๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
เมื่อวันศุกรที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
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ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
๕. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๖. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๗. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๘. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๙. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๑๐. หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๑๑. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๒. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๓. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
อาจารยนภพร เชื้อขํา
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูลาประชุม
๑. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๒. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

๒
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
อาจารยชินวงศ ศรีงาม
อาจารยสถาพร ปกปอง
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
อาจารยธงชัย ทองอยู
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
ผูชวยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยอธิการบดี/ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยจักรพันธ กิตตินรรัตน อาจารย สั ง กั ด คณะวิ ท ยาการจั ด การ สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยอรพรรณ อนุรักษวรกุล อาจารย สั ง กั ด คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
สาขาวิชาเคมี
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นิติกร
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นิติกร
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นิติกร
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นาง ญ หญิง สมแสน
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนาสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
อาจารยกฤตพล วังภูสิต
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
นางลภัสรดา นาคพริก
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

4

ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมีบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลว
จํ านวน ๒ ราย ได แก ๑) ผู ช วยศาสตราจารย จั กรพั นธ กิ ตติ นรรั ตน สั งกั ดคณะวิ ทยาการจั ดการ สาขาวิ ชา
เศรษฐศาสตร แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒) ผูชวยศาสตราจารยอรพรรณ อนุรักษวรกุล สังกัด
คณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิ ชาเคมี แต งตั้งตั้งแตวั นที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึ งขอเชิ ญนายก
สภามหาวิทยาลัยไดมอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีแกอาจารยทั้งสอง หลังจากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัย
ไดกลาวแสดงความยินดีที่อาจารยทั้งสองพากเพียรจัดทําผลงานทางวิชาการและไดรับตําแหนงทางวิชาการ
ขอใหมีความมุงมั่นและมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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๑.๒ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสัญจร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดการประชุม
สัญจร ในวันเสารที่ ๔ และวันอาทิตยที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานครบ ๒ ป
ของอธิการบดีและนําเสนอรายงานการวิเคราะหประเด็นที่ตองปรับปรุงจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๘ นั้ น
ฝายเลขานุการขอแจงรายละเอียดเรื่องสถานที่และกําหนดการประชุมดังกลาวดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบี ยบวาระนี้ จึ งเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และเรียนเชิญรวมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนคร ตามกําหนดการดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันศุกรที่ ๒๒พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑๖ หนา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรวมพิจารณา
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแกไข ดังนี้
๑) หนา ๘ บรรทัดที่ ๕ คําวา Home Barkery แกเปน Home Bakery
๒) หนา ๑๒ บรรทัดที่ ๑๔-๑๕ ปรับแกเปนขอความตอไปนี้ “...วาไดประสานประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ซื้อหนังสือ Logistics Directory เพื่อทําการตลาด แตยังทําไมได
เพราะไมมีสัญญาวาจาง...”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุ มัติ ปริ ญญาบั ต รแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ ๓ ป ก ารศึ ก ษา
๒๕๕๗ รอบที่ ๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗ รอบที่
๑ เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนไดนํ าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ให ความเห็ นชอบเรีย บร อยแล ว รายละเอีย ดดั ง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๗ รอบที่
๑ จํานวน ๑๔๔ คน จําแนกเปน
๑) ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๖ คน
๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๒๘ คน ในสาขา ดังนี้
๒.๑) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๖๙ คน
๒.๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน ๔๘ คน
๒.๓) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จํานวน ๒ คน
๒.๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๕ คน
๒.๕) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑ คน
๒.๖) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน ๓ คน
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๓.๒ เลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญนายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
/ประธานคณะกรรมการเลือกสรรผูส มควรไดรั บการพิจ ารณาใหป ริญญากิ ตติมศักดิ์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนคร ประจําป ๒๕๕๘ นําเสนอขอมูลตอที่ประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
เลื อกสรรฯ ทํ าหน าที่พิจ ารณา ตรวจสอบ รวบรวมขอมู ลผู มีคุณสมบั ติ เหมาะสมตามข อ ๗ แห งข อบังคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
แลวพิจารณาเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และนํารายชื่อพรอมประวัติและผลงานอยางละเอียด
ของผูที่ผานการพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยตอไปนั้น ขณะนี้คณะกรรมการเลือกสรรฯ ไดดําเนินการ
เรี ย บร อยแล ว โดยที่ ป ระชุ มของคณะกรรมการเลื อ กสรรฯ ในการประชุ มครั้ งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่ อวั น ที่ ๑๕
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติเลือกสรรบุคคลจํานวน ๔ ราย ดังตอไปนี้ ๑) พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ วีรยุทโธ)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา ๒) นายสมบัติ แกวสุจริต ปริญญา
ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช านาฏศิ ล ป แ ละการละคร ๓) พระครู ว รวิ ห ารานุ รั ก ษ
(วั น ชั ย อคฺ ค วโร) ปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบั ณฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ กษา ๔) พระครู
วี ร ปุ ญ ญาทร (สุ ร พงษ เตชปุ ญ โญ) ปริ ญ ญาครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช าพระพุ ท ธศาสนา
คณะกรรมการเลือกสรรฯ ไดใชเกณฑการพิจารณาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทุกระดับ
ปริญญาจะพิจารณา ๕ ประเด็น ไดแก ๑) มีผลงานทางวิชาการหรือความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของสาขาวิชาที่มี
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ๒) การทําคุณประโยชนตอสังคมสวนรวมและการเปนที่ยอมรับ ๓) การ
ดํารงตนอยูในคุณธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ๔) ไมเปนคณาจารยประจําหรือไมเปน
ผูดํ ารงตํ าแหน งในสภามหาวิ ทยาลั ย หรื อคณะกรรมการส งเสริ มกิ จการมหาวิ ทยาลั ย หรื อคณะกรรมการ
สภาวิ ช าการ หรื อไม เ ปน ผู ดํ ารงตํ าแหน งทางการเมื องระดั บ ชาติ ในระหว างการพิ จ ารณาการให ป ริ ญญา
กิตติมศักดิ์ ๕) เต็มใจรับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทั้งนี้ การพิจารณาใหปริญญาแต
ละระดั บจะแตกต างกั น ไป แต ละประเด็ น ระดับ ปริ ญญาบั ณฑิ ต เป น ผลงานในระดั บ ชุ มชนท องถิ่น ระดั บ
ปริญญามหาบัณฑิตเปนผลงานในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเปนผลงาน
ในระดับชาติและนานาชาติ
ในการนี้ ประธานคณะกรรมการเลือกสรรฯ ไดนําเสนอขอมูลคุณสมบัติและผลงานของผูที่
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการเลือกสรรฯ ตามลําดับ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกต
เกี่ยวกับเอกสารประกอบการพิจารณารายนายสมบัติ แกวสุจริต หนา ๓ ขอ ๒ ประวัติการศึกษา ขอ ๒.๑ วา
วุฒิ การศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ยศรีน คริน ทรวิโ รฒประสานมิต ร คือ การศึ กษาบั ณฑิ ต (กศ.บ.) ไม ใช ศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ขอใหปรับแกกอนเผยแพรดวย
รองศาสตราจารย ธี รยุ ทธ สุน ทรา กรรมการสภามหาวิ ทยาลัย ผู ทรงคุณวุ ฒิให ขอสั งเกต
รายพระครูวรวิหารานุรักษ (วันชัย อคฺควโร) เกี่ยวกับเอกสารประกอบการพิจารณาหนา ๕ ขอ ๗.๒ และ ๗.๓
รวมทั้งแบบสรุปฯ หนา ๒ ขอ ๔.๒ และ ๔.๓ ว า วัดราษฎรนั้น ไมมีการแบงระดับเปนชั้ นโท หรื อชั้นเอก
การแบงระดับดังกลาวจะมีเฉพาะวัดที่เปนพระอารามหลวงเทานั้น จึงขอใหตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง

๕
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จากนั้น ที่ประชุมไดรวมพิจารณาเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๘ โดย
ลงคะแนนลับตามข อบั งคั บมหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร ว าด วยชั้น สาขาวิ ชา และหลั กเกณฑการให ปริ ญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๙ (๔) ปรากฏผลวาบุคคลทั้งสี่ไดรับการเลือกสรรดวยคะแนนเปนเอกฉันท
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มติที่ประชุม
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อนุมัตใิ หปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๘ ดังตอไปนี้
๑) พระเทพโพธิ วิ เทศ (วี รยุ ทธ วี รยุ ทโธ) ปริ ญญาปรั ชญาดุ ษฎี บั ณฑิ ตกิ ตติ มศั กดิ์ สาขาวิ ชา
ยุทธศาสตรการพัฒนา
๒) นายสมบัติ แกวสุจริต ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร
๓) พระครูวรวิหารานุรักษ (วันชัย อคฺควโร) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา
๔) พระครูวีรปุญญาทร (สุรพงษ เตชปุญโญ) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา
โดยใหปรับแกเอกสารประกอบการพิจารณาของรายที่ ๒) และรายที่ ๓) ใหถูกตองกอนนําไปเผยแพร
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สําหรับวาระที่ ๓.๓ นายกสภามหาวิทยาลัยแจ งตอที่ประชุมว าขอใหดําเนิ นการพิ จารณา
ในชวงทายของการประชุมโดยมอบอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการประชุม

18

๓.๔ การดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดพน
วาระการดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเห็นควรดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติหลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.
๒๕๕๖ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ฝายเลขานุการจึงขอนําเสนอขั้นตอนการดําเนินงานให
ไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาใหดําเนินการตามขั้นตอนและปฏิทินการดําเนินการตาม
เอกสารประกอบการประชุม
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลเพิ่มเติมวา วาระนี้ นําเสนอที่ประชุมเพื่อให ทราบวาจะตอง
ดําเนิ น การให ได มาซึ่ งกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ แล ว และจะได มีการนั ด หมายเชิ ญประชุ ม
ลวงหนากอนการประชุม ๑๕ วัน จึงใหไปกําหนดวันเพื่อนัดหมายการประชุมรวมกัน โดยมอบฝายเลขานุการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ดํ าเนิ น การให เ ป น ไปตามข อ บั งคั บ ฯ ประสานขอกํ าหนดนั ด หมายการประชุ ม ต อนายก
สภามหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบโดยมอบใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานกําหนดนัดหมายการประชุม
เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป ทั้งนี้ การนัดหมายตองดําเนินการตามที่ขอบังคับฯ กําหนด
คือตองไมเร็วกวาสิบหาวันกอนการประชุม
๓.๕ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยวัฒนธรรมพระนครผูทรงคุณวุฒิ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยคณะกรรมการบริหารศูนยวัฒนธรรมพระนคร
ผูทรงคุณวุฒิไดครบวาระการดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝายธุรกิจและการลงทุนไดพิจารณาผูมีความรูความเชี่ยวชาญตามระเบียบมหาวิทยาลัย

๖
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

ราชภัฏพระนคร วาดวยศูนยวัฒนธรรมพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
เรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอผูทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหารศูนยวัฒนธรรมพระนคร
จํานวน ๖ ราย ไดแก ๑) คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน ๒) นายสมชาย เสียงหลาย ๓) นายภราเดช พยัฆวิเชียร
๔) นางจุ ฑ าพร เริ ง รณอาษา ๕) นายอั ศ วิ น อิ ง คะกุ ล ๖) นายทั ศนั ย วั น คง รายละเอี ย ด ดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปน กรรมการในคณะกรรมการบริหารศูนยวัฒนธรรมพระนคร
๖ ราย ไดแก
๑) คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๒) นายสมชาย เสียงหลาย
๓) นายภราเดช พยัฆวิเชียร
๔) นางจุฑาพร เริงรณอาษา
๕) นายอัศวิน อิงคะกุล
๖) นายทัศนัย วันคง
๓.๗ (ราง) ขอบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารจัดการโรงเรียน
มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา เพื่อใหการบริหารจัดการภายในโรงเรียนมัธยมสาธิต
วัดพระศรีมหาธาตุเปนไปดวยความเรียบรอย โดยมีวัตถุประสงคใหโรงเรียนมัธยมสาธิตเปนสถานที่ทดลอง
ศึกษา วิจัย เผยแพรการจัดการเรี ยนการสอน เปน แหลงเรียนรูและฝกประสบการณวิ ชาชีพของนั กศึกษา
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝายกฎหมาย และฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ใน
การประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนคร ว าด ว ยการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต วั ด พระศรี มหาธาตุ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนคร พ.ศ. ... ขอบังคับดังกลาวกําหนดเกี่ยวกับการบริหารและการดําเนินการของโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
งบประมาณและการเงิ น การจั ด การศึ ก ษาซึ่ ง ครอบคลุ ม การบริ ห ารงานบุ ค คล รายละเอี ย ดดั ง เอกสาร
ประกอบการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระนี้ จึ งเสนอสภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อโปรดพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ...
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา เนื่องจากขอบังคับกําหนดใหผูอํานวยการโรงเรียนมัธยม
สาธิตฯ มาเปนรองคณบดีวิทยาลัยการฝกหั ดครู ใหอาจารยทําผลงานวิชาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการได
และเปนหองปฏิบัติการที่สมบูรณของวิทยาลัยการฝกหัดครู จึงตองมีขอบังคับเปน พิเศษ ที่อภิ ปรายกันใน
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝายกฎหมายฯ คือ ทําอยางไรใหโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เปน
โรงเรียนที่ไมเหมือนโรงเรียนอื่นๆ โดยเฉพาะการดูแลเด็กที่ไมเกง เพราะการจัดการเรียนการสอนใหเด็กเกงนั้น
ทุกโรงเรียนก็ทํากันอยูแลว
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุ ล เสนอวา หมวด ๒ ขอ ๖ (๓) ที่ กําหนดใหคณบดี
นอกจากคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครูซึ่งเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน เปนกรรมการนั้น ควรเปนคณบดีที่ดูแล
ศาสตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อาทิ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา คณบดีก็คงมีแนวทางการพิจารณาเลือกตัวแทนในกลุมของ
ตนดวยเหตุผลเชนนั้น
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นายผดุ ง ชาติ สุ ว รรณวงศ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เสนอแนะว า
ควรกําหนดใหคณบดีทุกคณะเปนกรรมการ เพราะเปนกรรมการนโยบาย และมหาวิทยาลัยก็มีคณะไมกี่คณะ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา หากทุกคนเปนกรรมการก็จะไมกระตือรือรน แตถา
เลือกมาเพียงบางคนอาจทําใหมีความกระตือรือรนและไดแนวคิดที่ดีๆ เพิ่มขึ้นได
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหความเห็น
วา คณบดีมีสวนจะชวยการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ไดมาก แตก็ไมควรมาเปน กรรมการจํานวน
มากนัก อยางไรก็ตาม ขอเสนอใหจํานวนคณบดีที่เปนกรรมการมี ๓ คน ไดหรือไม
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะใหมีตัวแทนผูปกครองหรือ
ศิษย เกาเป นกรรมการดวย เพื่อใหโ รงเรียนมัธ ยมสาธิ ตมีความเป นโรงเรียนของประชาชนและมีเ ครือขาย
แตมิใชใหกลุมตัวแทนดังกลาวมามีบทบาทเหนือบุคคลอื่น
นายไพรัช อรรถกามานนท ประธานกรรมการสงเสริมกิจ การมหาวิทยาลัยใหขอมูลและ
เสนอแนะวา คณะกรรมการระดับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นั้น ใชชื่อ
วา คณะกรรมการสถานศึกษา หากขอบังคับใชคําวากรรมการสถานศึกษาจะเปนสากลกวา
รองศาสตราจารย คมเพชร ฉัตรศุภ กุล ใหขอสังเกตว า ๑) ที่ ใหเปนสัด สวน ๒ ตอ ๒ นั้ น
เพื่อใหเกิดความสมดุลกันระหวางกรรมการที่มาจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ๒ คน กับคณบดี ๒ คนหรือไม
๒) การมี ผูแทนจากผูป กครองนั้น ถ าโรงเรีย นที่ มีผู ตองการเขาเรีย นจํ านวนมาก จะประสบป ญหา เพราะ
กลายเปนเรื่องของผลประโยชนทับซอน จึงเห็นดวยวากรรมการชุดนี้ควรมีเฉพาะบุคคลภายใน สวนกรรมการ
สถานศึกษานั้น เสนอใหแตงตั้งเปนชุดใหมอีกชุดหนึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา การรางขอบังคับตองการใหดําเนินการคลองตัว แตกตาง
จากระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่ งได เคยคิ ดเหมื อนกัน ว าควรมีกรรมการตั วแทนผูป กครองและศิ ษย เก าดั งที่
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ แตก็เกรงจะเกิดผลกระทบดังที่ใหขอสังเกตกันมา ดังนั้น กรณีนี้ขอให
อธิการบดีนํ าไปพิจารณา ถาเห็ น วาสมควรก็ให แตงตั้ง แตถาเห็นว าไม เหมาะสมก็ ไมต องแต งตั้ง สวนเรื่อง
จํานวนกรรมการจากคณบดีนั้น ขอเสนอใหคงจํานวน ๒ คน เทาเดิมกอน เมื่อใชไประยะหนึ่งแลว ถาสมควร
ปรับเพิ่ม จึงคอยปรับแก
ศาสตราจารย ฐาปนา บุญหล า กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู ทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตว า
ประเด็นคุณภาพของบุคคลที่มาเปนกรรมการนั้นมีความสําคัญมากกวาประเด็นจํานวนผูมาเปนกรรมการ
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาวแสดงความเห็นวา ๑) ขอบังคับกําหนดใหมี
นายกสมาคมครูและผูปกครองของโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เปนกรรมการดวย อาจเปนปญหาภายหลังได จึงเห็น
ดวยที่จะไมกําหนดไวในขอบังคับฯ ๒) ผูทรงคุณวุฒิที่จะเปนกรรมการนั้น ควรกําหนดวาเปนผูเชี่ยวชาญดานใด
รองศาสตราจารยวิชั ย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ให
ขอเสนอแนะวา ๑) ในหนา ๑ ขอ ๓ อาจารยสาธิตนั้น ใหใชคําวาอาจารย แทนคําวาอาจารยสาธิตไดหรือไม
๒) กรณี กํ า หนดให อ าจารย ส าธิ ต ที่ จ ะขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการระดั บ ผู ช ว ยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ตองมีวุฒิปริญญาเอกนั้น เนื่องจากอาจารยโรงเรียนสาธิต มีแตวุฒิปริญญาโท จึงขอใหปรับ
ขอกําหนดวุฒิปริญญาเอกเปนวุฒิปริญญาโทไดหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยอธิบายวา ๑) การใชคําวา อาจารยสาธิต นั้น เพื่อใหแตกตางจาก
อาจารยในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีขอบังคับฯ วาดวยคํานิยาม กําหนดใหใชคําวาอาจารย และเคยมีกรณีการเลือก
กรรมการผูแทนคณาจารย เมื่อใชคําวาอาจารยเหมือนกัน จึงมีอ าจารยโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มาเขารวมการ
เลือกผูแทนดังกลาวดวย ๒) กรณีที่ใหผูขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมีวุฒิปริญญาเอกก็เพราะเปน
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เกณฑมาตรฐานคุณภาพอาจารยผูสอนนั กศึกษาระดั บปริญญาตรี และมหาวิทยาลัยก็ตองการอาจารยวุ ฒิ
ปริญญาเอก ถาอาจารยสาธิตมีวุฒิปริญญาเอกและไดตําแหนงทางวิชาการ ภายหนาก็อาจปรับยายอาจารยวุฒิ
ปริญญาโทในวิทยาลัยการฝกหัดครูไปโรงเรียนสาธิต และใหอาจารยสาธิตวุฒิปริญญาเอกที่มีตําแหนงทาง
วิชาการมาเปนอาจารยประจําวิทยาลัยการฝกหัดครูได
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ใหขอสังเกตวา ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการอํานวยการ
ควรมีตัวแทนจากคณาจารยโรงเรียนสาธิตเขามามีสวนรวมในชุดนี้ดวย
นายกสภามหาวิทยาลัย ใหขอมูลวา ผูซึ่งผูอํานวยการเปนผูกําหนดในขอบังคับ เปนลักษณะ
ที่วามีรองคณบดีพิเศษอยูคนหนึ่งที่สงไปเปนผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ แตในความเปนจริง บุคคลนั้นตองมี
คุณสมบัติในการเปนผูอํานวยการที่คณบดีตั้งใหเปนรองคณบดีและสงกลับไปเปนผูอํานวยการ เปนบุคลากร
ของโรงเรียนสาธิตและหลอมรวมกันอยูแลว
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตวา แมแตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็ยัง
ประสบปญญาการสรรหาอาจารยวุฒิปริญญาเอก โดยเฉพาะบางสาขาวิชา ดังนั้นจึงขอเสนอใหอาจารยสาธิตวุฒิ
ปริญญาโท สามารถทําผลงานทางวิชาการเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารยได เพื่อสรางแรงจูงใจ เพราะถาอาจารย
โรงเรียนสาธิตรวมทําหนาที่นิเทศการสอนนักศึกษาปริญญาตรีก็ถือเปนผลงานทางวิชาการไดแลว
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ถาเชนนั้น อาจมีขอกําหนดดานระยะเวลาสําหรับผูมีวุฒิ
ปริญญาโทที่จะขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหดําเนินการไดในชวงระยะเวลา ๕ ป หากพน ๕ ปไป
แลวใหดําเนินการไดเฉพาะผูมีวุฒิปริญญาเอก
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ถามวา สถานภาพของโรงเรียนสาธิตเทากับสาขาวิชา
หรือภาควิชาหรือไม จะไดมีความชัดเจนเกี่ยวกับระดับชั้นของการบริหารงาน
นายกสภามหาวิทยาลัยตอบวา สถานภาพของโรงเรียนสาธิตสูงกวา นั้น เพราะผูอํานวยการ
เปนรองคณบดี ทั้งนี้ สาขาวิชาไมมีอํานาจในการดําเนินงานของตนเอง แตโรงเรียนสาธิตสามารถทําไดเพราะ
เปนองคกรพิเศษที่เปนหนวยงานภายในและมีความคลองตัว กลาวโดยสรุปโรงเรียนสาธิตเปนหนวยงานที่ใหญ
กวาสาขาวิชาและมีพลังมาก หากผูบริหารโรงเรียนบริหารดําเนินการไดดี กิจการของโรงเรียนก็จะเปนไปดวย
ความคลองตัว ขึ้นอยูกับอธิการบดีที่จะพิจารณาเลือกผูมาทําหนาที่ผูบริหารโรงเรียน
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให ข อ สั ง เกตว า ในทางปฏิ บั ติ จ ะเป น ไปได ห รื อ ไม เพราะ
๑) เงิ น อุ ด หนุ น จากงบประมาณแผ น ดิ น โรงเรี ย นสาธิ ต จะใช ไ ม ไ ด ๒) ด ว ยกรอบอั ต ราบุ ค ลากรที่ น อ ย
เงินที่จํากัด จะจัดสรรเปนเงินสวัสดิการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดเพียงพอหรือไม หากเปนหนวยงานภายใต
วิทยาลัยการฝกหัดครูก็จะไดรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กลาววา เห็นดวยกับนายกสภามหาวิทยาลัยเพราะทั้งหมดนี้
ขึ้นอยูกับผูนําของโรงเรียนสาธิต ถาทําใหโรงเรียนสาธิตเติบโตมากขึ้น โรงเรียนก็จะสามารถดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ไดดวยตนเองอยางมั่นคง
นายผดุ ง ชาติ สุ ว รรณวงศ กล า วว า เมื่ อ โรงเรี ย นสาธิ ต เป น ส ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยาลั ย
การฝกหัดครู ก็นาจะมีสิทธิเทาเทียมกับอาจารยในวิทยาลัยการฝกหัดครู กลาวคือมีฐานะเทากัน
นายกสภามหาวิทยาลัยใหเหตุผลวา ๑) หากอัตรากําลังของโรงเรียนสาธิตเปนกรอบเดียวกับ
อาจารย ในคณะ อาจารย ส าธิ ต ส ว นใหญ วุ ฒิ ป ริ ญญาตรี จ ะกระทบต อ การประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัย ๒) หนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยจะตองสามารถหารายไดมาดําเนินกิจการของหนวยงาน
ได ๓) กรณีสิทธิของอาจารยสาธิตในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนัน้ ใหดําเนินการรวมไปดวยกันกับบุคลากรทั้งหมด
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ของมหาวิทยาลัยได ทั้งนี้ การจัดการงบประมาณนั้น เปนเงินยืมแบบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ซึ่งจะทําให
หนวยงานมีความคลองตัวและกาวหนายิ่งขึ้น จึงพยายามแยกเปนสวนงานในกํากับ
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลวา ในวงการ
ธุรกิจ ก็มีการแยกหนวยงานเปนหนวยธุรกิจ (Business Unit) กลาวคือ ผูบริหารหนวยงานสังกัดอยูในองคกร
แตบุคลากรที่ปฏิบัติงานสังกัดในหนวยธุรกิจ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เดิมนั้นโรงเรียนสาธิตก็สามารถอยูไดดวยตนเองอยู
แลว และสามารถสงเงินใหมหาวิทยาลัยไดรอยละ ๑๐ ดวย จึงใหปรับเปนหนวยงานในกํากับ โดยเปนสวนหนึ่ง
ของวิทยาลัยการฝกหัดครู ใหดําเนินการรวมดานสวัสดิการกับบุคลากรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยได
นอกจากนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบใหนิติกรเพิ่มเติมบทเฉพาะกาลในสวนของการทํา
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยสําหรับอาจารยสาธิตที่มีวุฒิ
ปริญญาโทใหดําเนินการไดในชวงระยะเวลา ๕ ป และเมื่อครบ ๕ ปแลวใหนิติกรแจงเตือนดวย
มติที่ประชุม อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมสาธิต
วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย
๑) ใหโรงเรียนสาธิตเปนหนวยงานในกํากับ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิทยาลัยการฝกหัดครู และ
ดําเนินการตางๆ ไดดวยตนเองอยางคลองตัว
๒) ใหดําเนินการดานสวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของโรงเรียนสาธิตรวมกับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยได
๓) มอบนิติ กรเพิ่ มเติมบทเฉพาะกาลที่ ให อาจารย สาธิตวุฒิ ปริญญาโทสามารถทําผลงานทาง
วิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ไดภายในชวงระยะเวลา ๕ ป หลังจาก ๕ ปแลวให
ดําเนินการไดเฉพาะผูมีวุฒิปริญญาเอก และใหนิติกรแจงเตือนเมื่อครบกําหนด ๕ ปดวย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ คํารับรองและคูมือการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ ผูชวยอธิการบดี /
ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนอขอมูลความวา สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดนําเสนอเอกสารคํารับรองและคูมือการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อโปรดทราบ
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ใหความเห็นวา เอกสารระบุวา เปนคํารับรองและคูมือ แต ๑)
เนื้อหาสาระของเอกสารไมใชคูมือ แตเปนเรื่องของการประเมินและ ๒) ตัวชี้วัดการประเมินภายนอกกลาวถึง
ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ทธิ ภ าพ แต การประเมิ น ภายในกล าวถึ งแต ป ระสิ ทธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ หากเป น เรื่ อ งของ
ประสิทธิผลจะมุงเนนผลลัพธ และประสิทธิภาพจะมุงกระบวนการเปนหลัก ดังนั้น จึงควรมุงทั้งประสิทธิผล
และประสิ ท ธิ ภ าพ ๓) มหาวิ ท ยาลั ย ควรเริ่ ม ดํ า เนิ น การประเมิ น ตามเกณฑ ส ากลหรื อ EdPEx เหมื อ น
มหาวิทยาลัยอื่นอีกหลายมหาวิทยาลัยไดแลว
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา สิ่งที่ไดรับการกําหนดใหทํา มหาวิทยาลัยก็ตอ งทํา เพราะ
ขณะนี้เปนการทําตามที่ ก.พ.ร. กําหนดมาให ซึ่งจะกําหนดใหทําเปนสวนๆ ไมไดมองถึงคุณภาพ และตัวชี้วัด
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ของ ก.พ.ร. นั้นเปนการวัดเชิงปริมาณทั้งสิ้น เชน การใชงบประมาณ ใชไปรอยละเทาใด แตไมทราบวาไดผล
อะไรบ าง ควรตองดู วาเกิด สัมฤทธิ์ ผล เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ และใชจ ายงบประมาณอย างคุมค าและประหยั ด
ซึ่งเหลานี้นาใหคะแนนมากกวา
จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยมอบอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเปนประธานการประชุมตอไป
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ถามวาเกณฑ EdPEx มีองคกรใดที่นํามาใช และนําพาไปสู
จุดหมายที่ตั้งไว ก.พ.อ. มีระบุหรือไมวาจะนําเกณฑนี้มาใช มหาวิทยาลัยจะไดเตรียมตัวเพื่อเขาเกณฑเหลานี้
และไดสอบถามความกาวหนาการใชเกณฑ EdPEx วาเปนอยางไร
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กลาววา สกอ. ประกาศเชิญชวนใหมหาวิทยาลัยตางๆ ใช
เกณฑ EdPEx มาแลว ไม น อยกว า ๑๐ ป ซึ่ งมหาวิ ทยาลั ย ของรั ฐ และเอกชนอี กหลายแห ง ก็ใช กัน อยู เช น
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิ ทยาลั ย นเรศวร มหาวิ ทยาลั ย อั ส สั มชั ญ มหาวิ ทยาลั ย ศรีป ทุ ม มหาวิ ทยาลั ย ธุร กิ จ บั ณฑิ ต ย เป น ต น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ยังไมพบวามีการใชเกณฑนี้ มหาวิทยาลัยควรทําคูขนานกันไป เมื่อใชเกณฑ EdPEx
เขมแข็งแลวก็หันมาใชเกณฑ EdPEx อยางเดียว
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า โดยกฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ ใ ห
สถานศึ กษามี ร ะบบประกั น คุ ณภาพ ซึ่ งแบ งเป น ๒ ส ว นคื อ ประกั น คุ ณ ภาพภายในและประกั น คุ ณ ภาพ
ภายนอก ในการประกันคุณภาพภายนอกไดตั้ง สมศ. ขึ้นมาเปนหนวยงานในการประเมิน จัดระบบประกัน
คุณภาพ สวนการประกันคุณภาพภายในกระทรวงฯ ไดตั้งคณะทํางานขึ้นมา ๓ คณะ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน คณะกรรมการประกั น คุ ณภาพภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กรณีนี้เปนการดําเนินการตามเกณฑ ก.พ.ร. ที่มุงพัฒนาระบบราชการวา ใหสถาบันอุดมศึกษา
แตละแหงจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเอง หมายความวาสถาบันอุดมศึกษาจะใชระบบใด
นั้นจะตองเสนอใหคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เห็นชอบ และดําเนินการไป และ คณะกรรมการประกันคุณ ภาพภายในของ สกอ. ไดตั้งตัวชี้วัดของระบบ
อุดมศึกษาไทยขึ้นมา ซึ่งประกาศใชเปนฉบับที่ ๓ ป ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ไดประกาศใชแลว แตมหาวิทยาลัยไม
จําเปนตองใชเกณฑนี้ก็ได สามารถเลือกเกณฑอื่นๆ ก็ได สวนระดับคณะจะเลือกระบบอะไรก็ได สวนใหญ
มหาวิทยาลัยไทยขณะนี้เลือกใชของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. ซึ่งกรรมการจัดตั้งมาจาก
ศาสตราจารย จ ากมหาวิ ทยาลั ย ชั้ น นํ าทั้ งสิ้ น หากเลื อกใช ร ะบบอื่ น ต องรายงานให คณะกรรมการประกั น
คุณภาพภายใน สกอ. ทราบวาไดใชเกณฑของระบบนั้นๆ และใชอยางเครงครัด เกณฑ EdPEx นั้นยังใชไม
แพรหลายในไทย สวนใหญอยูในกระบวนการขออนุญาตใช มหาวิทยาลัยบางแหงขออนุญาตใชแลวขอยุติ
เนื่องจากมีปญหามากและกลับมาใชเกณฑของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน สกอ. เพราะการประเมิน
จากภายนอกโดย EdPEx ตองใชผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศและเปนภาษาอังกฤษทั้งสิ้น คาใชจายก็สูงมาก
มหาวิทยาลัยไทยสวนใหญไมพรอม แตที่กลาวถึงกันอยูนี้คือ ก.พ.ร. ซึ่งตั้งโดยมีพระราชกฤษฎีกา ตั้งใหเปน
หนวยงานที่จะมาพัฒนาระบบขาราชการ ทั้งมิติภายในและภายนอก มิใชคณะกรรมการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ก.พ.ร. จะพิจารณาจากตัวชี้วัดที่พิจารณาจาก
ระบบทั้ ง ภายในและภายนอก มิ ติ ภ ายนอกได แ ก ๑) มี ก ารเก็ บ ข อ มู ล จาก สกอ. ว า ประเมิ น ได เ ท า ใด
มหาวิทยาลัยก็ไดเทานั้นดวย ๒) ผลลัพธ (Outcome) ก็จะใชผลการประเมินจาก สมศ. และคณะกรรมการ
ประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ในเชิ งกระบวนการที่ มี ทั้งปริมาณและคุ ณภาพ ๓) ก.พ.ร. ประเมิน เชิ ง
ปริมาณเกี่ยวกับการใชงบประมาณและการใชพลังงาน ทั้งนี้ ตอไปจะแยกการประเมิน ก.พ.ร. การประกัน
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คุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก แตก็มิไดใหมหาวิทยาลัยทํางานหลายครั้ง ตัวบงชี้ตัวใดที่ใชได
รวมกันก็ใช สําหรับปการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ จะประเมินไปถึงสาขาวิชาแตละหลักสูตรซึ่งเปนการประเมิน
เชิงคุณภาพ
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กลาววา สมศ. เปนหนวยรับรอง (Certified Body) จึงใช
เกณฑการประเมินของ สมศ. ได แตถาตองการกาวสูระดับสากลก็ควรใชเกณฑ EdPEx
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช กล าวว า สรุ ป ได ว า มหาวิ ทยาลั ย ต องทํ าตาม ก.พ.ร.
จากนั้นไดใหขอสังเกตวา เปาหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไวนั้นเหมาะสมหรือไม เพราะบางตัวชี้วัดตั้งเปาหมายไวที่
ระดับคะแนน ๓ ซึ่งเทากับรอยละ ๖๐ หรือปานกลางเทานั้น ในการประเมินคราวต อไป ควรนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณากอนที่จะเสนอไปยัง ก.พ.ร. และควรดําเนินการใหดีกวาเดิมเพื่อมหาวิทยาลัยจะไดเปนที่
ยอมรับ ตัวอยางเชน การประหยัดพลังงานในวงการอุตสาหกรรมลวนเปลี่ยนไปใชหลอดประหยัดไฟ LED กัน
แลว เพราะหลอดไฟดังกลาวลดและประหยัดการใชพลังงานไฟฟาไดมาก จึงขอฝากใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
คาเปาหมายโดยควรใหอยูในเกณฑที่ดี นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตวา ขณะนี้ระยะเวลาปฏิบัติราชการผานมา ๙
เดือนแลว คงเหลือเวลาทําตามคํารับรองการปฏิบัติราชการอีกเพียง ๓ เดือนเทานั้น
อธิการบดีกลาววา เอกสารที่นําเสนอเพิ่มเติมนั้นเปนเกณฑที่ ก.พ.ร. กําหนด มหาวิทยาลัย
ตองพยายามทําใหไดเกินเกณฑมาตรฐาน ซึ่งเทาที่ทราบไดคะแนน ๔.๑ ซึ่งเกินเกณฑ
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให ข อ สั ง เกตว า มหาวิ ท ยาลั ย ไม จํ า เป น ต อ งนํ า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยรับทราบก็ได ในเมื่อไดดําเนินการไปหมดแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
หลั งจากนั้ น อุ ปนายกสภามหาวิ ทยาลั ยมอบให เลขานุ การนํ าเสนอวาระที่ ๓.๓ ตามที่
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
๓.๓ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดพน
วาระการดํารงตําแหนง เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเห็นควรดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕ และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๖ ขอ ๓ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ โดยขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามองคประกอบ ดังนี้
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธาน
๒) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
๓) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย จากผูดํ ารงตํ าแหนงบริ หาร ซึ่ งคั ดเลื อกกัน เอง
จํานวนสองคน
๔) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
๕) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เปนเลขานุการ
ที่ประชุมรวมพิจารณากรรมการผูทรงคุณวุฒิผูทําหนาที่ประธานคณะกรรมการสรรหา
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช เสนอชื่ อ นายถนอม อิ น ทรกํ า เนิ ด อุ ป นายก
สภามหาวิทยาลัย
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อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามเห็ น ว า กรณี นี้ ไ ม เ หมาะสม เพราะตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๗
วรรคสอง กําหนดใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการเรียกประชุมและทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
ซึ่งเทากับเปนการเห็นชอบ (Endorsement) ในสิ่งที่ตนเองเปนผูดําเนินการ
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล หากไมใชอุปนายกสภามหาวิทยาลัยก็ขอเสนอชื่อ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ และพลอากาศเอก นพพร จันทวานิช อภิปรายใหความเห็นพอง
กันวา ประเด็นที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยไดรับเลือกเปนประธานกรรมการสรรหาฯ แตขอบังคับฯ กําหนดไว
ในข อ ๗ วรรคสองว า “ในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามวรรคแรกให อุ ป นายกสภา
มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการเรียกประชุมและทําหนาที่ประธานที่ประชุม” นั้น เปนชวงเวลาที่ตางกัน ในขณะ
ทีป่ ระเด็นนี้มิใชเรื่องของประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) เพราะเปนการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กลาววา การเปนประธานคณะกรรมการการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยก็เปนภาระหนาที่อันสําคัญ แตการเปนประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
ดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนั้นไมไดผูกพันกัน ดังนั้น จึงขอเสนออุปนายกสภามหาวิทยาลัยเปน
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า เห็ น ด ว ยที่ จ ะให อุ ป นายกสภา
มหาวิทยาลัยเปนประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหความเห็นวา
กระบวนการดําเนินงานสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนั้น แบงเปน ๒ ขั้นตอน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยจึง
สามารถทํ าหน าที่เ ป น ประธานกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และเป น ประธานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยได
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา แสดงความเห็นพองวา ประธานกรรมการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัยควรเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ถาที่ประชุมมีความเห็นเปนเชนนั้น ก็ยินดีปฏิบัติหนาที่
ประธานกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
จากนั้น กรรมการสภามหาวิ ทยาลัย ผูทรงคุ ณวุฒิ กรรมการสภามหาวิ ทยาลัย จากผูดํ ารง
ตําแหนงบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดดําเนินการเลือกกันเองเพื่อใหไดมาซึ่ง
กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยจากแตละองคประกอบ ปรากฏผลการดําเนินการดังนี้
๑) กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผูทรงคุณวุ ฒิ จํ านวน ๒ คน ได แก หม อมราชวงศ โอภาศ
กาญจนะวิชัย และนายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๒) กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร จํานวน ๒ คน ไดแก ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย
วิริยะวัฒนะ และผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
๓) กรรมการจากคณาจารยประจํา จํานวน ๒ คน ไดแก รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
และรองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
มติที่ประชุม ๑) แตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) นายถนอม อินทรกําเนิด
ประธาน
(๒) หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
กรรมการ
(๓) นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
กรรมการ

๑๓
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(๔) ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
กรรมการ
(๕) ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
กรรมการ
(๖) รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
กรรมการ
(๗) รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
กรรมการ
(๘) อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
เลขานุการ
๒) เสนอคําสั่งตอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามแตงตั้งตอไป
๓) ใหเลขานุการนัดหมายเชิญประชุม

14

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย แจ ง เรี ย นที่ ป ระชุ ม ว า ในเดื อ นกรกฎาคมมี ก ารประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ๒ ครั้ง ไดแก การประชุมสัญจรวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และประชุมในวาระปกติ
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเรียนใหที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
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ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม

24
26

รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

