส6วนข)อเสนอแนะที่ได)มา
นั้นก็ควรนําไปดําเนินการต6อไป มีทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ โดยให)อธิการบดีและคณบดี
ทุกคณะร6วมเปQนกรรมการเพื่อศึกษาข)อเสนอแนะ ทําแผนตามข)อเสนอแนะว6าจะทําอย6างไร สิ่งใดที่ทํา
อยู6แล)วก็ให)ชี้แจงไปว6าทําอะไร ทําอย6างไร สิ่งใดที่ยังไม6ได)ทําก็ให)คิดร6วมกันว6าจะทําอย6างไร เช6นการ
เตรียมตัวเข)าสู6อาเซียน ทําอย6างไรให)นักศึกษารู)จักแต6ละประเทศในกลุ6มอาเซียนเพื่อให)เปQนความรู)
เบื้องต)น และทราบว6าการเปMดเสรีนั้นมีอะไรบ)าง อาจใช)วิธีปาฐกถา ไม6ต)องทําเปQนหลักสูตรก็ได) สภา
มหาวิทยาลัยให)เวลามหาวิทยาลัยไปดําเนินการ ๓ เดือนและนํากลับมารายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
วิเคราะหความเปQนไปได)และงบประมาณต6อไป
รองศาสตราจารยโภคิน พลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
ให)ดําเนินการเฉพาะประเด็นเด6นที่เร6งด6วนสักประมาณ ๔-๕ ประเด็น เช6น การเข)าสู6ประชาคมอาเซียน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6าเมื่อปRที่ผ6านมาผลการประเมินพบปBญหาโครงการต6างๆ
ไม6ได) ดําเนิ นการเปQนจํานวนมาก ซึ่งสภามหาวิทยาลั ยก็ได) แก)ปBญหาให)แล)วโดยมอบนโยบายว6าเมื่อสิ้ น
ปRงบประมาณหากพบว6าโครงการหรือกิจกรรมใดไม6ได)ดําเนินการให)ตัดโครงการหรือกิจกรรมของหน6วยงาน
นั้นออกในปRถัดไป ในปRนี้พบว6ามีร)อยละ ๖.๔ ที่ยังไม6ได)ดําเนินการ จะทําอย6างไรกับโครงการนี้
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ผู)ช6 วยอธิการบดี/ ผู)อํานวยการกอง
นโยบายและแผนกล6าวว6าสําหรับโครงการที่ไม6ได)ดําเนินการนั้นจะนํางบประมาณเหล6านั้นไปบริหารใน
ส6วนที่มีความจําเปQนหรือโครงการพิเศษเร6งด6วน โดยได)รับการอนุญาตจากอธิการบดี
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อเสนอแนะอาจใช)วิธีเสนอขอเปลี่ยนโครงการ แล)วก็
ดํา เนิ น การ โครงการก็จ ะไม6 ค)าง หากจบสิ้ น ปR งบประมาณแล) ว มาอนุ มัติโครงการก็ จ ะเปQน การผิ ด
ปRงบประมาณ ต6อไปจะไม6ส ามารถทํ าเช6น นั้ นได) หน6ว ยงานก็ จ ะถู กตั ด งบประมาณเพราะถื อว6า ขี ด
ความสามารถในการทําโครงการมีเพียงเท6านั้น

๗
มติที่ประชุม

รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร อธิการและคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย
๑) ให)ปรับแก)การใช)คํา/ข)อความให)สอดคล)องกันตามข)อสังเกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑) เกณฑการประเมินใช)คําต6างกัน ดีมาก-ดี หรือ สูง-ต่ํา
๑.๒) ปรับวัตถุประสงคการประเมินจาก “การประเมินบทบาทหน)าที่” เปQน
“การประเมินการบริหารจัดการของฝDายบริหารทุกระดับ”
๒) ให)นําข)อเสนอแนะไปดําเนินการทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ โดยให)อธิการบดีและ
คณบดีร6วมเปQนกรรมการศึกษาข)อเสนอแนะและทําแผนการบริหารงานว6าปRหน)าจะทํา
อย6างไร ตามข)อเสนอแนะ สิ่งใดที่ดําเนินการแล)วก็ให)ระบุว6าทําอะไร ทําอย6างไร และให)
นํ าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยภายในเวลา ๓ เดื อนเพื่ อวิ เคราะหความเปQ นไปได) และ
งบประมาณต6อไป

๓.๓ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๒
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญผู)ช6วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล รอง
อธิการบดี ฝDายบริหารจัด การ และรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ผู) ช6วยอธิการบดี /
ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผน รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตร
มาส ๒ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว6าการที่กําหนดให)มหาวิทยาลัยจะต)องใช)งบประมาณ
ร)อยละ ๔๔ แต6ใช)จริงได)เพียงร)อยละ ๒๙ นั้น ข)อกําหนดร)อยละ ๔๔ นั้นคํานวณอย6างไรใช)จํานวน
งบประมาณหารด)วย ๔ ไตรมาส หรือเปQนการคํานวณตามแผนงานและโครงการที่จะต)องใช)
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ผู)ช6วยอธิการบดี/ผู)อํานวยการกองนโยบาย
และแผนตอบว6าเปQนไปตามเกณฑการประเมินของ สกอ. ที่กําหนดว6าการดําเนินงานในไตรมาสที่ ๒ นั้น
จะต)องดําเนินการเบิกจ6ายในภาพรวมร)อยละ ๔๔ จึงตั้งเปQนภาพรวมของมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6าการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยแตกต6างจากหน6วยงาน
อื่นๆ เพราะถ)าเปQนเงินเดือนจะได)ใช) แต6ค6าใช)จ6ายส6วนอื่นนั้นไม6ได)เกิดตามไตรมาส แต6เกิดตามระยะเวลาการ
จัดการเรียนการสอน ดังนั้นการคิดภาพรวมจึงไม6เกิดประโยชนว6าได)ทํางานครบถ)วนตามภารกิจหรือไม6 เปQน
การทําตามเกณฑของ สกอ. หากสามารถชี้แจงได)ว6าเหตุที่ยังไม6ได)ใช)เพราะยังมีเหตุที่ไม6จําเปQนต)องใช) เปQน
การใช)ตามสภาวะของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ควรชี้แจง สกอ. ด)วย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6าการกําหนดสัดส6วนในการใช)จ6ายงบประมาณนั้น
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เปQนผู)กําหนดและสํานักงานตรวจเงินแผ6นดิน (ส.ต.ง.) จะตรวจติดตามการใช)เงิน
ตามมติ ครม. ซึ่งมีความผูกพันที่ต)องปฏิบัติในการใช)งบแผ6นดิน และ ก.พ.ร. ก็จะประเมินตามมติ
ครม. นี้ ส6วนงบรายได)มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดสัดส6วนได)เอง
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอว6าควรต)อง
แยกประเด็นงบประมาณแผ6นดินและงบรายได) เพราะมีเป[าหมายที่ต6างกัน จากนั้นได)ถามว6า ๑) อีก ๖

๘
เดือนที่เหลือนั้นยังมีงบประมาณที่ต)องใช)อีกร)อยละ ๗๑ ที่จะทําได)หรือไม6 ๒) ปBญหาที่เสนอมาคือ
บุคลากรขาดความรู)ความเข)าใจในการปฏิบัติงานนั้น เปQนเพราะเหตุใด
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว6ารายงานนี้ผ6านคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิ ทยาลั ย ฝD า ยแผน งบประมาณและการคลั ง ดั งนั้ น ข) อเสนอที่ กล6 าวถึ งนั้ น เปQน ข) อเสนอที่
คณะกรรมการฯ ได)พิจารณาแก)ไขเพิ่มเติมที่มาจากผู)บริหาร ส6วนความล6าช)ามี ๒ เหตุใหญ6คือ ครม.
ผ6านงบประมาณในปR ๒๕๕๔ ล6าช)าทําให)ได)รับงบประมาณช)า เบิกจ6ายได)เพียงงบเงินเดือนและงบ
ผูกพันจากงบประมาณปRก6อน ประกอบกับเหตุอุทกภัย ๒ เดือนกว6าไม6ได)ใช)งบประมาณเลย รายงานนี้
จึงมีเพียงไตรมาส ๒ เพราะไตรมาส ๑ ไม6ได)ใช)งบประมาณ ส6วนเรื่องบุคลากรนั้นเนื่องจากอธิการบดี
มอบอํานาจให)แต6ละแห6งอนุมัติงบประมาณได) ๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่ออนุมัติแล)วหน6วยงานต6างๆ ก็ต)อง
มีเจ)าหน)าที่พัสดุดําเนินการจัดซื้อจัดจ)าง แต6ยังอยู6ระหว6างการสร)างความชํานาญ จึงมีปBญหาเรื่อง
บุคลากรที่ขาดแคลนและที่มีอยู6ก็ยังไม6ชํานาญการ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6าแม)จะเปQนงบประมาณแผ6นดิน ก็ไม6สามารถใช) ๔
ไตรมาสมาหารแล)วใช)ได) ดังนั้นต)องมีหมายเหตุให)ชัดเจนว6างบประมาณนี้จะใช)เมื่อถึงระยะเวลาที่ต)อง
ปฏิบัติงาน จึงไม6นําไปรวมในการคํานวณในร)อยละ ๔๔
รองศาสตราจารยโภคิน พลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อมูลว6า
การที่ได)รับงบประมาณล6าช)านั้นเปQนเหมือนกันทุกหน6วยงาน แต6การกําหนดร)อยละ ๔๔ นั้นคงเปQน
เพราะไตรมาสแรกยังไม6มีการจัดซื้อจัดจ)าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงควรใช)ทั้งงบประมาณ
แผ6นดินและงบประมาณรายได) ข)อสังเกตคือข)อเสนอแนะที่ระบุไว)นั้นไม6ตอบสนองปBจจัยที่เปQนปBญหา
ต)องปรับปรุงแผนการใช)เงินและลงนามกันใหม6
ผู)ช6 วยศาสตราจารยธีร ะศั กดิ์ อาภาวัฒ นาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจาก
คณาจารยประจํ า กล6 า วว6 า ในหน) า ๑๑ ตารางที่ ๑.๓ การประมาณรายรั บ และรายจ6 า ยประจํ า ปR
งบประมาณ ๒๕๕๕ สังเกตได)ว6าการตั้งประมาณการรายรับของเงินกองทุนต่ํากว6าปRที่แล)วจาก ๒๐๐
ล)านบาทเปQน ๑๕๐ ล)านบาท รายได)จากการดําเนินธุรกิจปRที่ผ6านมาตั้งไว)ประมาณ ๔๐ ล)านบาท รับ
จริงประมาณ ๓๗ ล)านบาท ซึ่งต่ํากว6าเป[าหมาย แต6ในปRนี้ตั้งไว)ที่ ๘๒ ล)านกว6าบาท ซึ่งสูงกว6าเท6าตัว
จึงไม6แน6ใจว6าจะสามารถทําได)ตามเป[าหมายหรือไม6
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิ น กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารยประจํ า
กล6าวว6าการลงแผนปฏิบัติงานตามไตรมาสนั้น ตามโครงการทั้งหมดมีอยู6ประมาณ ๔๖๑ โครงการ แต6
ที่ปฏิบัติไปแล)วประมาณ ๒๗๐ โครงการ แสดงว6าไม6สามารถควบคุมได)เลยว6าโครงการใดปฏิบัติเท6าใด
จึงควรวิเคราะหตั้งแต6หน)า ๖๑ – ๙๙ ว6าโครงการกิจกรรมหลักจะดําเนินการในไตรมาสใด
อธิการบดีให)ข)อมูลว6าบางกิจกรรมระบุว6าต)องดําเนินการไตรมาสแรก แต6เมื่อประสบ
อุทกภัยก็ขอเลื่อนการดําเนินการโครงการโดยมีการแจ)งเหตุผลว6าเพราะอะไร จากเดิมไตรมาส ๑ อาจจะ
เลื่อนเปQนไตรมาส ๒ และ ๓ ส6วนโครงการใดที่ไม6ได)ดําเนินการตามนั้นก็นํางบประมาณไปใช)ในยุทธศาสตร
อื่นๆ ที่จําเปQนต6อไป ต)องรายงานว6าโครงการใดที่ไม6ได)ดําเนินการและที่เปลี่ยนไตรมาสนั้นมีอะไรบ)าง

๙
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6าต)องติดตามแผนปฏิบัติงานอย6างสม่ําเสมอ ถ)าจําเปQนต)อง
เลื่อนต)องรีบปรับตามแผนงาน คณะต)องแจ)งให)อาจารยที่รับผิดชอบดําเนินโครงการตามไตรมาส จากนั้นได)
ให)ข)อสังเกตว6าวิทยาลัยการฝIกหัดครูผ6านไตรมาส ๒ แล)วยังเหลืองบประมาณถึงร)อยละ ๘๓
อาจารยจันทนา เริ่มสินธุ คณบดีวิทยาลัยการฝIกหัดครูกล6าวว6าส6วนหนึ่งอยู6ระหว6าง
การตัดยอด และโครงการส6วนใหญ6อยู6ในไตรมาสที่ ๓
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวสรุปว6าการจัดทํางบประมาณนั้นต)องวิเคราะหและปรับ
ใหม6ว6าแต6ละไตรมาสต)องใช)ร)อยละเท6าใด
มติที่ประชุม อนุมัติโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
๑) ให)ปรับตัวเลขให)ตรงกับแผนการใช)งบประมาณ
๒) ควรปรับแผนปฏิบัติงานให)ถูกต)องเพราะเหตุจากการได)รับงบประมาณล6าช)าและ
การประสบอุทกภัยและแจ)งให)ผู)รับผิดชอบโครงการดําเนินการตามไตรมาส
๓) การจัดทํารายงานส6ง สกอ. ให)เขียนสรุปเพิ่มเติมว6างบประมาณที่ใช)ไปน)อยกว6า
ปกติเนื่องจากได)รับงบประมาณล6าช)าและการประสบอุทกภัย
๓.๔ (ร3 า ง) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ภู มิ ศ าสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผู)ช6วยศาสตราจารยมณีรัตน ลิ่มสืบเชื้อ คณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และผู)ช6วยศาสตราจารยระภีพร สามารถ กรรมการปรับปรุง
หลักสูตรฯ และคณะ นําเสนอ (ร6าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ซึ่งได)ผ6านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๓ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร)อย
แล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
รองศาสตราจารยวันทนา จันทพันธ ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง ให)ข)อสังเกตว6าโครงสร)างหลักสูตรกําหนดไว)หน)า ๕ เรียนไม6น)อยกว6า ๑๓๓
หน6วยกิต ขณะนี้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับจาก ๓๓ หน6วยกิตเปQน ๓๐ หน6วยกิตจึงควรแก)ไข
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกตใน
หน)า ๗ ที่ระบุว6าเมื่อสําเร็จการศึกษาแล)วสามารถปฏิบัติงานในหน6วยงานต6างๆ ได)นั้น ยังขาดองคกร
ปกครองส6 ว นท) อ งถิ่ น กรุ ง เทพมหานคร และการปกครองพิ เ ศษพั ท ยา ซึ่ ง ใช) ร ะบบ GIS (ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร หรือ Geographic Information System) ทั้งสิ้น
นายถนอม อิ น ทรกํ าเนิ ด อุ ปนายกสภามหาวิทยาลั ย ให) ข)อสั งเกตว6า สาขาวิช านี้
มหาวิ ทยาลั ยอื่นก็ สังกัด คณะศิลปศาสตร คณะอักษรศาสตร คณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร
แต6ชื่อหลักสูตรในที่นี้เปQนวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

๑๐
ผู)ช6 วยศาสตราจารยระภี พร สามารถ ชี้แจงว6า สาขาวิชาภู มิศาสตรนี้ เดิ มอยู6ในกลุ6 ม
สังคมศาสตรเปQนศาสตรที่บูรณาการทั้งสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร และปBจจุบันได)บูรณาการศาสตรทาง
เทคโนโลยีไว)ด)วย ดังนั้น ในทุกมหาวิทยาลัยจะสังกัดคณะของมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิสอบถามจํานวน
นักศึกษาและข)อสังเกตของผู)ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับชื่อเทคโนโลยีภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตรนั้น
แตกต6างกันอย6างไร
ผู)ช6วยศาสตราจารยระภีพร สามารถ กล6าวว6า ขณะนี้มีนักศึกษาครบทั้ง ๔ ชั้นปR
เฉลี่ย ๕๐ คนต6อชั้นปR รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๐ คน และหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครนั้นมีจุดยืนในการใช)ศาสตรภูมิศาสตรเปQนหลักและใช)เทคโนโลยีเปQนเครื่องมือ เพราะ
ในการปฏิบัติงานจริงจะต)องใช)พื้นความรู)ทางภูมิศาสตรเปQนฐานเพื่อนําความรู)ต6างๆ มาบูรณาการ
มิใช6ผลิตบัณฑิตเพื่อเปQนนักทําแผนที่เท6านั้น บางมหาวิทยาลัยใช)ชื่อสาขาวิชาภูมิสารสนเทศซึ่งจะไม6ให)
ความสําคัญกับภูมิศาสตร จะมีรายวิชาที่เปQนภูมิศาสตรเพียงไม6กี่รายวิชา ปBญหาที่ตามมาคือผู)ที่สําเร็จ
การศึ ก ษาไม6 ส ามารถที่ จ ะวิ เ คราะหได) แ ต6 ส ามารถทํ า แผนที่ ไ ด) ผู) ทรงคุ ณ วุ ฒิ คือ คุ ณรํ า พึ ง สิ ม กิ่ ง
สํา นั กงานพัฒ นาเทคโนโลยี อวกาศและภู มิส ารสนเทศได)ให) ข)อมู ล ว6า หน6 วยงานต) องการบั ณฑิ ตใน
ลักษณะสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตรมากกว6า ต)องการเน)นความสําคัญของศาสตรทางภูมิศาสตร
สาขาวิชาจึงได)จัดให)ครอบคลุมทั้งหมดเกี่ยวกับภูมิศาสตร
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว6าเหตุใด
รายวิชาภูมิศาสตรทางทะเลจึงเปQนวิชาเลือก ไม6เปQนวิชาบังคับ เพราะลักษณะภูมิศาสตรที่เกี่ยวข)องกับ
โลกนั้นเรื่องทะเลเปQนพื้นฐาน และประเทศไทยก็มีพื้นที่และมีทรัพยากรทางทะเลอยู6 ควรเปรียบเทียบ
ความสําคัญของวิชาบังคับในโครงสร)างตามหลักสูตรเดิมกับวิชาพื้นฐานที่ควรรู) ทั้งนี้การปรับปรุงหรือ
สร)างหลักสูตรใหม6นั้นก็เพื่อสิ่งที่ดีกว6า จึงควรตัดสิ่งที่ขัดข)องและไม6จําเปQนออกไป
ผู)ช6วยศาสตราจารยระภีพร สามารถ ชี้แจงว6าไม6 สามารถตัดรายวิ ชาสําคัญที่มีอยู6ใน
หลักสูตรเดิมออกได) โดยเฉพาะรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพราะต)องการให)น้ําหนักทางภูมิศาสตรและ
เทคโนโลยีใกล)เคียงกัน จึงจําเปQนต)องจัดรายวิชาภูมิศาสตรทางทะเลเปQนรายวิชาเลือก เดิมมีรายวิชาอุทก
วิทยาซึ่งเข)าใจผิดว6าเปQนเรื่องเกี่ยวกับน้ําบนโลกทั้งน้ําจืดและน้ําเค็ม แต6แท)จริงแล)วหมายถึงเฉพาะน้ําจืด
เท6านั้น ดังนั้นจึงขาดเรื่องของน้ําเค็ม แต6ได)มีการสอดแทรกบูรณาการในรายวิชาอื่นๆ เช6น รายวิชาธรณี
สัณฐานวิทยา ต6อมาจึงมีรายวิชาภูมิศาสตรทางทะเลมาบรรจุไว)ในกลุ6มรายวิชาเลือก
หม6อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล6าวว6า
สาขาวิชาเหล6านี้เปQนประโยชนมาก หากได)มีการฝIกประสบการณวิชาชีพที่ดี และให)ข)อสังเกตว6าการเตรียมฝIก
ประสบการณวิชาชีพ และการฝIกประสบการณวิชาชีพนั้นอยู6ในชั้นปRที่ ๒ เท6านั้น แต6ไม6มีในปRที่ ๓ และ ๔
ผู) ช6 ว ยศาสตราจารยระภี พ ร สามารถ ชี้ แ จงว6 า หลั ก สู ต รจะเน) น ปฏิ บั ติ ใ น
ห)องปฏิบัติการและในพื้นที่โดยมีปฏิบัติการภาคสนามหลายครั้ง ทุกภาคเรียนมีการลงพื้นที่จริง ๒-๓
วัน เก็บข)อมูลเพื่อนํามาทําวิจัย ใช)ภาพดาวเทียม ใช) GPS มีแผนปฏิบัติการที่มอบหมายภายใต)การ
ควบคุมของอาจารย

๑๑
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว6า๑) มีสิ่งใด
ที่สอดคล)องหรือทําให)บัณฑิตสามารถเชื่อมโยงกับอาเซียนได)หรือไม6 ๒) ในหน)า ๒๒ คําว6า ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ (Natural Hazard) นั้น ควรใช)ภาษาอังกฤษว6า Disasters ซึ่งเปQนภัยพิบัติรุนแรงถึงแก6
ชีวิตมากกว6าคําว6า Hazard
ผู)ช6วยศาสตราจารยระภีพร สามารถ รายงานว6า ๑) การเตรียมตัวเข)าสู6ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนั้นมีรายวิชาภูมิศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต)นอกจากนั้นสาขาวิชาเทคโนโลยี
ภูมิศาสตรนั้นเปQนเทคโนโลยีสากลที่ทั่วโลกต)องใช)เปQนเครื่องมือจึงรองรับการเข)าสู6ประชาคมอาเซียน
ได) และมีการบูรณาการในรายวิชาต6างๆ เพื่อรองรับอาเซียนและทั่วโลก ๒) การใช)คําภาษาอังกฤษจะ
แก)จาก Natural Hazard เปQน Natural Disasters ตามคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
ผู) ช6 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจํ า เสนอแนะว6 า ๑) การเขี ย นวั ต ถุ ป ระสงคนั้ น ควรเขี ย นความนํ า ว6 า มุ6 ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต เพื่ อ ให) มี
คุณลักษณะดังนี้ แล)วต6อด)วยวัตถุประสงคทั้ง ๔ ข)อโดยแต6ละข)อให)ตัดคําว6า “ผลิตบัณฑิตที่” ออกไป
๒) วัตถุประสงคข)อที่ ๑.๓.๒ นั้นไม6ควรเขียนวัตถุประสงคว6าเพื่อการศึกษาต6อในระดับสูง เพราะเปQน
การลดความสําคัญของหลักสูตรทุกหลักสูตร จึงควรตัดข)อความนี้ออก มีเพียงคําว6าผลิตบัณฑิตเพื่อรับ
ใช)สังคมก็เพียงพอแล)ว ๓) ในหน)า ๑๕ การเขียนข)อความในข)อ ๒.๓.๒ และ ๒.๓.๓ นั้นไม6ใช6ปBญหา
ควรเขียนว6านักศึกษาใหม6ยังไม6รู)จักดูแลตัวเอง และไม6มีทักษะการจัดการเวลา ซึ่งเปQนการคาดการณที่
เปQนจริง ส6วนกลยุทธก็ควรระบุว6ามอบภารกิจให)อาจารยที่ปรึกษาดูแลเพื่อให)สอดรับกัน
รองศาสตราจารยโภคิน พลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว6าวิชา
เลือก เช6น รายวิชาภูมิศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต)นั้น หากนักศึกษาไม6เลือกเรียนจะเปQนอย6างไร
หรือไม6 วิธีการเลือกรายวิชาเลือกกําหนดอย6างไร เพราะการปรับปรุงหลักสูตรนั้นต)องมีเป[าหมาย และ
เป[าหมายหนึ่งคือการเข)าสู6อาเซียน จึงต)องมีเป[าหมายว6าจะปรับปรุงอย6างไร เพราะจากเอกสารพบว6า
ไม6ได)ปรับปรุงด)านภาษาเพื่อรองรับในส6วนนี้ และการเรียนรู)อาเซียนในหลักสูตรนี้ก็ไม6ตรงและไม6ได)
เน)นการวิเคราะห จึงไม6เปQนคําตอบที่ตรงกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว) หากจะให)บรรลุวัตถุประสงคต)อง
กําหนดเปQนรายวิชาบังคับเพื่อรองรับเป[าหมายด)วย
ผู)ช6วยศาสตราจารยระภีพร สามารถ ให)ข)อมูลว6าการเลือกรายวิชาเลือกนั้นนักศึกษา
จะเลื อ กกลุ6 ม ใดกลุ6 ม หนึ่ ง ก็ ไ ด) หรื อ เลื อ กทั้ ง ๓ กลุ6 ม ก็ ไ ด) ใ ห) ค รบ ๑๘ หน6 ว ยกิ ต รายวิ ช าเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช6น ภูมิสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร สัมผัสข)อมูลระยะไกล
นั้นเปQนรายวิชาที่จะต)องนําเรื่องของอาเซียนมาเกี่ยวข)อง ดังนั้นจะเปลี่ยนรายวิชาภูมิศาสตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต)เชิงวิเคราะหเปQนวิชาบังคับ
รองศาสตราจารยโภคิ น พลกุ ล กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อสังเกตว6าการตอบสนองการเข)าสู6อาเซียนนั้น หลักสูตรจะต)องกําหนดรายวิชาบังคับให)นักศึกษา
เรียน และต)องวิเคราะหว6าเนื้อหาสัมพันธต6อการพัฒนาสู6อาเซียนหรือไม6 ครอบคลุมหรือไม6 สําหรับ
ภาษาอังกฤษที่จัดไว)ยังไม6เข)มแข็งและไม6เพียงพอเพราะเปQนการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานเหมือน

๑๒
หลักสูตรทั่วไป จึงควรเพิ่มเติมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการสื่อสารสู6อาเซียน ควรปรับเนื้อหา
ให)เหมาะสม เน)นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและที่ตรงกับสาขา
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายให)มหาวิทยาลัยเตรียมกระบวนการเข)าสู6อาเซียนโดย
จัดไว)ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ถ)าเปQนเนื้อหาด)านภูมิศาสตรจึงให)จัดในรายวิชาภูมิศาสตร จากนั้นได)ให)
ข)อสังเกตการใช)ภาษาในเอกสารสรุปข)อมูลหน)า ๒ ข)อ ๖ ที่ใช)คําว6าปBจจัยนําเข)านั้นคืออะไร
ผู) ช6 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจําให)ข)อมูลว6าคําว6า “ปBจจัยนําเข)า” หรือ Input เปQนศัพททางวิชาการที่หลายสาขา ถ)าเปQนระบบ
ของหลักสูตร หมายถึงทรัพยากรที่ใช)ในการจัดการเรียนการสอน ถ)าเปQนรายงานการประเมินก็จะ
หมายถึงขอบเขตการประเมิน เพราะจะไม6เหมือนกันในแต6ละบท ในการประเมินหลักสูตรจะประเมิน
ว6าการใช)หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนนั้นต)องประเมินตั้งแต6 Input การจัดคือกระบวนการ
จัดการ และต)องเขียนระบุว6าปBจจัยนําเข)าหมายถึงอะไร มีอะไรบ)าง ครบถ)วนหรือไม6
นายพงษศั ก ดิ์ พยั ฆ วิ เ ชี ย ร กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก ล6 า วว6 า
เนื่องจากวัตถุประสงคของหลักสูตรนี้เพื่อตอบสนองความต)องการของประเทศที่ขาดแคลนบุคลากรใน
ด)านนี้ มิใช6ให)เพื่อศึกษาต6อในระดับที่สูงขึ้น จึงต)องสร)างความมั่นใจว6าหลักสูตรนี้สามารถผลิตบัณฑิตที่
เปQนไปตามเป[าหมาย สามารถปฏิบัติงานได)ทันที ดังนั้น อาจารยผู)สอนและผู)ทรงคุณวุฒิจะมีส6วนสร)าง
ความมั่นใจหลักสูตรนี้ได) จึงควรระบุชื่ออาจารยที่สอนประจําและมีอาจารยพิเศษจากหน6วยงานที่
เกี่ยวข)องกับหลักสูตรนี้ เพื่อสร)างความมั่นใจให)กับผู)สนใจหลักสูตรนี้ ถ)ามีการร6วมมือกับหน6วยงาน
ภายใน เช6น คณะต6างๆ ก็ต)องระบุชื่ออาจารยเหล6านั้นด)วย เปQนการยกระดับหลักสูตรนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายว6าการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุง ให)นําเสนอว6า
ปรับปรุงอะไร ทําไมจึงปรับปรุง ปรับปรุงเพื่ออะไร จากนั้ นได)ถามว6 าการผลการวิจัยนั้น เชื่อถือได)
หรือไม6 เพราะข)อมูลจากการวิจัยด)านที่ ๒ ด)านจุดมุ6งหมายของหลักสูตรมีข)อเสนอแนะว6าควรเพิ่มเจต
คติที่ดีต6องาน แต6ในจุดประสงคของรายวิชากลับระบุว6าพึงพอใจในรายวิชาระดับมาก โดยมีความ
สอดคล)องกับความต)องการของหลักสูตร ได)สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให)กับผู)เรียนค6าเฉลี่ยเท6ากับ
๓.๖๖ เหตุใดผู)ที่มีคุณธรรมจริยธรรมจึงไม6มีเจตคติที่ดีต6องาน และวิชาใดที่ปรับปรุงแล)ว ก6อให)เกิดเจต
คติ ที่ ดี ต6 อ งาน วิ ช าใดที่ ส ร) า งวิ สั ย ทั ศนให) ผู) เ รี ย นมากขึ้ น นอกจากนั้ น ยั งมี ข)อเสนอแนะว6 า ควรมี
ห) อ งเรี ย นภาคปฏิ บั ติ หนั งสื อ เอกสาร คู6 มื อ ประกอบการเรี ย นเพิ่ ม มากขึ้ น ได) มี ก ารจั ด การตาม
ผลการวิจัยนี้หรือไม6
ผู)ช6วยศาสตราจารยระภีพร สามารถ รายงานว6าได)ดําเนินการโดยการเพิ่มจํานวน
หนังสือและวารสารต6างๆ รวมถึงเช6าคอมพิวเตอรเพิ่มเติมเพื่อใช)ในห)องปฏิบัติการทางภูมิสารสนเทศ
และได)เ พิ่ มห) องปฏิ บั ติการธรณี วิทยาด)ว ย นอกจากนั้ นยั งมีการจัด กิ จกรรมส6 งเสริมเจตคติ ที่ดี ต6 อ
หลั ก สู ต ร โดยมี กิ จ กรรมการปลู ก ปD า เพื่ อ ปลู ก ฝB ง จิ ต สํ า นึ ก การอนุ รั ก ษทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล) อ ม เพราะบั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษานี้ จ ะออกไปปฏิ บั ติ ง านในหน6 ว ยงานที่ เ กี่ ย วข) อ งกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการดําเนินการมาแล)วอย6างต6อเนื่อง อย6างไรก็ตาม สาขาวิชาจะเพิ่มโครงการ
อื่นๆ อีกเพื่อสร)างวิสัยทัศน

๑๓
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล6 าวว6 าหากจะเสนอผลงานวิ จั ยให) เชื่ อถื อได) ต) องปรั บปรุ ง
หลักสูตรให)เปQนไปตามผลของการวิจัย และต)องระบุให)ได)ว6าปรับปรุงรายวิชานั้นๆ เพราะอะไร ตรงตาม
วัตถุประสงคของการปรับปรุงหรือไม6 เพื่อให)เกิดความทันสมัยโดยการปรับปรุงตามเกณฑของ สกอ. ว6าต)อง
ปรั บปรุ งทุ ก ๕ ปR หรื อปรั บปรุ งเพื่ อเปลี่ ยนทิ ศทางของหลั กสู ตร เช6 น ปรั บปรุ งปรั ชญา วิ สั ยทั ศน
วัตถุประสงค จากนั้นได)ให)ข)อสังเกตว6าหลักสูตรนี้มิได)ปรับปรุงปรัชญา วิสัยทัศน และวัตถุประสงคของ
หลักสูตร เพราะยังคงเดิม ยกเว)นในส6วนของปรัชญามีการปรับโดยสลับการใช)คําจากเดิมใช)ว6า “เทคโนโลยี
ภูมิศาสตร” เปQนภูมิศาสตรคู6เทคโนโลยี ทําให)เข)าใจผิดว6าเปQนศาสตรที่ศึกษา ๒ วิชา ได)แก6วิชาภูมิศาสตร
และวิชาเทคโนโลยี มิใช6การศึกษาภูมิศาสตรโดยใช)เทคโนโลยีเปQนเครื่องมือ จึงควรปรับการใช)คําในส6วนของ
ปรัชญาให)ถูกต)อง จากนั้นได)สรุปว6าอนุมัติในหลักสูตรนี้ ส6วนหลักสูตรอีก ๓ หลักสูตรที่เสนอเพื่อพิจารณา
นั้นให)นําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยการ
นําเสนอหลักสูตรให)รายงานว6าจะปรับปรุงเพื่ออะไร ปรับปรุงอะไรเพื่อให)สอดคล)องกับวัตถุประสงคในการ
ปรับปรุง กล6าวคือนําเสนอให)สภามหาวิทยาลัยทราบว6าปรับเปลี่ยนอะไร
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร โดย
๑.๑) ควรเตรียมปรับปรุงจํานวนหน6วยกิตที่กําหนดตามโครงสร)างหลักสูตรหน)า
๕ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะนําเสนอหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งได)ปรับลดจํานวน
หน6วยกิตจาก ๓๓ หน6วยกิต เปQน ๓๐ หน6วยกิต
๑.๒) หน)า ๗ หน6วยงานที่สามารถปฏิบัติงานได)หลังจากสําเร็จการศึกษา ให)เพิ่ม
หน6วยงานองคกรปกครองส6วนท)องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเขตปกครองพิเศษพัทยา
๑.๓) ให)กําหนดรายวิชาภูมิศาสตรทางทะเลเปQนรายวิชาบังคับให)นักศึกษาได)เรียน
๑.๔) หน)า ๒๒ ปรับแก)ชื่อภาษาอังกฤษรายวิชาภัยพิบัติทางธรรมชาติเปQน
Natural Disasters
๑.๕) ปรับการเขียนวัตถุประสงคโดยเขียนความนําว6า “ผลิตบัณฑิตให)มี
คุณลักษณะดังนี้” แล)วต6อด)วยวัตถุประสงค ๔ ข)อ แต6ตัดข)อความว6า “ผลิตบัณฑิต
ที่” ออกไป และวัตถุประสงคข)อ ๑.๓.๒ แก)ไขข)อความว6า “ศึกษาต6อไปในระดับสูง
ขึ้น” เปQน “รับใช)สังคม”
๑.๖) หน)า ๑๕ ข)อความที่ระบุในข)อ ๒.๓.๒ และ ๒.๓.๓ ไม6ใช6ปBญหา ควร
เขียนว6า “นักศึกษาใหม6นั้นยังไม6รู)จักดูแลตัวเอง ขาดทักษะการจัดการเวลา” และ
ระบุกลยุทธให)สอดรับกันว6า “มอบภารกิจให)อาจารยที่ปรึกษาดูแล”
๑.๗) ในการเตรียมการเข)าสู6ประชาคมอาเซียน ให)กําหนดรายวิชาบังคับ
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตรที่เนื้อหาสัมพันธและครอบคลุมต6อการพัฒนาสู6
การเปQนประชาคมอาเซียน

๑๔
๑.๘) รายชื่ ออาจารยผู)ส อนและผู)ทรงคุณวุฒิควรสร) างความมั่นใจแก6ผู) ที่
สนใจหลั กสู ต ร โดยควรร6 ว มมื อ กั บ หน6 ว ยงานภายนอก โดยเฉพาะ สวทช. และ
หน6วยงานภายใน ได)แก6 คณะต6างๆที่เกี่ยวข)อง
๑.๙) ให)ปรับแก)ปรัชญาจากการใช)คําว6า “ภูมิศาสตรคู6กับเทคโนโลยี” เปQน
คําว6า “เทคโนโลยีภูมิศาสตร”
๒) มอบนโยบายให)มหาวิทยาลัยเตรียมกระบวนการเข)าสู6การเปQนประชาคมอาเซียน
โดยจัดรายวิชาการใช)ภาษาต6างประเทศและอื่นๆ ไว)ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓) ให) นํ า เสนอพิ จ ารณาหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง อี ก ๓ หลั ก สู ต รในการประชุ ม ครั้ ง ที่
๗/๒๕๕๕ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
๔) มอบนโยบายการนํ า เสนอหลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง ให) ร ายงานว6 า ปรั บ ปรุ งเพื่ ออะไร
ปรับปรุงอะไร ให)สอดคล)องกับวัตถุประสงคในการปรับปรุง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไม3มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให$ที่ประชุมทราบ
ไม3มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมครั้งต3อไป
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได)กําหนดนัดหมายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/
๒๕๕๕ ในวันศุกรที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห)องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคาร
อนุสรณ ๑๐๐ ปRการฝIกหัดครูไทย โดยขอนําวาระที่ ๓.๔ (ร6าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีตะวันตก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร วาระที่ ๓.๕ (ร6าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาระที่ ๓.๖ (ร6าง)
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และวาระที่
๓.๗ การสังเคราะหรายงานการวิจัยการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม6 พิจารณาในครั้งต6อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๐ น.
ผู)ช6วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู)จดบันทึกการประชุม

๑๕
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

