รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖
วันศุกร ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ชั้น ๑ อาคาร ๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

..............................................................
ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
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๖. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๗. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๘. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๙. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
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๑๑. ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม
๑๒. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
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ผูชวยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

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

ผูลาประชุม
๑. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๒. ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยธรี ะศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๒. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

๑๔. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

๒
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
อาจารยชินวงศ ศรีงาม
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
ผูชวยศาสตราจารยสมบูรณ บุญโท
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
อาจารยธงชัย ทองอยู
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางสาวลาวัณย ชาญมณีรัตน
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก

รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการบริหารพุทธวิชชาลัย
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยอธิการบดี/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนากลุม งาน
สภามหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย
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การประชุมในวันนี้แบงเปน ๒ ชวง ชวงแรกเวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๑๕ น. ณ หองประชุมไอที
ศรีคเณศ อาคาร ๒๒ สภามหาวิทยาลัยไดประชุมรับฟงขอมูลการดําเนินงานและประเด็นที่เปนขอสังเกต/
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากประชาคมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยรวบรวมขอมูลสรุปไดดังนี้ และ
นําไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลั ยในเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร อาคาร ๒๓ ซึ่งเปนการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนด
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เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
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ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา แทนตําแหนงที่วาง
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา
ดวยผูดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ๒ ราย ไดพนจากตําแหนงตาม
ความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ วรรค ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครจึงไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย
มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจําแทนตําแหนงที่วาง จํานวน ๒ ตําแหนง และไดดําเนินการใหมีการลงคะแนนเลือกกรรมการ
ดังกลาวเรียบรอยแลว ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา แทนตําแหนงที่
ว า ง จํ า นวน ๒ คน ได แ ก ๑) รองศาสตราจารย เ กษม ช ว ยพนั ง ๒) รองศาสตราจารย วิ ชั ย

๓
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แหวนเพชร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ และบุคคลทั้งสองไดเขา
รวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ดวยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
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๑.๒ สภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรแกอาจารย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ไดรับตําแหนงทางวิชาการ และไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ในระหวางเดือนมีนาคม-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จํานวน ๕ ราย จึงเห็นควรแสดงความยินดีและมอบเกียรติคุณบัตรแกอาจารย ดังนี้ ๑) ผูไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ (๑) ผูชวยศาสตราจารยวัชรินทร อินทรพรหม (๒) ผูชวยศาสตราจารยปทมา สารสุข
(๓) ผูชวยศาสตราจารยพรหมมา วิหคไพบูลย ๒) มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีแก รองศาสตราจารย
เกษม ชวยพนัง ในโอกาสไดรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” รางวัลสรางเสริมคนดี มีคุณธรรม และ
๓) มอบเกียรติคุณบัตรเพื่อขอบคุณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย ดร.มณฑล จันทรแจมใส คณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในโอกาสที่ปฏิบัติภารกิจการบริการวิชาการในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จนมหาวิทยาลัยไดรับโลเกียรติคุณและการยกยองจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
วาเปนสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาที่อยูอาศัยชุมชน ในโครงการ “รวมพลังชุมชน สราง
สมดุลเมืองอยางมีสวนรวม”
นายกสภามหาวิ ท ยาลัยกล าวแสดงยิ นดี และขอบคุ ณบุคลากรดัง กล าวที่ ส รา ง
ศักยภาพและเกียรติคุณใหมหาวิทยาลัย จากนั้นไดมอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีตอบุคลากร
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรายงานวา การจัดทํา
หองเรียนชุมชนภายใตความรวมมือกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เปนเวลากวา ๔ ป ไดบูรณาการเรียน
การสอนสูก ารปฏิบัตจิ ริง และในโอกาสนี้ไดขอมอบโลเกียรติคุณที่ไดรับมาแดมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววาเกียรติคุณ
ที่ไดรับมานี้มีความสําคัญเพราะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดบูรณาการเรียนการสอนสูก ารปฏิบตั จิ ริงและสู
สังคมจริง หากทุกคณะทําไดเชนนี้ เชื่อวานักศึกษาจะเปนผูรูและสามารถปฏิบัติจริงได จึงขอสนับสนุนให
เกิดกิจกรรมการบูรณาการนีใ้ นทุก ๆ คณะ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖
อาจารยจุไร วรศัก ดิ์โ ยธิน เลขานุก ารสภามหาวิทยาลัยเชิญ ที่ป ระชุม ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๑๘ – วันเสารที่ ๑๙ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒๑ หนา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแกไขทีห่ นา ๑๗ บรรทัดที่ ๓๙ แกไขขอความวา “...
และที่ไปไวในกองทุน...” เปน “... และนําไปไวในกองทุน...”
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ ประเด็นปญหาและขอคิดเห็นจากประชาคมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติใหจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยไป
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ตามคณะเพื่อรับฟงประเด็นปญหาและขอคิดเห็นจากประชาคมของคณะ นั้น ในการประชุมประจําเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นี้ เปนการประชุมกับประชาคมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาประเด็นปญหาและขอคิดเห็นจากประชาคมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อประโยชนใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา จากประเด็นปญหาและขอคิดเห็นจากประชาคมของคณะนั้น
จะหารือกันไปแตละประเด็นตามที่ไดเสนอมา จากประเด็นที่ ๑) อาจารยตองการใหมหาวิทยาลัยมีที่ดินเปนของ
ตัวเองนั้นเปนความฝนอันสูงสงของทุกคนในมหาวิทยาลัย แตเปนการยากที่จะทําได ๒) การจัดตั้งตลาดน้ํานั้น
มหาวิทยาลัยมีโครงการที่จะจัดทําอยูแลว แตยังไมไดประชาสัมพันธ จึงขอมอบใหอธิการบดีนําไปพิจารณา
เพราะมิใชหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยที่จะไปดําเนินการ
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒใิ หขอมูลวา เดิม
เคยมีการดําเนินการเรื่องตลาดน้ํามากอน แตไมทราบวาเพราะเหตุใดจึงไมตอเนื่อง มีการประเมินผลและนําเสนอ
ที่ประชุมหรือไมอยางไร อธิการบดีใหมรับแนวคิดการจัดตลาดน้ํามาสานตอหรือไมอยางไร
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดีกลาววา มหาวิทยาลัยจะจัดตลาดชุมชนและมี
แนวคิดเรือ่ งการจัดตลาดนัด หรือตลาดธงฟาอยางตอเนื่อง เนื่องจากอาจารยนภพร เชื้อขํา ไดวิจัยรวมกับรอง
ศาสตราจารยฉันทนา สุรัสวดี มหาวิทยาลัยจะเชิญทั้งสองทานมาหารือโดยนําผลการวิจัยมาใชใหเกิดประโยชน
และมีนโยบายวาจะใหชุมชน เขามามีสวนรวม หรือเปนตลาดผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ซึ่งตองรวมพลังกันทุก
ภาคสวน และกอสรางอาคารศูนยบมเพาะฯ ใหเสร็จเรียบรอย โดยอาจจัดเปนตลาดในวันเสารอาทิตย เพื่อใหคน
ในพื้นที่ไดซื้อของในราคาถูก และใชอาคารนี้ใหเกิดประโยชนตอไป
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ใหขอสังเกตวา การดําเนินการที่ผานมานั้นมีนายหนา และ
ราคาสิ นคาก็ ไมถูก ถาเปนไปไดควรคิดกระบวนการว าจะทํ าอยางไรแทนการใหจะมีบริษั ทภายนอกมา
ดําเนินการ เพื่อใหสินคาราคาถูกลงและชาวบานมาอุดหนุนได ผูข ายก็มีกําไร
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอมุมมองวา คนไทยบางสวนสนใจของราคาแพงถามหาวิทยาลัยจัด
ตลาดนัดอาหารอรอย โดยจัดสถานที่ใหดี และประชาสัมพันธวาที่นี่ของราคาแพงแตเปนของดี ซึ่งไมตองมีหลาย
ราน กําหนดคาเชาใหเหมาะสม โฆษณาประชาสัมพันธใหผูมีชื่อเสียงในวงสังคมมาเปนลูกคา ก็จะมีผูสนใจมา
ตลาดที่มหาวิทยาลัยจัดมากขึ้น
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒเิ สนอแนะวา ๑) ควร
จัดเปนตลาดสีเขียว เพื่อเปนตลาดตัวอยาง มีความสวยงาม มีระบบ มีความสะอาด สรางความประทับใจตั้งแต
ครั้งแรก ๒) ผลิตภัณฑที่นํามาขายตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ๓) หากจะสรางตลาดเพื่อการพัฒนา อาจจะตอง
ทําแบบสํารวจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒใิ หขอมูลวา เรื่องนี้
ผูแทนชุมชนก็แจงวาไดมาประชุมเรื่องการทําตลาดน้ําหลายครั้งแลว แตก็ยังไมคืบหนา จึงเสนอใหดําเนินการ
โดยควรนําขอมูลจากการศึกษาดูงานศูนยวัฒนธรรมที่ฮาวายมาใชดําเนินการ นอกจากนั้นควรจัดทั้งตลาดบกและ
ตลาดน้ํา และจากการสํารวจชุมชนใกลมหาวิทยาลัยพบวามีอาหารที่เปนเอกลักษณของชุมชนและมีรสชาติดี จึง
ขอใหมุงดําเนินการตอไป
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวถึงขอเสนอแนะจากประชาคมกรณีการเรียนการสอนที่อาคาร
เรียนไมเพียงพอ โดยเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรมีนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนดานภาษาอังกฤษ จัด
หองเรียนใหนักศึกษาฝกภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
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คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน เสนอแนะวา ควรมอบใหคณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมรับไปพิจารณาและนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ใหคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝาย
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมรับไปพิจารณา แตกอนอื่นตองทราบวาอาจารยและนักศึกษาตองการอะไร
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารกลาววา
มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินในการกอสรางอาคารของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการเขียนแบบ เปนอาคารสูง ๙ ชั้น มูลคา ๑๐๐ ลานบาท จะตองเริ่มทําสัญญาใหเสร็จสิ้น
ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ มีการเบิกจาย ๒ ไตรมาสในปงบประมาณนี้ มหาวิทยาลัยจะมีการประชุมกับคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อชี้แจงใหทราบและใหคณะจัดสรรสิทธิ์ในการใช
อาคารของสาขาวิชาตางๆ สวนที่ชํารุดทรุดโทรม คณะก็ทําบันทึกแจง ฝายอาคารสถานที่จะประเมินและ
ซอมแซมให ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการซอมแซมหลังคาของอาคาร ๒๓ สวนลานจอดรถที่น้ําทวมก็ได
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอยืนยันวาเมื่อมีปญหาและรายงานมา ฝายบริหารก็รีบดําเนินการให บางครั้ง
อาจจะลาชาในเรื่องขั้นตอนหรือระเบียบพัสดุ สําหรับหองเรียนนั้นมหาวิทยาลัยมีนโยบายจะปรับใหเปน smart
classroom อยูระหวางการรองบประมาณในการจัดหาจอ LCD ติดตั้งเพื่อทดแทน Projector
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน ใหขอมูลวา ไดตรวจสอบขอมูลการกอหนี้ผูกพันจากเว็บไซต
กระทรวงการคลังเรงใหดําเนินการหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น กระบวนการ
จัดหา รูปแบบ หรืออื่นๆ นั้นตองแลวเสร็จและกอหนี้ผูกพันใหเร็วที่สุด มิฉะนั้นจะไมไดรับงบประมาณ
นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหเรงรัดการตกลงวาใครจะใชอาคารบาง เมื่อตกลงกันไดแลว ให
ระบุความตองการที่จะใชจริง แลวแจงกับฝายออกแบบวาตองการใชทําอะไร บริเวณสวนใด อยางไร
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ใหขอมูลวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็ใชวิธีการนี้
เชนเดียวกัน โดยการจางผูออกแบบที่เปนบริษัทเอกชน ทํางานเร็ว และประสานกับคณะทุกรอบที่ทําแบบเสร็จ
และคณะไดเชิญประชุมผูเกี่ยวของในการใชอาคารเพื่อระบุถึงความตองการอยางละเอียด แตในรอบนี้ผูออกแบบ
เปนกรมโยธาธิการ ซึ่งจะเรงรัดไดยาก แตก็จะแจงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการดังเชนที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการมา
นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหเรงรัดอาจารยในคณะระบุความตองการใชอาคารและแจงความ
ตองการเหลานั้นไปยังผูออกแบบ
อธิการบดีกลาววา ไดนําคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและบุคลากรไปพบอธิบดี
กรมโยธาธิการแลว และมอบหมายใหคณบดีและอาจารยฉันทัส เพียรธรรม ประสานกับอธิบดี และอธิบดีเชิญ
ผูเกี่ยวของกับการเขียนแบบมารับฟงและจะใหเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ และภายในวันที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๕๗ ก็สามารถจะดําเนินการเรื่องหนีผ้ ูกพันไดสําเร็จ
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรายงานวา คณะ
ไดประชุมจัดสรรการใชพื้นที่แลว และไดใหแตละสาขาวิชาคิดออกแบบมาวาจะจัดหองเรียนอยางไรใหสอดคลอง
กับธรรมชาติของสาขา
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ไมควรใหสาขาวิชาดําเนินการทั้งหมด เพราะแตละ
สาขาวิชาจะสรางอาณาจักรและใชพื้นทีอ่ ยางสิ้นเปลือง แตควรถามความตองการวาแตละสาขาวิชาวาตองการใช
พื้นที่ทําอะไรบาง และคณบดีนํามาพิจารณาจัดสรรพื้นที่ใหเหมาะสม
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ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตวา
มหาวิทยาลัยมีจํานวนนักศึกษาลดลงเกือบครึ่ง แตหองเรียนก็ยังไมพอ จะสามารถใชพื้นที่รวมกันกับตางคณะได
หรือไม เพื่อใหใชพื้นที่ไดอยางคุมคาแทนที่จะสรางอาคารใหม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา บางสาขาวิชาตองใชหองเรียนที่มีลักษณะเฉพาะหรือเปน
หองปฏิบัติการ ไมสามารถไปใชรวมกับคณะอื่นๆ ได แตก็ควรใชหองเรียนดวยกันใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กลาววา เรื่องสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย เชน โรงฝกงาน ๑
ที่พื้ นที่ โดยรอบยังเป นหลุมอยู ฝ ายอาคารฯ ควรเข าไปดู แลและดํ าเนินการแกไข ซึ่งยังมีอี กหลาย แห งใน
มหาวิทยาลัย รวมไปถึงขยะบริเวณเสาไฟฟาบริเวณคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ควรดําเนินการแกไข
อาจารย ศุ ภลั ก ษณ ใจเรื อง ประธานสภาคณาจารย และข าราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงแจงวา วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ อธิบดีกรมโยธาธิการจะมามหาวิทยาลัย
ในชวงเชาเพื่อเปดงานสัมมนาเรื่องผังเมือง ที่กรมโยธาธิการขอใชพื้นที่ จึงขอเรียนเชิญอธิการบดีและคณบดีเขา
พบและหารือในเรื่องนี้
ศาสตราจารย สนิ ท อักษรแก ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุ ณวุ ฒิเสนอแนะว า
เรื่องสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยนี้จะใหใครคนใดคนหนึ่งทําคงไมได ควรมีกิจกรรมทํารวมกันเชน cleaning day
ที่อาจารยและนักศึกษารวมกันทําความสะอาดมหาวิทยาลัยรวมกัน เพื่อสรางจิตสํานึกวามหาวิทยาลัยคือบานที่
ตองรับผิดชอบรวมกัน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ประเทศสิงคโปรตอนเริ่มตั้งประเทศ ไดจัดถังขยะไวทุกๆ
๒๐ กาว เพื่ออํานวยความสะดวกใหประชาชนในการทิ้งขยะ มีการพัฒนาจนประชาชนไมกลาทิ้งขยะกับพื้น และ
ปจจุบันไดลดจํานวนถังขยะลง แตประชาชนยังมีจิตสํานึกไม ทิ้งขยะลงบนพื้น แต ก็นํากลับไปทิ้งที่บาน
มหาวิทยาลัยอาจเพิ่มจํานวนถังขยะใหมากขึ้น ฝายบริหารก็ควรดูแลในสวนนี้ สวนเรื่องอาคาร คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรควรแจงใหอาจารยทราบวากําลังจะมีอาคารใหม สวนเรื่องการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่คณะทุกคณะไมตื่นตัวในดานนี้ อาจเปนเพราะความรับผิดชอบยังไมเหมาะสม ตองเปลี่ยนใหการ
สอนภาษาอังกฤษพื้นฐานมีศูนยภาษาฯ เปนผูรับผิดชอบ อาจารยที่สอนภาษาอังกฤษพื้นฐานก็ตองสังกัดศูนยฯ
สวนภาษาที่ใชกับวิชาชีพก็ใหสังกัดอยูคณะ เรื่องอุปกรณเขาใจวามีพรอมแตไปอยูในที่ที่ไมไดใช หากจัดดังเชน
ที่กลาวมาปญหาก็จะหมดไป จึงควรปรึกษาหารือกัน
อธิการบดีกลาววา มหาวิทยาลัยมีโปรแกรม tell me more ที่มีผูใช (user) พรอมกันได
แตละครั้งประมาณ ๓๐๐ คน (user) ใครจะเรียนก็ได จึงขอใหอาจารยชวยประชาสัมพันธใหนักศึกษาคณะมาใช
ที่ศูนย ITDS และมีแผนใหสามารถใชงานไดบนอินเทอรเน็ต จํานวน ๑๕,๐๐๐ อาจารย นักศึกษา และบุคลากร
ทุกคนสามารถฝกการพูด อาน เขียน และมีเนื้อหาใหมๆ ที่เปนประโยชน
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เปนการยากที่อาจารย นักศึกษา และบุคลากรทุกคน
จะเขามาใชงาน เวนแตจะบังคับหรือมีเงื่อนไขวาใครจะผานหลักสูตรภาษาอังกฤษไดนั้น จะตองมาเรียนทีศ่ ูนย
ภาษาฯโดยกําหนดจํานวนชั่วโมง
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน เสนอแนะใหสอบวัดผลทางดานภาษาอังกฤษอยางจริงจัง และมี
การใหประกาศนียบัตร
อธิการบดีใหขอมูลวา ไดนํามาเปนเกณฑในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เพื่อใหเกิดความ
ตระหนักในการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ เตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน และเกิดมาตรการกํากับในดานนี้
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ใหขอเสนอแนะใหดําเนินโครงการภาษาไทยสูอาเซียนดวย
เพราะประเทศตางๆ ในอาเซียน ตองการเรียนภาษาไทยอยางมาก
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นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒแิ สดงความคิดเห็นวา
ปญหาเรื่องภาษาอังกฤษนี้เปนปญหาที่มีมายาวนานมาก จากการประเมินที่ผานมาก็พบวานักศึกษาไมพัฒนา
ดานภาษาอังกฤษ หากจะใชวิธีการเดิมๆ คงจะใชไมไดแลว การบังคับเปนวิธีที่ไมยงั่ ยืน ทําอยางไรจึงจะกระตุน
ใหนักศึกษามีความตองการเรียนภาษาอังกฤษ โดยอาจารยควรจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดแรงจูงใจภายใน
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล าวว า ควรดํ าเนิ นการให เปนรู ปธรรมในเรื่ องภาษาอังกฤษ
การกําหนดใน KPI ก็เปนเรื่องของการบริหาร แตตองการผลกับนักศึกษา การมอบศูนยภาษาฯ เปนผูดําเนินการ
นั้นนาจะไดผล ควรใหศูนยภาษาไปคิดมาวาเมื่อเปนผูรับผิดชอบแลวจะทําอยางไรใหนักศึกษามาเรียน และจะ
อยางไรใหทุกคณะมีความกระตือรือรนในเรื่องนี้
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีรายงานวา ปจจุบันหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาภาษาอังกฤษนั้นศูนยภาษาฯ รับผิดชอบ และโปรแกรมสําเร็จรูปในการเรียนรู นั้น ศูนยภาษาฯ ก็เปน
ผูรับผิดชอบ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา สภามหาวิทยาลัยตองการทราบวา ศูนยภาษาฯ จะสราง
ความกระตือรือรนในการเรียนภาษาอังกฤษไดอยางไร ตองการอะไรบาง ใหเขียนความตองการมาเปนขอๆ
จากนัน้ ไดกลาวถึงปญหาเรือ่ งบุคลากรสายสนับสนุนไมเพียงพอวา จากการตรวจสอบพบวา จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนกับสายวิชาการมีจํานวนใกลเคียงกัน แตเมื่อจัดไปยังคณะอาจจะไมเพียงพอ จึงขอใหอธิการบดีไป
พิจารณาวางเกณฑวาแตละคณะควรมีบุคลากรสายสนับสนุนในดานใดบาง และการทํางานโดยวิธีใดจึงจะใช
บุคลากรสายสนับสนุนที่อยูสวนกลางเปนสวนใหญไปเอื้อตอการทํางานของคณะได ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย
มีความเห็นวาการใหอาจารยทํางานสายสนับสนุนบางนั้น ก็เปนเรื่องดีทําใหอาจารยไดเรียนรูเรื่องนอกตํารา
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอคิดวา จํานวนคนไมสําคัญกวาประสิทธิภาพของการทํางาน
แตละคณะมีบุคลากรทางดานตางๆ ควรจัดอบรมใหจัดระบบงานใหเปน จํานวนบุคลากรอาจจะเพียงพอก็ได
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา เสนอวา ควรมีการกําหนดอัตราสวนตามมาตรฐานในแตละ
คณะ ระหวางฝายสนับสนุนและฝายวิชาการ วาควรเปนเทาใดและตองใชงบประมาณเทาใดจึงจะมีประสิทธิภาพ
สูงสุด หากมหาวิทยาลัยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยงานจะลดจํานวนผูปฏิบัติงานไปครึ่งหนึ่งและใหไป
ทํางานอื่นที่มีคุณคาแทน
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะกรณีปญหาของอาจารยที่ขาดบุคลากรชวยพิมพงานวา
อาจารยควรหัดพิมพดวยตนเอง หรือจางนักศึกษามาชวยเปนครั้งคราวก็ได
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การประชุมสภามหาวิทยาลัย
สัญจรที่ผานมา ไดกลาวถึงกรอบอัตรากําลังและมีการตกลงกันวาตองจัดบุคลากรสายสนับสนุนเทาที่จําเปน ที่
เหลือใหจางนักศึกษามาทํา จึงควรพิจารณาเรื่องนี้อยางจริงจัง
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา ในตางประเทศมีบุคลากรฝายสนับสนุนนอย แตแตละคน
สามารถทํางานไดทุกอยางและทําอยางเต็มที่ ในขณะที่เราทํางานเฉพาะสวนเพราะมีตําแหนงกํากับอยู หากใช
แนวคิดเชนเดียวกับตางประเทศจะชวยไดมาก
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หากมีความจําเปนใหจางนั กศึกษามาปฏิบัติงานดาน
สนับสนุน หากไมมีระเบียบก็ใหออกระเบียบมารองรับ จากนั้นไดกลาวถึงปญหาของสาขาวิชานาฏศิลปและการ
ละครที่ตองการตั้งวงดนตรีลูกทุงแตไมมีงบประมาณสนับสนุนวาใหคณบดีนําไปหารือวาจะทําอะไร ตองการ
อะไร จะเกิดประโยชนอยางไร และตองการความสะดวกอะไร แลวหารือกับอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยจะออก
ขอบังคับใหในเรื่องของกองทุน ตอมานายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวถึงปญหาเรื่องเสนทางความกาวหนาทาง
อาชีพของฝายสนับสนุนวา มีเรื่องความกาวหนาทางวิชาชีพ เชน การขึ้นสูระดับเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
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รองรับอยูแลว สวนปญหาเงินปรับวุฒิของอาจารยนั้นไมใชเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยจะทําอะไรได เรื่องขอมูล
พื้นฐานที่ไมเปนระบบนั้นใหอธิการบดีรับไปพิจารณาแกไขใหตรงจุด สวนเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาที่ทาง
คณะตองการใหมีรองคณบดีฝายประกันคุณภาพในแตละคณะนั้น แตละคณะมีรองคณบดีคณะละ ๓ คนอยูแลว
เรื่องที่นักศึกษาขาดความรูเรื่องศาสตรเฉพาะดาน คงตองเปนเรื่องของอาจารยผูสอนที่ขาดความรูทางวิชาชีพครู
สภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายใหจัดอบรมใหอาจารยใหมทุกคน โดยจะไมประเมินใหผานการทดลองงานจนกวา
จะผาน ๑ ปแรก และไดผานการประเมินการอบรมหลักสูตรนี้แลว ถา ๑ ปแลวยังไมผานหลักสูตรนี้ก็ถือวาไม
ผานเกณฑการประเมิน สําหรับอาจารยเกาทุกคน ถาไมเคยผานการอบรมหลักสูตรนีก้ ็ใหไปอบรม โดยจัดอบรม
อาจารยรนุ ใหมกอนแลวจึงขยายไปยังอาจารยเกา
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กลาววา สมัยอดีตอธิการบดีไดกําหนดใหอาจารยที่ยังไมมี
วิชาชีพครูเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู แตภายหลังไมมกี ารกําหนดเรื่องนี้ สภามหาวิทยาลัยไดกลาวถึง
เรื่องนี้และดําริใหมจี ัดหลักสูตรนี้หลายครั้งแลว แตยังไมมีกระบวนการที่ชัดเจน จึงควรรีบดําเนินการแกปญหา
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอสังเกตวา ไมมีมหาวิทยาลัยราชภัฏใดที่สอนคนใหเปน
ครูเกงเทามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อธิการบดีรายงานวามหาวิทยาลัยตระหนักในเรื่องเหลานี้ เพราะทราบวาอาจารยบางสวนยัง
๑) ออกขอสอบไมเปน ๒) ไมมจี ิตวิทยาในการสอน ไดมอบรองอธิการบดีที่ดูแลฝายวิชาการไปแลวโดยอาจจะไม
ตองเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู แตตองเขาอบรมการออกขอสอบและอื่นๆ โดยมอบเปนนโยบายไป
และใหเรงดําเนินการแลว
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา เสนอวา ในหลักสูตรควรจะมีหลายกระบวนการ เชน ๑)
กระบวนการเรียนการสอน ๒) จิตวิทยา ๓) เกณฑการวัดและประเมินผล ๔) การผลิตสื่อการเรียนการสอน
ผูชวยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํากลาว
วา จากประสบการณพบวามีกระบวนการ ๒ วิธีการที่สามารถทําไดคือ ๑) การอบรมอาจารยใหมเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอน จิตวิทยา การวัดและประเมินผล ซึ่งเหลานี้มีการฝกอบรมทุกป ๒) ในสมัยอดีต
อธิการบดีที่มีการใหอาจารยใหมทุกคนอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลัยการฝกหัดครูก็เปน
ผูรับผิดชอบจัดเปนโครงการที่ผูเรียนตองสําเร็จการศึกษาในโครงการนั้นเต็มกระบวนการ หากไววางใจวิทยาลัย
การฝกหัดครูกเ็ ห็นควรมอบหมายใหดําเนินโครงการเหลานี้อีก เพราะวิทยาลัยการฝกหัดครูก็ตองการใหอาจารย
รุนใหมมีความเปนครู
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายวา ๑) ใหวิทยาลัยการฝกหัดครูทําหลักสูตรระยะสั้น
อบรมอาจารยใหมใหมีความรูพื้นฐานทางดานการสอน โดยเมื่อทําหลักสูตรเสร็จแลวใหนํามารายงานสภา
มหาวิทยาลัย ๒) ใหอธิการบดีไปกําหนดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยวาอาจารยที่เขามาทํางานปแรกจะไมผาน
การทดลองจนกวาจะสําเร็จหลักสูตรนี้ สําหรับผูทอี่ ยูในระบบแลวใหทยอยกันเขาอบรมหลักสูตรนี้ และไดรับ
การประเมินผลตาม KPI เปนผาน / ไมผาน และใหนําแนวทางและระเบียบ หลักสูตร มารายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบตอไปดวย
อธิการบดีกลาววา มหาวิทยาลัยจะไมดําเนินการเฉพาะอาจารยใหม แตจะรวมไปถึงอาจารย
ที่ยังไมเคยผานการศึกษาทางวิชาชีพครูทั้งหมด โดยจะสํารวจในสวนนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เนื่องจากมีเทคนิควิธีการสอนใหมๆ เกิดขึ้นอยูเสมอ หากมี
เทคนิคใหมๆ ใหวิทยาลัยการฝกหัดครูนํามาบูรณาการใชในการจัดการเรียนการสอนแลวทําเอกสารเผยแพรให
อาจารยทุกคนทราบและนําไปใช เพื่อใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนการสอนก็จะดี
ขึ้น หลังจากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวถึงประเด็นขอเสนอแนะเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของ

๙

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

นักศึกษาในชวงเลิกเรียน โดยมอบใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษารับไปดําเนินการ สวนปญหาเรื่องที่ไมได
กลาวถึงใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรวบรวมไวเพื่อรอไปสมทบกับขอมูลของอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกแลว
นํามาหารือกันวาจะแกไขอยางไร เพื่อใหเห็นภาพรวมวาประชาคมตองการใหพัฒนาอะไรบาง แลวนํามาหารือวา
จะพัฒนาดานใดบาง
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เสนอวา มหาวิทยาลัยมีปญหามาก ปญหาเกาก็ยังไมไดรับ
การแก ไข ป ญหาใหมก็ เกิ ดขึ้ นมากมาย จึงควรพิ จารณา ๑) โครงสร างหรื อการจั ดตั้ งหน วยงานใหม ๆ
๒) กระบวนการบริหารหรือการดําเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยควรจะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนหรือติดตาม
ตรวจสอบเพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ใหขอเสนอแนะวา ในการรายงานควรเขียนขอเสนอแนะที่จะ
ทําใหดีขึ้น วาจะทําอยางไรบาง จะดีกวาเดิมอยางไร
นายกสภามหาวิทยาลัยชี้แจงวา ตามที่กลาวมานั้นไดมีการประชุมกันในชวงเชา เปนการ
ระดมความคิดเห็นและความตองการของประชาคม ซึ่งฝายเลขานุการไดสรุปดังเอกสารประกอบการประชุมแลว
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา มีประเด็นสําคัญคืออาจารยหางเหินนักศึกษา รอง
อธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษาไดไปศึกษาดูงานวาอาจารยที่มหาวิทยาลัยอื่นมีความใกลชิดกับนักศึกษาอยางไร
ไมนาเชื่อวาวัฒนธรรมของอาจารยอเมริกันนั้นจะเอาใจใสนักศึกษาอยางใกลชิดมาก ทั้งการเรียนการสอน
กิจกรรมนักศึกษา และการเปนที่ปรึกษา มีคูมือการเปนที่ปรึกษาแจกใหอาจารยทุกคน มหาวิทยาลัยมีแตคูมือ
การเปนนักศึกษาแตไมมีมาตรการ อาจจะตองไปพิจารณากําหนดเปน KPI อีกสวนหนึ่งใหอาจารยดูแลกิจกรรม
นอกหองเรียนรวมถึงกีฬาดวย โดยกรณีสถานที่จัดชมรม / ชุมนุม ซึ่งมีประโยชนมาก เปนเรื่องเรงดวน ขอใหเรง
ดําเนินการ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยดวย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาวแสดงความเห็นดวยกับอุปนายกสภามหาวิทยาลัยวา
อาจารยที่ปรึกษาในตางประเทศมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) โดยกําหนดชัดเจนวาจะใหนักศึกษาพบได
เมื่อใดและคําปรึกษาแกนักศึกษาไดตามเวลานั้นจริง มีความรับผิดชอบตอนักศึกษาและไดเสนอแนะวา กอนที่
จะทําใหอาจารยและนักศึกษามีความใกลชิดกัน ควรจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่หรือลงพื้นที่แหลงธรรมชาติ
นอกจากสรางความใกลชิดระหวางนักศึกษาและอาจารยแลว ยังทําใหรูและทําเปนดวย
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กลาววา จากการไดเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษ
มหาวิทยาลัยออกซฟอรด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ มหาวิทยาลัยเบอรมิงแฮม อาจารยจะแนะนํานักศึกษาเรื่อง
๑) วิชาการ ๒) วิชาชีพ ๓) วิชาชีวิต อาจารยจะเปนทุกอยางและผูกพันกับนักศึกษาไปตลอดชีวิต ทําใหศิษยเกา
สนับสนุนดานงบประมาณแกมหาวิทยาลัยอยางมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงควรใชพลังจากศิษยเกาที่
เขมแข็ง อาจารยควรเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนเปนพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา จะทําใหรูปแบบทางการศึกษาดีขึ้น
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา มีความประทับใจที่นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวกับ
บุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวา ขอใหอาจารยทุกคนคิดวานี่คือคณะของเรา นี่คือบานของ
เรา ถาสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได ปญหาตางๆ ก็จะนอยมาก เพราะอาจารยทุกคนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา
นักศึกษาก็เชนกัน ทุกคนตอง หากทําไดปญหาก็จะไมมี เพราะทุกคนรวมกันทําดวยใจ
รองศาสตราจารยธี รยุทธ สุนทรา รายงานวาตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายให
ดําเนินการเรื่องการสรางคุณลักษณะบัณฑิตนั้น มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ๓ ครั้งแลว ครั้งตอไปจะนําขอเสนอแนะจากทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยและขอเสนอแนะจากคณะตางๆ
ไปพิจารณาและสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัย
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อธิการบดีกลาววา มีความซาบซึ้งและขอขอบพระคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานเปน
อยางยิ่งที่ใหเสนอแนะตางๆ และขอใหคณบดีคณะตางๆ ที่เขารวมประชุมดําเนินการใหอาจารยมีสําคัญในการ
สรางคุณลักษณะของนักศึกษา หากอาจารยมีจิตสํานึก นักศึกษาก็จะมีจิตสํานักและคุณภาพที่ดีดวย นักศึกษา
ที่รับมาจะมีคุณภาพ มีอัตลักษณ เชน ความมีวินัย รับผิดชอบ และตรงตอเวลา ขึ้นอยูกับจิตสํานึกของอาจารย
ปญหาขณะนี้คืออาจารยบางสวนไมรวมรับรูกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย โดยอางเหตุผลตางๆ จึงมีนโยบาย
วาไมบังคับใหเขารวมประชุม ยกเวนกิจกรรมมหาวิทยาลัยในภาพรวม โครงการแรกคือการฝกอบรมการสอนทาง
Internet หากมีผูสนใจมาเรียนรูก็จะเกิดประโยชนตอตัวเอง นอกจากนี้ยังไดมอบนโยบายใหคณะจัดกิจกรรม
พัฒนาวิชาการและเชิญชวนบุคลากรเขารวม รองรับผูสนใจใฝรู
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กลาวแสดงความเปนหวงวา หากดําเนินการโดยใหเขารวม
ติดตามสมัครใจจะเกิดผลกระทบ ไมมีผูเขาอบรมเทาที่ควร เพราะทราบวานักศึกษาชมรมหนึ่งไปนิมนตพระมหา
สมปองมาบรรยาย เมื่อถึงวันบรรยายมีแตนักศึกษาชมรมเพียง ๕-๖ คนเทานั้น สุดทายอาจารยประจําสาขาตอง
ไปหานักศึกษาสาขาวิชาอื่นมารวมรับฟง กระบวนการความสมัครใจจะกอใหเกิดการเสียหายได จึงควรทดลอง
ดูกอนหากดีก็ควรเสริมเขาไป หากไมดกี ็ควรปรับ
นายไพรัช อรรถกามานนท ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย / กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนงกลาววา คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหนาที่ ๔ ดาน คือ ๑) สงเสริม
สนับสนุน ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ๒)
เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ๓) การระดม
สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหมีโอกาสศึกษา ใหมหาวิทยาลัยอันเปนการ
สนับสนุนความเสนอภาคในโอกาสทางการศึกษา ๔) สงเสริม สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรู
ระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชน และกรรมการมีการหารือกันมากเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน วามหาวิทยาลัยและอาจารยไดเตรียมการอยางไร รองศาสตราจารยวดี เขียวอุไร กรรมการได
เสนอโครงการอบรมผูนํานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเตรียมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดขอ
งบประมาณจากกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผูแทนนักศึกษาก็เห็นดวย ไดจัดใหมีการอบรมในวันที่ ๑๔
- ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยใหนักศึกษาเขาอบรม หากอาจารยภาษาอังกฤษสนใจก็เชิญเขารวมได
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา จากการไดรับตําแหนงประธานจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเชิญนายปานเทพ กลาณรงคราญ ประธานคณะกรรมการปองกันและปราบปราบ
การทุจริตแหงชาติ มาบรรยายเรื่องความโปรงใสในการบริหารงานจัดการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีความ
กังวลวาจะไมมีผูเขารับฟงการบรรยายนี้ จึงเรียนอธิการบดีวาถาการบรรยายนี้ประสบความสําเร็จก็จะเปน
ประธานจรรยาบรรณตอ หากไมสําเร็จก็จะไมเปนประธานอีกตอไป ทําใหเกิดการตื่นตัว มีผูมาฟงบรรยายมาก
จึงขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครควรประชาสัมพันธใหอาจารยมีความตรงตอเวลา ในการเขารับ
ฟงการบรรยาย เพื่อเปนกําลังใจแกวิทยากร
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑) การใหมหาวิทยาลัยมีที่ดินเปนของตนเอง เปนการยากที่จะทําได
๒) การจั ดตั้ งตลาดน้ํ า มหาวิ ทยาลั ยมี โครงการจั ดทํ าอยู แล ว แต ยั งไม ได
ประชาสัมพันธ จึงมอบอธิการบดีนําไปพิจารณา โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา
๒.๑) คิดกระบวนการใหสินคาราคาถูก ชาวบานมาอุดหนุนไดและผูคามีกําไร
๒.๒) ใหจัดตลาดน้ําอาหารอรอย ราคาแพง แตเนนมีคุณภาพ
๒.๓) จัดเปนตลาดสีเขียวเพื่อเปนตัวอยาง มีความสวยงาม มีระบบ สะอาด
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๒.๔) ผลิตภัณฑที่ขายตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๒.๕) หากจะสรางตลาดเพื่อการพัฒนา ตองทําแบบสํารวจเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
๓) ปญหาอาคารไมพอ มอบคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝาย
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมรับไปพิจารณา โดยใหคณบดีสอบถามความตองการของ
บุคลากรแลวพิจารณาจัดสรรพื้นที่ใหเหมาะสม
๔) มอบรองอธิ การบดี ฝ ายวิ ชาการ ประสานศู นย ภาษาและอาเซี ยน ระบุ
รายละเอียดวาในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรใหตระหนักและตองการเรียนภาษาอังกฤษ
นั้น ศูนยภาษาและอาเซียนตองการอะไรสําหรับใชในการดําเนินการบาง
๕) กรณีบุคลากรสายสนับสนุนไมเพียงพอนั้น
๕.๑) ใหอธิการบดีไปพิจารณาวางเกณฑวาแตละคณะควรมีบุคลากรสาย
สนับสนุนดานใดบาง และการทํางานโดยวิธีใด จึงจะใชบุคลากรสายสนับสนุนที่อยูสวนกลาง
ใหเอื้อตอการทํางานของคณะได
๕.๒) จํานวนคนไมสําคัญเทาประสิทธิภาพการทํางาน จึงควรจัดอบรมให
จัดระบบงานใหเปน และจํานวนบุคลากรอาจจะพอก็ได
๕.๓) ใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช จะชวยลดจํานวนคนได
๕.๔) ใหจัดบุคลากรสายสนับสนุนเทาที่จําเปนและใหจางนักศึกษามา
ชวยงานเปนครั้งคราว
๕.๕) ใชแนวคิดบุคลากร ๑ คนทํางานทุกอยางไดอยางเต็มที่
๖) กรณีสาขาวิชานาฏศิลปและการละครตองการการสนับสนุนตั้งวงดนตรีลูกทุงนั้น
มอบคณบดีนําไปหารือรายละเอียดวาถึงวิธีการและความตองการ รวมทั้งจะเกิดประโยชนอยางไร
แลวหารือกับอธิการบดี สวนสภามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับเรื่องของกองทุนฯ ให
๗) ใหพัฒนาอาจารยดานการสอน
๗.๑) โดยวิทยาลัยการฝกหัดครูจัดทําหลักสูตรระยะสั้นอบรมอาจารย
ใหมทุกคนใหมีความรูพื้นฐานดานการสอน เมื่อทําหลักสูตรเสร็จแลว ใหนํามารายงานสภา
มหาวิทยาลัยทราบดวย
๗.๒) ใหอธิการบดีกําหนดกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยวาอาจารยที่
ทํางานปแรกจะไมผานการทดลองงานจนกวาจะสําเร็จหลักสูตรดานการสอน สวนอาจารยที่
อยูในระบบอยูแลว ใหทยอยเขารับการอบรมตามหลักสูตร และไดรับการประเมินผลตาม KPI
และให มารายงานการดํ าเนิ นการกํ าหนดแนวทางกฎ ระเบี ยบดั งกล าวมาให ในสภา
มหาวิทยาลัยทราบดวย
๗.๓) ใหวิทยาลัยการฝกหัดครู นําเทคนิควิธีการสอนใหมๆ มาบูรณาการ
ใชในการเรียนการสอน แลวทําเปนเอกสารเผยแพรใหอาจารยทุกคนทราบและนําไปใช
๘) การดําเนินการตามขอเสนอแนะเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของนักศึกษา
ในชวงเลิกเรียน มอบรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษานําไปดําเนินการ
๙) ปญหาและขอเสนอแนะอื่นๆ มอบฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรวบรวมไว
เมื่อไดขอเสนอแนะจากการระดมความคิดเห็นของอาจารยวุฒิปริญญาเอกแลวจะนํามาหารือ
รวมกันวาจะแกไขอยางไร
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๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ รายงานผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ความวา ดวยคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
รายละเอียดดังเอกสารที่นําเสนอที่ประชุมเปนวาระลับ
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ๒ ราย ไดแก
๑.๑) นางสายพิณ แก วชิ นดวง สั ง กัด คณะวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ตั้งแตวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
๑.๒) นายสืบ ตระกู ล สุ ช าติ สั ง กัด คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
สาขาวิชาฟสิกส ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยใหตรวจสอบดวยวายื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเมื่อใด
๒) เห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการที่ยังไมผานเกณฑ
คุณภาพตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
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๓.๓ พิ จ ารณาให ค วามเห็ นชอบแต ง ตั้ ง กรรมการบริ ห ารงานบุ คคลประจํ า
มหาวิทยาลัยจากบุคลากร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญอาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดีรายงาน
ความวา ดวยกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยจากบุคลากรไดครบวาระการดํารงตําแหนง เมื่อวันที่
๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามขอ ๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคณะ
กรรมการบริหารบุคคลประจํามหาวิทยาลัยจากบุคลากร ไดดําเนินการสรรหา และกําหนดใหมีการสัมภาษณ ใน
วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับไมมีการคัดคานผลการสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยจากบุคลากร นั้น บัดนี้ การดําเนินการสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยจาก
บุคลากร ไดเสร็จสิ้นแลว มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัยจากบุคลากร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยจากบุคลากร
จํานวน ๖ ราย ดังนี้ ๑) วาที่รอยตํารวจโท กมล ตันจินวัฒนกุล ๒) อาจารยคฑาวุฒิ
สั งฆมาศ ๓) รองศาสตราจารย ทิ วั ตถ มณี โชติ ๔) อาจารย นงศิ รนารถ กุ ศลวงษ
๕) อาจารยปฏิพัทธ ภูงาม ๖) นายศิลปอริญช พิชยะสิริ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ การดําเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ วันศุกรที่
๑๘ – วันเสารที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ วันศุกรที่ ๑๘ – วันเสารที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมมี
มติ ข อ สั ง เกตและข อ เสนอแนะ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย โดยผู รั บ ผิ ด ชอบได นํ า ไปดํ า เนิ น งานแล ว
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ การตอบขอหารือเกี่ยวกับการเบิกเงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๓/ว๑๑๑๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอบขอหารือ
เกี่ยวกับการเบิกเงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ การรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมี
หนัง สือ ศธ๐๕๐๖(๑)/๐๕๓๖๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พิจ ารณารับ ทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๖) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมครั้งตอไป
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ง
ตอไปในวันศุก รที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคาร ๔๒ จึงขอเรียนเชิญเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ การรวมพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราช
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
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โดยฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทําแบบสํารวจการเขารวมการสวดพระอภิธรรมพระศพและ
กําหนดการเปนเอกสารแนบในวาระการประชุมนี้แลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๓ ขอเชิญเขารวมฟงเทศนมหาชาติ
เลขานุการสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานวา สํ านัก ศิลปะและวั ฒนธรรมขอเรียนเชิ ญ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมรับฟงเทศนมหาชาติ ประจําป ๒๕๕๖ ในวันอังคารที่ ๓- วันพุธที่
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเริ่มในเวลา ๙.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรมพระนคร
และขอเรียนเชิญเขารวมกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวันคลายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ครบ ๘๖ พรรษา รายละเอียดดังบัตรเชิญที่แนบมาพรอมกับวาระการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้ นอกจากนั้นทุกวันพฤหัสบดีที่พุทธวิชชาลัยจะมีกิจกรรมการทําวัตรเชาและปฏิบัติธรรม
ในเวลา ๗.๓๐ น. จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมกิจกรรมดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๔ ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ใหขอสังเกตวา ๑) ควรแกไขขอความปายชื่อพุทธวิชชาลัย
ใหถูกตอง ๒) การติดตามการตั้งงบประมาณรายจายประจําปของศูนยวัฒนธรรมพระนคร ซึ่งลวงเลยเวลาใน
ไตรมาส ๑ แลว และเงินที่จะสงใหมหาวิทยาลัยจํานวน ๒๐ ลาน นั้น ไดดําเนินการถึงขั้นตอนใดแลว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา ๑) เรื่องงบประมาณของศูนยวัฒนธรรม
พระนครตามขอบังคับระบุวาใหคณะกรรมการดําเนินงานของศูนยวัฒนธรรม จัดทํางบประมาณและ
นําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายธุรกิจและการลงทุน เมื่อ
ไดรับ การอนุมัติ แลวใหส ามารถดําเนินการได และไดจั ดประชุ ม ไปแลว เมื่อเดื อนที่ผานมา และ
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายธุรกิจและการลงทุนก็ไดประชุมพิจารณาแลว
และไดใชจายงบประมาณนั้นแลว ๒) การสงเงินใหมหาวิทยาลัยตามขอบังคับ ฉบับที่ ๓ ก็ไดจัดทํา
งบประมาณและนําเสนอกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายธุรกิจและการลงทุนเรียบรอย
แลว ขณะนี้อยูระหวางการสงบัญชีใหกลุมงานตรวจสอบภายในเพื่อดําเนินการในการรับรองและเมื่อ
เรียบรอยแลวจะนําสงมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีมีแผนไวแลววาจะทําโครงการเพื่อขออนุมัติตอสภา
มหาวิทยาลัยตอไปเพื่อใชในกิจการตางๆ
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กลาววา เมื่ออนุมัติงบประมาณแลวตองรายงาน
ใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบวาไดดําเนินการอยางไรแลว
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม ผูอํานวยการสํานัก ศิล ปะและวัฒนธรรมใหขอมูลวา
ปายชื่อของพุทธวิชชาลัยไดแกไขเรียบรอยแลว
หมอมราชวงศโ อภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิท ยาลัยผูท รงคุณวุฒิ /
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายธุรกิจและการลงทุนใหขอมูลวา ขอมูล
งบประมาณนี้อยูระหวางการตรวจสอบจากกลุมงานตรวจสอบภายใน และเมื่อดําเนินการเรียบรอยจะ
นําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป

๑๕
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คุณหญิ ง ณัษ ฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิท ยาลัยผู ท รงคุณวุฒิ /ประธาน
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหขอเสนอแนะวา
๑) ตองการเห็นการจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยหรือ green university เพราะใน
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ นี้เปนวันสิ่งแวดลอมไทย หากไมทันก็ควรจัดในวันสิ่งแวดลอมโลก วันที่ ๕
มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อใหเกิดการตระหนักในการดูแลมหาวิทยาลัยดานการจัดการขยะ ตนไม และน้ํา
เสีย โดยใชจิตอาสาของนักศึกษามาจัดกิจกรรมรวมกัน และสามารถพัฒนาตอไปได ๒) ตองการเห็น
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาพื้นที่ในการปลูกพืชที่รับประทานได โดยใชที่วางหรือแนวรั้วใหเกิดประโยชน
๓) ใหมหาวิทยาลัยสํารวจความสามารถพิเศษของอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ
ตลอดจนนักศึกษา วามีความสามารถพิเศษใดบางนอกเหนือจากตําแหนงหนาที่ เพื่อเก็บเปนขอมูล
เชน ความสามารถดานซอมรถยนต ดานการทําอาหาร หรือดานอื่นๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

