๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
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ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์
๕. นายดุสิต เจริญควนิช
๖. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๗. รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
๘. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๙. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๑๐. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
๑๑. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๒.
๑๓.

รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน

๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
ผูชวยศาสตราจารยมณฑล จันทรแจมใส
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
อาจารยชาติเมธี หงษา
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห
อาจารยนภพร เชื้อขํา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

ผูลาประชุม

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

๒
๑.
๒.

ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๓. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๔. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๕. อาจารยโสพิศ สืบศักดิ์
๖. ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
๗. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๘. อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
๙. นายสมชาย ทองพันธอยู
๑๐. อาจารยธงชัย ทองอยู
๑๑.
๑๒.
๑๓.

อาจารยสถาพร ปกปอง
อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ
อาจารยสมคิด สุทธิธารธวัช

๑๔.

อาจารยสุธาทิพย ทองเลม

๑๕.

อาจารยชโนภาส ชนลักษณดาว

๑๖.

อาจารยวรวดี สุชัยยะ

๑๗.

อาจารยสุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ

๑๘.
๑๙

ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล ปอมสถิต
อาจารยกุลภัสร โภชนกุล

๒๐.
๒๑.
๒๒.

นางทัศนีย แกวขจร
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผู อํ า น วยการสํ า นั กวิ ท ยบ ริ ก ารแล ะเท ค โน โล ยี
สารสนเทศ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
อาจารยประจําสาขาวิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อาจารยประจําสาขาวิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อาจารยประจําสาขาวิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
อาจารยป ระจําสาขาวิช าการแพทยแผนไทยประยุกต
วิทยาลัยนานาชาติพระนครพระนคร
รักษาราชการผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
อาจารยป ระจําสาขาวิช าการแพทยแผนไทยประยุกต
วิทยาลัยนานาชาติพระนครพระนคร
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ดานบัญชีและตรวจสอบ
นิติกร
นิติกร

๓
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
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นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นายวิทู โชติรัตน
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก

นิติกร
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร กล า วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนด สรุปไดดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ นายกสภามหาวิทยาลัยพบอาจารยและนักศึกษาวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
อาจารยจุ ไร วรศั กดิ์ โยธิ น รองอธิการบดี/เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย รายงานวา ในวั น นี้
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย ไดกรุณาพบกับนักศึกษาที่เรียนวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง กลาววา
ในนามของมหาวิทยาลัยขอขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัยที่ไดไปพบกับนักศึกษาที่เรียนวิชาสมาธิเพื่อพัฒนา
ชีวิต นักศึกษาทั้งหมด ๓๐๐ คน แบงเปน ๒ กลุม รอบเชาและรอบบาย วิชานี้เปนวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไปเมื่อป ๒๕๕๙ และเปดใหนักศึกษาเลือกเรียนโดยไมไดบังคับ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลเพิ่มเติมวา รายวิชานี้นักศึกษาลงทะเบียนกลุมแรกเต็มใน
วันแรกของการลงทะเบียน เปนเรื่องที่นายินดีที่นักศึกษาใหความสนใจในรายวิชานี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
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เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ด ว ยมี บุ ค ลากรสายวิ ช าการ และนั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ และไดรับการเชิดชู
เกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก
๑) บุคลากรที่ไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑
ราย ไดแก ผูชวยศาสตราจารยประกาศิต โสไกร ขาราชการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒) โครงการปฏิ บั ติ การแข งขั นออกแบบสถาป ตยกรรม Atelier International d’Architecture
Construite : AIAC 2016 ในการจัดประชุมเครือขายวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผูแทนจากสถาบันในประเทศเครือขาย จํานวน ๘ สถาบันชั้นนํา
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จากประเทศเปอรโตริโก ราชอาณาจักรสเปน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชน
จีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย มีผลงานที่สงเขารวมประกวด จํานวน ๔๖ ผลงาน และผลงาน
ของคณาจารยและนักศึกษาสาขาสถาป ตยกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับรางวัลที่ ๓ ดั งรายชื่ อ
ตอไปนี้ นักศึกษาไดแก ๑) นายดนัย ตายธานี ๒) นายเอกศิษฐ มุยคงชัยรัตน ๓) นายศุภชัย ทิมฝาย ๔) นาย
ศุภณั ฐ ขําพิศ ๕) นางสาวเสาวลักษณ ชูรังสถษฏ ๖) นายอภิชิต บุญชูคํา ๗) นายวัชรพล วัดจินดา ๘) นาย
สุรัตน ไชยณรงค ๙) นายพิษณุพงศ บุญเปง ๑๐) นายอุดม ขาวละเอียด ๑๑) นายภานุวิชญ วัฒนกุล ๑๒) นาย
ทั ศกร ทองประเทื อง ๑๓) นางสาวเพชรั ตน จารัญ ๑๔) นายสั ญญา เพชรพิ พงษ ๑๕) นายกฤษณะ วงศ ษา
อาจารย ผู ควบคุ ม ได แก ๑) ผู ช วยศาสตราจารย มณฑล จั นทร แจ มใส ๒) ผู ช วยศาสตราจารย ศศิ ธร คนทน
๓) ผูชวยศาสตราจารยพัฑรา สืบศิริ ๔) อาจารยอิสรี ศรีคุณ ๕) อาจารยจุฬาลักษณ ชาญกุล ๖) อาจารยอัธยานันท
จิตรโรจนรักษ ๗) อาจารยวรัญู ศิริวรรณ ๘) อาจารยบัญชา บูรณาสิงห ๙) นางสาวพรรณวดี โรจนศิริ
๓) ศู นย ดั ชนี การอ างอิ งวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center : TCI) แจ งผลการ
ประเมิ นคุ ณภาพวารสารวิ ชาการของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครที่ อยู ในฐานข อมู ล TCI พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วาวารสารวิชาการทั้งสองฉบับผานการรับรอง
คุ ณภาพ อยู ในฐานข อมู ล วารสารกลุ มที่ ๑ ทั้ งนี้ รายชื่ อกองบรรณาธิ การวารสารวิ จั ย สาขามนุ ษยศาสตร และ
สังคมศาสตร มีดังนี้ ๑) ผูชวยศาสตราจารยนิษฐา หรุนเกษม ๒) อาจารยปรียา สมพืช ๓) อาจารยกัลยา นาคลังกา
๔) อาจารย สื บวงศ กาฬวงศ ๕) อาจารยสราวุ ธ ณ พั ทลุ ง ๖) ผู ชวยศาสตราจารย จิ ตรา ชนะกุ ล ๗) อาจารย
สุไม บิลไบ ๘) นางสาวสุธารัตน จุยเจริญ และรายชื่อกองบรรณาธิการวารสารวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีดังนี้ ๑) ผูชวยศาสตราจารยโองการ วณิ ชาชีวะ ๒) ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา ไมสนธิ์ ๓) ผูชวยศาสตราจารย
วุฒิ ชั ย แพงาม ๔) ผู ช วยศาสตราจารย อะเคื้ อ กุ ลประสู ติ ดิ ลก ๕) ผู ช วยศาสตราจารย สื บตระกู ล สุ ชาติ ๖)
ผูชวยศาสตราจารยณัฏฐ มากุล ๗) ผูชวยศาสตราจารยอนันตกุล อินทรผดุง ๘) ผูชวยศาสตราจารยสุนันทา ศรีมวง
๙) อาจารยคงเอก ศิริงาม ๑๐) อาจารยอธิยา รัตนพิทยาภรณ ๑๑) อาจารยสมคิด สุทธิธารธวัช ๑๒) อาจารย
วิสุทธนา สมุทรศรี ๑๓) อาจารยรัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง ๑๔) อาจารยประกายดาว ยิ่งสงา ๑๕) อาจารยลดา มัทธุรศ
๑๖) อาจารยจุฬาลักษณ ชาญกุล ทั้งนี้ ผูแทนกองบรรณาธิการที่รับมอบเกียรติคุณบัตร คือ ๑) ผูชวยศาสตราจารย
นิษฐา หรุนเกษม ๒) ผูชวยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรแกบุคคลดังกลาวจากนั้นไดกลาววา ในนามของสภา
มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคณาจารยที่ทําผลงานทางวิชาการสําเร็จ อาจารยที่นํานักศึกษาไปประกวด
จนไดรับรางวัลและกองบรรณาธิการวารสารของมหาวิทยาลัยทั้ ง ๒ ดาน เปน ความนาภูมิใจที่ ทุกคนรวมกัน
เสียสละเวลา กําลังใจ กําลังกายเพื่อสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปนความสําเร็จที่งดงาม
รวดเร็วไดดั่งใจ ตองขอขอบคุณกองบรรณาธิการวารสารวิจัยทั้ง ๒ ฉบับ ขอขอบคุณนักศึกษาที่ชวยกันทําให
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีชื่อเสียง ขอใหทุกคนรักษาความดีนี้ไวและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครยิ่งขึ้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ หนั งสื อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่อ ง ขอให กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง
รายการงบลงทุนใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๓(๔)/
๔๓๔๙ เรื่อง ขอใหกํากับดูแลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางรายการงบลงทุนใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ความ
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วา ตามที่ คณะรัฐ มนตรี ได มีมติ เห็ น ชอบให ไม นํ ารายการที่ จ ะจั ด ทํ า รางพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ที่ เป น รายการใน
ลักษณะงบลงทุนที่เขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจางแลว ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และพิจารณาวาจะ
สามารถลงนามจัดซื้ อจั ดจางได ภายวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่ อให การใชจ ายงบประมาณมีความ
ต อ เนื่ อ งและเป น ประโยชน ต อ ทางราชการ และจากการดํ า เนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล า วมี
สถาบันอุดมศึกษา ๑๒ แหงที่ขอเสนอขยายเวลาการจัดซื้อจัดจางงบลงทุนที่ไมสามารถดําเนินการไดตามเวลาที่
กําหนดขางตน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปนหนวยงานหนึ่งใน ๑๒ แหงนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงขอให
นายกสภามหาวิทยาลัยควบคุมดูแล มิใหเกิดกรณีในลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นอีก ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย
ไดแจงแกที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ วาเปนหนาที่ของอธิการบดีในการติดตามงบประมาณและกําชับใหอธิการบดี
จัดทําแผนการใชงบประมาณเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพรอมคําขอตั้งงบประมาณรวมถึงการติดตามการใช
งบประมาณใหตรงตามแผนที่กําหนด พรอมทั้งมอบคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน
งบประมาณและการคลัง ติดตามการใชงบประมาณวาเปนไปตามเวลาที่กําหนดหรือไมอยางไร และมิใหกรณีใน
ลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นอีก จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
อธิการบดีรายงานวา กรณี นี้เปนเรื่องงบประมาณการสรางอาคารวิทยาลัยการฝกหัดครูในป
๒๕๕๙ ไดประชุมหารือกับฝายบริหาร ฝายพัสดุ วาจะตองกํากับติดตาม พยายามไมใหเกิดขึ้นอีก แตปญหาและ
อุ ป สรรคคื อการให ได ต ามคุ ณ ลั กษณะเฉพาะที่ กํ าหนดทํ าให การดํ าเนิ น การล าช า แต ก็ ได กํากั บ และติ ด ตาม
ตลอดเวลา
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา กรณีนี้เกิดจากการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เพราะแตเดิม
งบประมาณนี้สําหรับสรางอาคารที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน แตเมื่อถึงเวลาก็นํามาสรางในมหาวิทยาลัย จึงทํา
ใหเกิดความลาชา กรณีเชนนีเ้ กิดขึ้นเพราะเหตุใด
ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง
ตําแหนงบริหารใหขอมูลวา สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดกิจกรรมฝกประสบการณ
วิชาชี พให นั กศึ กษา ณ วิทยาลั ยชั ย บาดาลพิ พัฒ น ฉะนั้ น มหาวิทยาลัย จึง วางแผนก อสรางอาคารที่ วิทยาลั ย
ชัยบาดาลพิพัฒน ฝายดําเนินการก็เขาใจวาจะกอสรางอาคารที่นั่น แตพระราชบัญญัติงบประมาณระบุวาเปน
การกอสรางที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน ทําใหไม สามารถสรางอาคารที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
จังหวัดลพบุรีได ปญหาตอมาคือแบบกอสราง เดิมออกแบบไวสําหรับวิทยาลัยชัยบาดาลพิ พัฒ น แตเมื่อตอง
ดํ าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณมาสร างที่ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร บางเขน พื้ น ที่ มีความ
แตกตางกัน จึงตองปรับแบบ ทําใหการดําเนินการตามกระบวนการทางพัสดุไมสามารถทําไดตามกรอบเวลาที่รัฐบาล
กําหนด จึงเปนปญหาที่ รัฐบาลแจงมาวา มหาวิทยาลัยไมดําเนิ นการตามมติคณะรัฐมนตรี เหตุการณ นี้ตอไปคงไม
เกิ ดขึ้ น และได กําชั บวาต อไปหากจะของบประมาณในการก อสรางอาคารจะต องมี แบบที่ ชั ดเจนและเป นไปตาม
นโยบาย มิฉะนั้นจะเกิดปญหาในการดําเนิ นกระบวนการทางพั สดุที่ไม สามารถดําเนินการได นอกจากนี้รัฐบาลยัง
กําชับเรื่องงบลงทุนไมวาจะเปนสิ่งปลูกสรางหรือครุภัณฑ มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการใหเสร็จภายในไตรมาสแรก
ตองหาคูสัญญาใหได ซึ่งจะมีเวลาดําเนินการ ๓ เดือน ถาไมวิเคราะหใหดีจะดําเนินการไมสําเร็จ
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นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ปญหาเหลานี้เกิดขึ้นไดอยางไร การของบประมาณมี
การระบุวาเปนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน ใชหรือไม
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รองอธิการบดีใหขอมูลวา ในการจัดทํา คําขอตั้ง
งบประมาณระบุไวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน เนื่องจากไดหารือกับสํานักงบประมาณวาจะตองมี
บุคลากรและนักศึกษาพรอมที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒ น แตขณะนั้นมีอาจารยประจําอยูเพียง ๑ หรือ ๒ คน
และไมมีจํานวนนักศึกษา จึงทําคําขอตั้งงบประมาณเปนอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให ข อ สั งเกตว า เป น การทราบเพี ย งคนเดี ย ว โครงสร างอาคารจึ ง
ออกแบบสําหรับวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน แสดงถึงปญหาทางการสื่อสาร หากเปนบริษัทเอกชนกิจการก็อาจลม
สลายได จึงไมควรจะใหเกิดขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบและมอบนโยบายใหดําเนินการตามกรอบเวลาและแนวทางที่รัฐบาลกําหนดดวยความ
ถูกตองและรอบคอบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่
๑๑/ ๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย
แลว จํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ โดยมีแกไขรายงานการประชุมหนา ๓ หรือเอกสาร
ประกอบการประชุมหนา ๙ บรรทัดที่ ๓ ขอความวา "...จึงขอใหทําแผนการงบประมาณ ใช
ติดตามการใหตรงตามแผน..." แกไขเปน "...จึงขอใหทําแผนการใชงบประมาณ เพื่อใชติดตาม
การใชงบประมาณใหตรงตามแผน..."
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุ มัติปริญญาแกผูสําเร็จ การศึก ษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙
รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๑ และ
รอบที่ ๒ เพื่ อขออนุ มัติ ปริ ญญา ทั้ งนี้ โดยผ านการพิ จารณากลั่ นกรองจากสภาวิ ชาการ และนํ าเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๑
และรอบที่ ๒ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๓๙๒ คน จําแนกตามปริญญาดังนี้
ระดับปริญญาเอก
จํานวน ๑
คน
ระดับปริญญาโท
จํานวน ๙
คน
ระดับประกาศนียบัตร จํานวน ๑๖๐ คน
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ระดับปริญญาตรี
จํานวน ๒๒๒ คน แยกเปนสาขาตางๆ ดังนี้
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
จํานวน ๗
คน
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จํานวน ๕๖ คน
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
จํานวน ๗๓
คน
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
จํานวน ๙
คน
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
จํานวน ๔๗
คน
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)
จํานวน ๓๐
คน
๓.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี
และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่ไมมีการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. ....
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า งานวิ นั ย และนิ ติ ก าร ได จั ด ทํ า (ร าง) ข อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะแตไมมีการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. .... ซึ่งผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
ดํ าเนิ น งานของสภามหาวิท ยาลั ย ฝ ายกฎหมาย และฝ ายจั ด ทํ าข อ บั งคั บ ระเบี ย บ ประกาศ เรี ย บรอยแล ว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายผดุ ง ชาติ สุ ว รรณวงศ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห ข อ สั ง เกตว า
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหนาหนวยงานในระดับคณะ
(ฉบับที่ ๓) บรรทัดที่ ๔ ของขอ ๑๐ ที่ระบุวา "...โดยใหประธานกรรมการเสนอแนะดวยวาผูใดเหมาะสมที่ควรจะ
ดํารงตําแหนงคณบดีของคณะ..." เปนคณบดีใชหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เปนคณบดี เพราะเปนการสรรหาตามปกติแลวเสนอมา ๒ ชื่อ พรอมให
เหตุผลมาวาใน ๒ ชื่อนั้นใครควรดํารงตําแหนงคณบดี สวนขอ ๗/๑ นั้นเปนผูอํานวยการ ซึ่งเปนการเสนอชื่อมา ๑ คน
โดยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แลวนําเสนอมายังสภามหาวิทยาลัย
นายไพรัช อรรถกามานนท ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ใหขอสังเกตวา โดยปกติแลวการใช พ.ศ. .... นั้นจะหมายถึงตัวเลขป พ.ศ. ดังนั้นการ
ใชจุดหลัง พ.ศ. ควรเปนสี่จุด คือ พ.ศ. ....
มติที่ประชุม อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและ
หัวหน าหน วยงานที่ เรียกชื่ออยางอื่ นที่ มีฐานะเทีย บเทาคณะที่ไม มีการจัดการเรียนการสอน
พ.ศ. ๒๕๕๙
๓.๓ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยรายงานวา ดวยในชวง ๑๖ ธัน วาคม ๒๕๕๙ – ๒๐ มกราคม
๒๕๖๐ จะมีผูหมดวาระการดํารงตําแหนงคณบดี ดังนี้

๘
วันเดือนปที่ครบวาระ
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
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ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
อาจารยชินวงศ ศรีงาม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารยมณฑล จันทรแจมใส คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในการนี้ จึ งเห็ น สมควรดํ า เนิ น การตามข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว าด ว ย
คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่ไมมี การ
จัดการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การสรรหานี้เป นการสรรหาตามขอบั งคับ ใหมซึ่งจะตองได
คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของเสียงทั้งหมด จึงขอฝากคณะกรรมการสรรหาคณบดีวา ในการสรรหาอยาถูกจํากัด
เพียงเพราะมีคนสมัครเทานี้ หากพิจารณาแลวไมสามารถนําพาคณะไปไดก็พิจารณาไมรับตั้งแตการสรรหา และ
หากจําเป น จะต องขยายเวลาในการรับ สมั ครก็ ส ามารถขยายได ไมควรไปผู กพั น ว าได ผู ส มัครเพี ย งแค นี้ แล ว
จํ า เป น ต อ งเลื อ กมาหนึ่ ง คนซึ่ งอาจจะเสี ย ใจภายหลั งได และขอให ส รรหาอย า งเข ม งวดกวดขั น หาคนที่
กระตือรือรน มีความสามารถ มีจิตใจกวางขวาง
มติที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ๓ คณะ ดังนี้
๑) คณะวิทยาการจัดการ
๑.๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
(นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์)
๑.๒) อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
๑.๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการ
(อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห)
๑.๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการ
(ผูช วยศาสตราจารยมณฑล จันทรแจมใส)
๑.๕) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
๒) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒.๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล)
๒.๒) อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
๒.๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการ
(อาจารยชาติเมธี หงษา)
๒.๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการ
(ผูช วยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ)
๒.๕) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
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๓) วิทยาลัยการฝกหัดครู
๓.๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
(นายถนอม อินทรกําเนิด)
๓.๒) อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
๓.๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการ
(อาจารยนภพร เชื้อขํา)
๓.๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการ
(รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน)
๓.๕) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
โดย
๑) ใหจัดทําคําสั่งแลวใหคณะกรรมการประชุมกันกอนจึงเลือกกรรมการผูท ําหนาที่เลขานุการ
๒) มอบแนวทางการสรรหามิใหจํากัดเฉพาะผูที่สมัครหรือตอบรับการเสนอชื่อเท านั้น หาก
พิจารณาแล ววาไมมีผูที่ สามารถนําพาคณะไปไดก็พิจารณาไมรับ ตั้งแตการสรรหา และหาก
จําเปนจะตองขยายเวลาในการรับสมัครก็สามารถขยายได ไมผูกพันวาจําเปนตองเลือกมาหนึ่ง
คนจากผู ส มั ครหรื อผู ต อบรับ การเสนอชื่ อ และขอให ส รรหาอย างเข มงวดกวดขั น ให ได ผู ที่
กระตือรือรนมีความสามารถ มีจิตใจกวางขวาง มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่
ขอบังคับกําหนด
๓.๔ แตงตั้งกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยตํ าแหนงผูทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอกในคณะกรรมการ
อํานวยการวิทยาลั ย นานาชาติ พระนครว างลงหนึ่ งตํ าแหน ง ในการนี้ จึ งเห็ น ควรดําเนิ น การตามข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗
ข อ ๑๐ (๒) ที่ กํ า หนดให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต งตั้ งตามคํ าเสนอแนะของอธิ ก ารบดี จากนั้ น ได เชิ ญ รอง
ศาสตราจารย พ งศ หรดาล อธิ ก ารบดี นํ าเสนอแต งตั้ งรองศาสตราจารย ส มบั ติ ที ฆ ทรัพ ย ดํ ารงตํ าแหน ง
ผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม เห็ น ชอบแต ง ตั้ ง รองศาสตราจารย ส มบั ติ ที ฆ ทรั พ ย เป น กรรมการอํ า นวยการวิ ท ยาลั ย
นานาชาติพระนครจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๓.๕ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การจัดตั้งคลินิกแพทยแผนไทย
ประยุกต วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยเชิ ญอธิ การบดี รายงานว า จากประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่ อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต กําหนดใหมีโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ใหการ
ตรวจรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนไทย วิทยาลัยนานาชาติพระนครไดตระหนักถึงความสําคัญของมาตรฐาน
และคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน และมอบหมายให ส าขาวิ ช าแพทย แ ผนไทยประยุ กต จั ด ทํ า (ร าง)ประกาศ

๑๐

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การจัดตั้งพระนครคลินิกการแพทยแผนไทยประยุกต วิทยาลัยนานาชาติพระ
นคร เสนอต อคณะกรรมการอํ านวยการวิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนคร ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๙/๒๕๕๙ ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย การบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ.
๒๕๕๗ ขอ ๑๔ (๔) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ (ราง)ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนคร เรื่อง การจัดตั้ง
พระนครคลินิกการแพทยแผนไทยประยุกต วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
อาจารยสุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ อาจารยประจํา สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต ใหขอมูลวา
สถานพยาบาลนี้มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดตามขอยกเวนในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๕ ที่ระบุวา พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกสถานพยาบาลของกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และ
สถานพยาบาลอื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
นายกสภามหาวิท ยาลั ย ให ขอสังเกตวา ในการยกเวน นั้ น ไม ได กลาวถึ งมหาวิทยาลัย ของรั ฐ
แตไดยกเวนพิเศษใหสถานศึกษาเอกชน และถามวามีแพทยแผนไทยประยุกตครบหรือไม
อธิการบดีรายงานวา มีครบแลว
รองศาสตราจารยทิวัต ถ มณี โชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยป ระจํ า ถามวา
ตาม มคอ. ๑ ในหนา ๕๗ ขอ ๑๓.๓ ที่ระบุวา สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ใหการตรวจ
รักษาดวยศาสตรการแพทยแผนไทย ซึ่งมีจํานวนผูมารับบริการในแตละประเภทเพียงพอตอการศึกษาและฝกเวช
ปฏิ บั ติ การแพทย แผนไทยประยุ กต ครอบคลุมทั้ ง ๔ กลุ มวิช า คื อ เวชกรรมแผนไทย เภสั ช กรรม แผนไทย
หัตถเวชกรรมแผนไทย และผดุงครรภ นั้น ครอบคลุมทั้งหมดหรือไม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ไดเคยหารือกับนายผดุงชาติ สุวรรณวงศ นายดุสิต
เจริญควนิช และอธิการบดีวา มีความเปนหวงวาวิทยาลัยนานาชาติพระนครไมมีความเปนนานาชาติ โดยเฉพาะ
สาขาวิ ช าแพทย แผนไทยประยุ กต เหตุ ใดจึ งต องสั งกั ด วิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนคร เพราะไม ส อดคล อ งกั บ
ขอบังคับวาดวยการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ซึ่งระบุวัตถุประสงคการจัดตั้งวา ตองมีหลักสูตรที่มีความ
เปนนานาชาติ ตองใชภาษาตางประเทศทั้งหมดหรือบางสวน และตองใหบริการในระดับนานาชาติ อาจจะหา
สังกัดที่สอดคลองกวานี้ เชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือคณะอื่นไดหรือไม
อธิการบดีกลาววา ไดประชุมวิทยาลัยนานาชาติพระนคร และไดถามวา สาขาวิชาแพทยแผน
ไทยประยุกตนั้นสามารถสอนเปนนานาชาติไดหรือไม ไดรับคําตอบวาไดหรือไดบาง เพราะเปนศัพทเฉพาะทาง
แตก็ตองหารือกันอีกครั้งหนึ่ง ในการเริ่มตนจัดตั้งสาขาวิชาไดหารือกับหลายภาคสวน แพทยแผนไทยประยุกตมี
ที่มาจากภูมิปญญาไทย ซึ่งปจจุบันจะสูญหายไป ในฐานะสถานศึกษาจึงควรอนุรักษไว เปนที่มาวามหาวิทยาลัย
ควรจะมีหลักสูตรแพทยแผนไทย ไดมีการหารือกันดวยวาจะเปนหลักสูตรแพทยแผนไทย หรือแพทยแผนไทย
ประยุกต ในที่สุดเห็นพองกันวาควรเปนแพทยแผนไทยประยุกตที่มีวิทยาศาสตรเขามารวมดวย มีหลายสถาบันที่
เริ่มสอนเปนนานาชาติ คงตองสอบถามและหารือกับคณาจารยอีกครั้งหนึ่ง ปจจุบันมีคณาจารย ๑๑ คน เปนไป
ตามเงื่อนไขของวิชาชีพแพทยแผนไทยประยุกต ซึ่งมีสภาวิชาชีพกํากับ โดยไดรับการตรวจประเมินแลว ๑ ครั้ง
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และติดปญหาการมีคลินิกและแผนการเรียนการสอน ประธานผูตรวจประเมินแจงวา แผนการเรียนการสอนตอง
มีครบ ๒ ชั้นป ยังเหลือการมีคลินิกที่อาจารยในหลักสูตรตองฝกโดยการรับบริการ ขณะนี้ไดรับบริการบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยสวนหนึ่ง คาดวาหากคลินิกเสร็จก็สามารถเปดการเรียนการสอนได แต กจ็ ะพิจารณาเรื่องสังกัด
ที่เหมาะสมของวิทยาลัยนานาชาติพระนครอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีอาจารย ไดไปศึกษาหลักสูตรแพทยแผน
จีนเกี่ยวกับการฝงเข็มเพิ่มเติมดวย
อาจารยสุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ ใหขอมูลวา หลักสูตรมีแพทยทางเลือก และมีการเรียนหลาย
สาขาด ว ยกั น สํ า หรั บ ข อ มู ล การสั ง กั ด วิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนครนั้ น ป จ จุ บั น ศิ ริ ร าชพยาบาลและ
มหาวิ ทยาลั ย มหิ ด ลนั้ น รับ นั กศึ กษาจากกั มพู ช าและลาวมาเรีย น เป น นั กศึ กษาแลกเปลี่ ย น เป น การขยายสู
ประชาคมอาเซียนดวย
อธิการบดีใหขอมูลวา ในการทําหลักสูตรนี้ ศิริราชพยาบาลเปน สถาบันพี่เลี้ยง มีการทํา MoU
ไปแล ว ต อไปจะทํ า MoU กั บวชิรพยาบาลและมหาวิทยาลั ยศรีนคริน ทรวิโรฒในการสอนวิช าพรีคลินิ กและ
คลินิ ก ซึ่งเปน ไปตามเงื่อนไขของสภาวิช าชีพ ดังนั้ น การเป ดสอนสาขาวิช านี้มิใช เรื่องงาย ต องมี สภาวิชาชี พ
รับรอง เปนหลักสูตรเดียวในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่แผนการสอนตองครบ ๒ ชั้นป อาจารยทั้งหมดตองทําแผนการ
สอนให ชั ดเจนและส งให รองศาสตราจารย นายแพทย ทวี เลาหพั นธ หั วหน าสถานการแพทย แผนไทยประยุ กต คณะ
แพทยศาสตรศิ ริ ร าชพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลตรวจสอบ คาดว าน าจะได รั บ อนุ มั ติ ก ารเป ด ในเร็ ว วั น นี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครตองดําเนินการใหถูกตองตามเกณฑสภาวิชาชีพ หากไมถู กตองก็จะไมไดรับการ
รับรอง และเปนเหตุผลที่ไมเปดสอนหลักสูตรนี้ในปนี้ คาดวาจะเปดไดในปถัดไป เพราะไดดําเนินการพรอมตาม
เกณฑสภาวิชาชีพ และ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตวา
วิทยาลัยนานาชาตินั้นมีแนวคิดวาจะตองเปนภาษาอื่นๆ ดวย มิใชแตภาษาไทย มหาวิทยาลัยหลายๆ แหงที่เปด
นั้นจะเนนภาษากลาง ทุกรายวิชาจะสอนเปนภาษากลาง อาจจะเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรก็ตามที่ได
มาตรฐานของนานาชาติ มี ค วามเห็ น ว า ควรส ง เสริ ม ให ม หาวิ ท ยาลั ย มี วิ ท ยาลั ย นานาชาติ แ ละสอนเป น
ภาษาต างประเทศ เป ด โอกาสให นั กศึ กษาต างประเทศมาเรี ย นได แต เมื่ อพิ จ ารณาจากโครงสร างป จ จุ บั น มี
รายวิชาที่เปนภาษาไทย มีความเปนหวงวาหากจะเสริมความเปนนานาชาติโดยใช สาขาวิชาการใหมๆ เขาไปนั้น
อาจจะตองเปลี่ยนแนวคิดใชชื่อวิทยาลัยนานาชาติเปนชื่ออื่น เชน วิทยาลัยนวัตกรรมศาสตร ซึ่งสามารถมีศาสตร
สาขาใดเขาไปก็ได สอนเปนภาษาอะไรก็ได มีความคลองตัวกวาการผูกมัดกับคําวา นานาชาติ ปจจุบันประชาชน
คาดหวั งว าเมื่ อมี คําว านานาชาติ จ ะต องมี ภ าษาอั งกฤษหรือ ภาษาอื่ น ๆ ที่ เป น มาตรฐานของภาษาโลก จึ งมี
ขอสังเกตในคําวา International College หากจะปรับชื่อเปนวิทยาลัยนวัตกรรมศาสตรไดหรือไม
อธิการบดีกลาววา สภามหาวิทยาลัยเคยแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งพิจารณาใหคําแนะนํา
การดําเนินการวิทยาลัยนานาชาติมาแลว เห็นควรใหกรรมการไปดูแลและหารือในเรื่องนี้ โดยนําแนวคิดตางๆ
จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปหารือ
อาจารย ชิ น ะทั ต ร นาคะสิ งห กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย ป ระจํ า กล าวว า
พระราชบัญญั ติสถานพยาบาลมีมาไมครบ โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง
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หลักเกณฑการยกเวนสถานพยาบาลซึ่งไมตองอยูในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๔
ดังเอกสารในหนา ๖๖ ระบุวา การไดรับการยกเวนไมตองอยูในขอบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.
๒๕๔๑ ดั ง กล า ว ไม เป น การตั ด อํ า นาจของพนั ก งานเจ า หน า ที่ ในการที่ จ ะเข า ไปตรวจสอบและควบคุ ม
สถานพยาบาล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว นั้น มีการกําหนดตั้งแตการใหขอมูลคนปวยการเตรียม
สถานที่ สภาพแวดลอม การปฏิบัติ การใหขอมูล ที่จะเปดสอนนั้นครบถวนตามขอกําหนดสถานพยาบาลหรือไม
เหลานี้หรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยใหผูเกี่ยวของไปศึกษาใหดีเพราะความเปนสถานพยาบาลนั้นมีเงื่อนไข
มาก ไมควรอานเฉพาะมาตราตนๆ เพราะเมื่อมาตรวจประเมินในชวงตอไป อาจจะไมผานได
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา การ
จัดตั้งหลักสูตรแพทยแผนไทยประยุกตเปนหลักสูตรที่ดี สําหรับเรื่องการจัดตั้งคลินิกมีความจําเปนตอหลักสูตร
เปนการบังคับวาจะตองมีคลินิก เคยไดศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เปดสาขานี้มานานแลว เปน
แหงแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปจจุบันเปดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมุงมั่นในการ
พั ฒ นาจนสามารถมี ความรูของตนเองที่ จะสอน นอกจากนั้ น ยั งมี เครื อขายและความรวมมื อกั บ ประเทศจี น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีโรงพยาบาล มีคลินิกที่ทันสมัย มีการกําหนดคุณสมบัติของบัณฑิตไว ๔ ประการ
วาตองรักษาโรคเหลานี้ได มีทั้งการนวด การใชยา การพัฒนาทางกาย และการพัฒนาทางจิต นอกจากนั้นยังมี
คลินิกในการฝก ตอมาก็มีโรงพยาบาล เพราะมีแพทย พยาบาลที่มีใบประกอบวิชาชีพครบจึงดําเนินการไดเปน
ขั้ น ตอน จากประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร มี ความเป น ห ว งในข อ ๒ ซึ่ งมี วั ต ถุ ป ระสงค เป น ที่
รักษาพยาบาล หากสภามหาวิทยาลัย อนุมัติไปแล ว เทากับ ใหคลิ นิกมี หน าที่ รักษาพยาบาลได เมื่ อเกิ ดความ
เสียหายแลวจะเปนปญหาได จึงควรศึกษาดูงานที่อื่นดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา อาจารยในสาขาวิชาไดทําหนาที่ในการรักษาพยาบาลหรือไม
อาจารยสุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ ใหขอมูลวา ไดรักษาพยาบาลไป ๒๐๐-๓๐๐ คนแลวตั้งแตปที่ผานมา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เมื่อจะเปดหลักสูตรนี้ก็ตองตั้งคลินิก ที่จริงแลวอาจจะตองตั้ง
โรงพยาบาล แตในขั้นนี้ขอตั้งเปนคลินิกกอน เมื่อมีรายไดเพิ่มขึ้นก็สามารถตั้งโรงพยาบาลได สิ่งที่ยังติดขัดอยูคือ
การสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ แตแพทยแผนไทยเปนภูมิปญญาไทย จึงควรพิจารณาวาจะสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
หรือแยกตัวออกมาเปนสถาบันภูมิปญญาไทย จึงขอใหนิติกรไปศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของและแนะนํา
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการดําเนินการที่ถูกตอง
อาจารยสุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ ใหขอมูลเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๔๒) วา หลักเกณฑการยกเวนสถานพยาบาลเปนสวนเพิ่มเติม เปนประกาศเฉพาะหลายหนวยงานที่เพิ่มเติม
ขึ้นมา มิไดอยูในกระทรวง ทบวง กรม เปนการเพิ่มเติมใหเห็นวาในสวนนี้จะตองมีประกาศเพิ่มเติม
นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา ประกาศเพิ่มเติมนั้นเปนไปตามอํานาจรัฐมนตรีที่ระบุ
นอกเหนื อจากที่ ระบุ ก็ ยั งสามารถยกเว น ได อีก ที่ ป ระกาศยกเว น ไว ก็ไม ได ร วมถึ งสถาบั น อุ ด มศึ กษาของรั ฐ
คงเขาใจเอาวาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้นคือ กระทรวง ทบวง กรม ปจจุบัน เวลาขางหนาอาจจะเกิดปญหาได
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รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตวา
ในเรื่องสังกัดของหลักสูตรแพทยแผนไทยประยุกต หากจะยกหลักสูตรนี้ออกไปเปนสถาบันโดยตรง เทากับตั้ง
หนวยงานใหมซึ่งเปนการสิ้นเปลืองมาก ในหลายๆ แหงถามีหลักสูตรใหมที่ยังไมมีความพรอมสมบูรณก็มักจะ
ฝากไวในคณะใหญๆ เชน คณะวิทยาศาสตรฯ ใหสามารถดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนจนเปนที่ประจักษแลว
วาอยูอยางถาวร มีนักศึกษาเต็มที่ พึ่งตนเองได พรอมที่จะเปนสถาบัน จึงควรคํานึงถึงเรื่องการลงทุนทั้งบุคลากร
สถานที่ ทรัพยากรตางๆ ดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา ใหคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยนานาชาติพระนครหารือกันวาหลักสูตรนี้ควรจะสังกัดที่ใด เมื่อสมควรจะเปนเชนใดก็ใหนํามาเสนอ
วา จะยังคงอยูวิทยาลัยนานาชาติพระนคร หรือแยกเปนหนวยงานใหม หรือไปสังกัดคณะอื่นที่เหมาะสม
มติที่ประชุม เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การจัดตั้งคลินิกแพทยแผนไทย
ประยุกต วิทยาลัยนานาชาติพระนคร โดย
๑) มอบนิ ติ ก รศึ ก ษากฎหมายที่ เกี่ ย วข องและแนะนํ าวิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนครเพื่ อการ
ดําเนินการอยางถูกตอง
๒) มอบคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
หารือกันวาหลักสูตรนี้ควรจะสังกัดทีใ่ ด
๓.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอาจารยสมคิด สุทธิธารธวัช รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผานการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ และคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรอง
หลักสูตร เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณา
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรกลาววา หลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตรนี้นาภูมิใจอยาง
มาก เพราะเปนแหงแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปดสอนหลักสูตรนี้ และเปนที่ตองการมากในตลาดแรงงาน
คณะกรรมการดําเนิ นงานของสภามหาวิท ยาลัย ฝายกลั่น กรองหลักสูตรได พิจารณารายละเอียดอยางถี่ถวน
สําหรับอาจารยประจําหลักสูตรมี ๕ คน ตามเอกสารในหนา ๗๑ และ ๗๒ เปนผูที่มีคุณวุฒิ ตรงหรือสัมพัน ธ
ทั้งสิ้น สิ่งที่เปนหวงกันคือเรื่องการวิจัยนั้นอาจารยกม็ ีวิจัยที่ลงในวารสารระดับนานาชาติตามเกณฑ สิ่งทีน่ าภูมิใจ
มากนอกเหนือจากคุณวุฒิ ที่ตรงตามหลักสูตรและงานวิจัยที่เปนไปตามเกณฑแลว อาจารยประจําหลักสูตรมี
ความตั้งใจเปนอยางมากและเปนคนหนุมสาวซึ่งจะเปนกําลังสําคัญของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอไป
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา สาขาวิชาวัสดุศาสตรนั้นเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องอะไร
อาจารยสุธาทิพย ทองเลม ใหขอมูลวา เปนการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางวัสดุ ซึ่งจะมีผลตอ
วัสดุในรูปแบบองครวมใหญ คุณสมบัติเหมาะสมกับงานประเภทใด กระบวนการขึ้นรูปที่จะนําไปสูการใชงาน
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การผลิตบัณฑิตมุงเนนสูภาคอุตสาหกรรม เนนกระบวนการผลิตเปนหลัก และยังมีเรื่องการวิจัยที่รวมกับบริษัท
หรือภาครัฐ
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ ใหขอสังเกตวา ขอมูลที่ระบุเกี่ยวกับการทํางานไมไดระบุวา
ทํางานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทุกคน จึงควรระบุวาปจจุบันทํางานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนั้น
รับผิดชอบดานใดบาง
นายผดุ งชาติ สุ วรรณวงศ กล าววา หลักสูต รนี้เป น หลักสูต รใหม ตองคั ดสรรบุ คคลมาเป น
อาจารยสอนที่ตรงกับสาขาวิชา จึงไมใชอาจารยที่อยูในระบบมานาน สิ่งที่ตองการคือ ขอใหอาจารยทําหนาที่
ตอไปใหนานอยางนอยก็จนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
นายดุสิต เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา คณะนี้มีศักยภาพสูง
และตอไปจะมีมากขึ้น สาขาวิชานี้จึงสําคัญมาก เมื่อมีความพรอมก็สามารถขยายได
นายสมศั กดิ์ สุ โมตยกุ ล กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู ทรงคุ ณ วุฒิ เสนอแนะให ส าขาวิช านี้
ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวของกับระบบเครื่องปรับอากาศดวย
ผูช วยศาสตราจารยณ รงค ศักดิ์ จั กรกรณ กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากผู ดํารงตําแหน ง
บริหารใหขอเสนอแนะวา เปนสาขาที่นาสนใจ เพราะสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปนองค
ความรูระดับสูงในมหาวิทยาลัยราชภัฏยังไมคอยมี และนายินดีที่เปนหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ แหงแรก
เรื่อ งการวิ จั ย นั้ น ควรมี การบู รณาการรว มและตอบโจทย ของผู ป ระกอบการ และทุ น วิ จั ย ด านนี้ ยั งมี อยู ม าก
สามารถมาหารือเรื่องนี้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได
ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ กลาววา อาจารยที่นําเสนอหลักสูตรนี้เปนอาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัย ขอสังเกตคือหลักสูตรนี้ตองการการสนับสนุนเพราะงานวิจัยตองใชเครื่องมือที่ทันสมัย
ตองมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อผลิตผลงานใหบัณฑิตมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
นายกสภามหาวิทยาลัยหารือวา ฝายบริหารมหาวิทยาลัยตองทําโครงการสนับสนุนอยางไร
เพื่อใหไดผลผลิต
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ฝายบริหารควรดูแลตั้งแตเริ่มตน
ดังเอกสารประกอบการประชุมหนา ๘๗ วาในป ๒๕๖๐ นั้นยังไมมีงบประมาณสนับสนุนเครื่องมือตางๆ เพื่อ
สรางใหมีศักยภาพสูงขึ้น และถามวาสาขาวิชามีเครื่องมือเหลานี้พรอมแลวหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหขอมูลวา เปน
การมองภาพรวมทั้งคณะ สําหรับสาขาวัสดุศาสตรที่ระบุไวในป ๒๕๖๐ นั้นเนื่องจากเปนปที่นักศึกษาปที่ ๑ ยัง
ไมไดใชเครื่องมือที่ชัดเจน แตคณะไดวางแผนรวมกับทุกสาขาแลววาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปตอๆ
ไปนั้นจะมีเครื่องมือใดๆ บางเพื่อรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย
นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหพิจารณาใหดีในเรื่องการลงทุนงบประมาณ เมื่อลงทุนแลวหาก
ไดผลดีก็จะมีนักศึกษาเพิ่มขึ้น และอยาลืมวานักศึกษาที่จะมาเรียนตองเกงกวาปกติ หากทําไดดี การเก็บคาเลา
เรียนก็อาจจะแพงขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับการลงทุน และใชวิธีตั้งคาเลาเรียนใหสูง นําเงินคนรวยมาใชกับคนจน
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ใครไมมีทุนที่จะศึกษาสาขาวิชานี้ไดก็ใหมาขอทุน สําหรับผูที่มีทุน คาเลาเรียนนี้ถึงจะขึ้นเทาใดก็ยังถูกกวาการไป
ศึกษาตอตางประเทศ เหลานี้ก็สามารถนํามาเฉลี่ยได จึงใหไปคิดเรื่องการเก็บคาเลาเรียนดวย
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กลาววา จากประสบการณทํางานกับภาคเอกชน บางบริษัทตองการ
ทําวิจัยหลายอยาง หลายหนวยงานมุงตรงไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ทําใหมีเงินทุนวิจัย
สนั บ สนุ น มากและมี ผ ลงานให แ ก ป ระเทศมาก มี ค วามดี ใจที่ มี ส าขาวิ ช านี้ ซึ่ งสามารถจะทํ าประโยชน ให แ ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปนอยางมาก
นายเสถี ยร เศรษฐสิ ทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุ ณวุฒิ กล าววา คํ าวาวัสดุ ศาสตรจะ
เกี่ยวกับชิ้นสวนตางๆ ไมวาจะเปนไม โลหะ พลาสติก เซรามิกส หรืองานหลอตางๆ มีความเห็นดวยกับนายกสภา
มหาวิทยาลัยวา สาขาวิชานี้ตองไดนักศึกษาที่มีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและมีความสนใจในเรื่องเหลานี้ หรือ
เปนเด็กที่เรียนเกงพอสมควร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะแขงขันกับมหาวิทยาลัยอื่นไดตองมีทุนการศึกษามากๆ
เพราะเด็กเหลานี้สามารถไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยใหญๆ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได ถามหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครมีทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาไดก็จะเปนเรื่องที่ดี ในปแรกการรับนักศึกษาอาจจะลําบากบาง จากนั้นไดแนะนํา
วาคณะหรือสาขาวิชาจะตองไปแนะนําตัวกับบริษัทตางๆ ที่เกี่ยวของใหทราบวาสาขาวิชากําลังผลิตบัณฑิตที่กําลัง
ขาดแคลนอยางมาก และที่สําคัญบัณฑิ ตที่ มาจากมหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครเปนบัณฑิ ตที่พรอมใชแรงงานมาก
และนักศึกษามีพื้นฐานทางการเรียนที่ ดีแตฐานะครอบครัวยากจน พรอมที่จะลงแรงและทํางาน เชื่อวาการขอทุ น
บริษัทปละ ๑๐๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาทนั้นไมยาก เมื่อถึงเวลาก็จะชวยแนะนําให สําหรับแวดวงการศึกษาก็จะรูจัก
ภาคธุ รกิ จใหญ แต ก็ ไม รู ว าจะติ ดต อทางใด ขณะนี้ วงการธุ รกิ จมี ความคิ ดในการสนั บสนุ นเรื่ องการพั ฒ นาคน
การศึกษาและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ เชน ตลาดหลักทรัพยก็มีธรรมาภิบาลบางอยางเกี่ยวกับการทํา CSR ที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจที่ทําอยูที่สอดคลองเกี่ยวของกัน บริษัทในตลาดหลักทรัพยหลายบริษัทที่ทํากิจการเกี่ยวกับวัสดุ โพลิเมอร
เซรามิกส หรือวัสดุตางๆ ที่พัฒนาไปมากมาย บริษัทก็มีนโยบายในเรื่องนี้ เพราะอยางนอยในรายงานประจําปจะตอง
รายงานตอตลาดหลักทรัพยในเรื่องการตอบแทนสังคม ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะไดเห็นสาขาวิชานี้
เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นายดุ สิ ต เจริญ ควนิ ช กล าวชื่ น ชมวา อาจารย เหล านี้ คือคนรุน ใหม ซึ่ งเป น ที่ ต องการของ
มหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอแนะวา วัสดุอะไรที่ไมแตกเหมือนแกว สลายงายกวาพลาสติก
สามารถทํ าเปนขวดได หากทําราคาที่ถูก ก็สงจําหนายให บริษัทของผูประกอบการได ขณะนี้แผน ดิสกจัดเก็บ
ขอมูลที่ตองใชวัสดุจํานวนมากนั้น ก็ไดมีการพัฒนาใช DNA ซึ่งประสิทธิภาพสูงในการจัดเก็บขอมูลแทนแลว
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ กลาววา คณะและสาขาวิชาขอนอมรับคําแนะนําเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาตอไป และจะพยายามดําเนินการหลักสูตรนี้ใหดีที่สุด เพราะบุคลากรมีความเต็ม ใจและ
ตั้งใจ ไมคิดที่จะลาออกไปไหน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ไดจัดทําในรูป มคอ. ๒ สมบูรณแลวใชหรือไม เพราะจากรายงาน
ยังไมมี และขอใหเพิ่มเรื่องความตองการบุคลากรในดานนี้ที่ไดสํารวจ เปนเหตุผลความจําเปนในสวนที่ ๑ สวนที่ ๒
เกี่ ยวของกั บเรื่องประกันคุณภาพตาม มคอ. ๒ และสนั บสนุ นตามที่ นายเสถียร เศรษฐสิ ทธิ์ ไดกลาวถึงการสราง
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เครือขายรวมมือกับบริษัทตางๆ อาจจะขอคําแนะนําจากนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ เพื่อขอชื่อบริษัทตางๆ หรืออาจจะมี
จดหมายรับรองสนับสนุนในเรื่องตางๆ เพื่อให เปนหลักสูตรที่ นาสนใจ สวนลักษณะบั ณฑิตนั้ นตองสะทอนตั้งแต
คุณสมบัติที่รับเขาวามีคุณสมบัติพิเศษอยางไร มีความเกงทางภาษาอังกฤษ โดยมีการทดสอบหรือการสอนเสริม มี
การพัฒนาศักยภาพกอนเรียนกอนสอน เหลานี้ใหเปนขอมูลประกอบที่สัมพันธกัน
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ ใหขอมูลวา สมบูรณเรียบรอยแลว และนอกจากนั้นยังมี
อยูใน มคอ. ๓ อยางไรก็ต ามจะรับ คํ าแนะนํ าไปดํ าเนิ น การ ทั้ งนี้ การพั ฒ นาหลั กสู ตร ๒ ปที่ผ านมาได ส ราง
เครือขายกับหนวยงานเอกชนและสถาบันการศึกษา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะวา ตองเพิ่มเครือขายทางธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุน
ทุน เครื่องมือ และการฝกปฏิบัติ โดยมีหนังสือสนับสนุนอยางชัดเจน
นายผดุ งชาติ สุ วรรณวงศ กลาววา เอกสารหนา ๙๒ ขอ ๑๑.๑ เนน สรางความรวมมือกั บ
สถานประกอบการ สถาบันวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน เชน บริษัทซัลวาเซรามิค บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด
(มหาชน) บริษัทมูราโมโตอิเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ฯลฯ แตตองขยายออกไปอีกและตองทําให
มีความกระชับมากกวานี้ เชน มีหนังสือหรือ MoU นอกจากนั้นในหนา ๙๓ ลักษณะเดนของบัณฑิตตองเนนสราง
บัณฑิตใหมีความอดทน ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบตอตนเองและสังคม นอกเหนื อจากความรู อีก
ทั้งตองพยายามทําใหบัณฑิตมีลักษณะเชนนี้ใหไดเพราะเปนเรื่องสําคัญ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแสดงความเห็นดวยกับ สิ่งที่นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาวมา และได
เนนวาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตองเชื่อมโยงใยระหวางหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับหมวดวิชาเฉพาะดานหรือ
การศึ กษาในวิ ชาเอกต างๆ เพื่ อสร างคุ ณลั กษณะ ให แก นั กศึ กษาคณะต างๆ จึ งต องให ความสํ าคั ญด วย มิ ใช ให
ความสําคัญเฉพาะวิชาเอกที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยที่สมบูรณจะใหความเอาใจใสหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสูงมาก เพราะ
เป นหลั กสู ตรสร างคุ ณลั กษณะพิ เศษ ที่ แต ละวิ ชาเอกไม สามารถทํ าให ครอบคลุ มได จึ งควรมองเห็ นภาพการจั ด
การศึกษาระบบมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปถูกมองขามไปมากเพราะผูบริหารและอาจารยผูสอนขาดความ
เขาใจ ดังนั้นจึงควรมองภาพรวมใหมากวาการผลิตบัณฑิตคนหนึ่งนั้น มิใชสําเร็จเพียงแควิชาเอก แตตองบูรณาการกับ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปก็สําคัญมากจะมองขามไมได
นายดุสิต เจริญควนิช ขอใหเพิ่มเติมในขอ ๑๒.๑ เรื่องความคิดสรางสรรค เพราะ Jack Ma
กลาวไววาความรูเรียนได แตเหนือความรูคือการทีเ่ ด็กหรืออาจารยมีความคิดสรางสรรค
ผูช วยศาสตราจารย มณฑล จัน ทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู ดํารงตํ าแหน ง
บริห ารกล าววา เมื่ อสี่ ป ที่ แล วมหาวิท ยาลั ย มี MoU ความร วมมื อกั บ ศู น ย เทคโนโลยี โลหะและวัส ดุ แห งชาติ
(MTEC) ซึ่งจัดตั้งโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ในครั้งนั้นมีการจัดงาน Thai
Ceramic Awards เปนความรวมมือกับ MTEC ที่ MTEC มีหองปฏิบัติการทดสอบตางๆ ดังนั้นการปฏิบัติการ
ตางๆ อาจจะใชความรวมมือโดยที่มหาวิทยาลัยไมตองลงทุนเอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก็ไดดําเนินการ
เชนเดียวกันนี้กับกระทรวงพลังงานดวยในสาขาวิศวกรรมพลังงานที่เพิ่งเปดหลักสูตร
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ถามว า หน ว ยงานใดเป น ผู เก็ บ MoU ให ไปหาข อมู ล และให ทํ า
หนังสือประสานรื้อฟนสิ่งที่ไดตกลงกันไวหรือขอความอนุเคราะห
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รองศาสตราจารย เปรื่อง กิ จรัต น ภ ร กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู ทรงคุณ วุ ฒิ ให ขอมู ลว า
ในขณะดํารงตําแหนงเปนอธิการบดี ไดจัดทํา MoU เพราะมหาวิทยาลัยโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดให
ความสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร แตยังขาดความเขาใจในเรื่องวัสดุศาสตร จึงไดมีการทํา MoU กัน
ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒ นะ ใหขอมูลวา MoU ทั้งหมดรวบรวมอยูที่สํานักงาน
อธิการบดี
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย
๑) ใหเนนคุณลักษณะของนักศึกษาใหอดทน ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม
๒) ใหดําเนินความรวมมือกับเครือขายภาคธุรกิจอุตสาหกรรม คณะหรือสาขาวิชาจะตองไปแนะนํา
ตัวกับบริษัทตางๆ ที่เกี่ยวของใหทราบวากําลังผลิตบัณฑิตที่กําลังขาดแคลนอยางมาก และบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปนบัณฑิตที่พรอมใชแรงงานมาก มีพื้นฐานทางการเรียนที่ดีแตฐานะ
ครอบครัวยากจน พรอมที่จะลงแรงและทํางาน
๓) ขอ ๑๒.๑ ใหเพิ่มเรื่องความคิดสรางสรรค
๔) ใหนํา MoU กับศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) มาทบทวนและดําเนินการเพื่อ
การดําเนินการทางหองปฏิบัติการ
๓.๗ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี/เลขานุการ
คณะกรรมการพิ จ ารณาตํ าแหน งทางวิช าการรายงานว า ด ว ยคณะกรรมการพิ จ ารณาตํ าแหน งทางวิช าการ
มหาวิยาลัยราชภัฏพระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดังเอกสารที่จะนําเสนอที่ประชุมเปน
วาระลับ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการจํานวน ๑ ราย ซึ่งผาน
เกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ไดแก อาจารยรัชฎาพร บุญเรือง สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และ
อนุ มัติ แต งตั้ งเปน ผู ชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการตลาด ตั้งแต วัน ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๙
๒) อนุ มัติ ผ ลการประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการของบุ คลากรสายวิ ช าการ ซึ่ งไม ผ านเกณฑ ที่
ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๑ ราย
๓.๘ หนังสือจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (วาระลับ)
ในระเบี ย บวาระนี้ มี เ ฉพาะสภามหาวิ ท ยาลั ย เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย และผู ช ว ย
ศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยที่อยูในหองประชุม
ที่ประชุมรวมพิจารณารายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม ใหดําเนินการตามมติที่ประชุม
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๕.๑ รายงานการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามมติ แ ละข อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
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ดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของที่ประชุมแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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๕.๒ รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร
เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว าสํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาแจ ง ว าได
พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร ดังนี้แลว
๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๕) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๖) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๕๕
๗) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๙) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๐) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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๕ .๓ การเลื่ อ น เงิ น เดื อ น ป ระจํ า ป ของผู บ ริ ห ารที่ ไม ใช ข าราชการพ ลเรื อ น ใน
สถาบันอุดมศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนประจําปของผูบริหารที่ไมใชขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา นั้น รองอธิการบดี ไดแก ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง และ ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย
วิริยะวัฒนะ ไดมีบันทึกเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยขอไมรบั การเลื่อนคาตอบแทนดังกลาว และนายกสภามหาวิทยาลัย
ใหแจงสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔ แจงการวินิจฉัยเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙
เรื่อง การจัดระเบียบและแกไขปญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแจงการ
วินิ จฉัย เพื่ อปฏิ บั ติ ต ามคํ าสั่งคณะรักษาความสงบแห งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ โดยรัฐมนตรีวาการการะทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาทราบ และยึดถือเปนแนวปฏิบัติตอไป ดังรายละเอียดหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ที่ ศธ๐๕๙๒ (๓)๓.๑๖/ว ๑๓๘๖ และหนั งสื อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ศธ
๐๒๐๑.๑/๓๙๕๓ ดังแนบมาพรอมนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงที่ประชุมวา กําหนดการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ ในวันศุกร
ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการ
ฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.

34
36
38

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

๒๐
ผูตรวจรายงานการประชุม

