รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖
วันศุกร! ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห%องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ! ๑๐๐ ป(การฝ*กหัดครูไทย

..............................................................
ผู%มาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า
๕. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๖. รองศาสตราจารยทองหล3อ วงษอินทร
๗. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๘. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๙. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๑๐. ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว
๑๑. หม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๑๒. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๓. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๔. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
ผู)ช3วยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
ผู)ช3วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
ผู)ช3วยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

ผู%ลาประชุม
๑. ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส3 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
ประธานสภาคณาจารยและข) าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ

๒
ผู%เข%าร1วมประชุม
๑. ผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผู)ช3วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๔. อาจารยชินวงศ ศรีงาม
๕. อาจารยมณฑล จันทรแจ3มใส
๖. ผู)ช3วยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๗. ผู)ช3วยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
๘. อาจารยธงชัย ทองอยู3
๙. อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
๑๐. นางจันทา สมตน
๑๑. ผู)ช3วยศาสตราจารยไอยเรศ ลิบลับ
๑๒. ผู)ช3วยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน
นางสาวจรัสวรรณ ภักดีชนะ
นางสาวกาญฒิมาภรณ ชินบดี
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นางสาวสร)อยทอง เมณฑกูล
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก
นางพัชราวไล ไพรี

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผู)อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู)อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู)อํานวยการสํานักส3งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ปรึกษาด)านนโยบายและแผน
ประธานสาขาการท3องเที่ยวและโรงแรม
ผู)ช3วยอธิการบดี/ผู)อํานวยการสํานักประกันคุณภาพทาง
การศึกษา
กรรมการบริหารพุทธวิชาลัย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผู)ช3วยอธิการบดี/ผู)ช3วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผู)อํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหน)ากลุ3มงาน
สภามหาวิทยาลัย/ผู)ช3วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู)ช3วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวเปFดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได)ดังนี้

๓
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ%งให%ที่ประชุมทราบ
ไม3มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม
สภามหาวิทยาลั ย ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุ กรที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จํ านวน ๑๓ หน) า
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม3มีแก)ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให%ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตร แก1ผู%สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๖ รอบที่ ๒
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า สํานักส3งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและข)อมูลผู)สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๕ รอบที่ ๒ เพื่อขอ
อนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผ3านการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยให)ความเห็นชอบเรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้
รองศาสตราจารยธี รยุ ทธ สุ นทรา กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ ให) ข) อสั งเกต
เกี่ยวกับการใช)ภาษาในคําว3า “เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง” และ “เกียรตินิยมอันดับ ๑” ว3า ควรเลือกใช)ตัวอักษร
หรือตัวเลข ให)เปIนระบบเดียวกันในเอกสาร และควรตรวจสอบว3าในระเบียบใช)แบบใด แล)วแก)ไขให)ถูกต)องตรงกัน
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตร แก3ผู)สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๕ รอบที่ ๒ จํานวน
๑๕๗ คนดังนี้
๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน
๒) ระดับปริญญาโท จํานวน ๓๐ คน
๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๒๖ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
๓.๑) สาขาวิชาครุศาสตร (ค.บ.) จํานวน ๒ คน
๓.๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร (วท.บ.) จํานวน ๓๔ คน
๓.๓) สาขาวิชาศิลปศาสตร (ศศ.บ.) จํานวน ๕๒ คน
๓.๔) สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.) จํานวน ๒๐ คน
๓.๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จํานวน ๑๗ คน
๓.๖) สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จํานวน ๑ คน
๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหน1งทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภา
มหาวิทยาลั ยผู)ทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน3งทางวิชาการ รายงานผลการ

๔
ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหน3งทางวิชาการ ความว3า ด)วยคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน3งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได)พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการของบุ คลากรสายวิ ช าการ รายผู) ช3 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต
ฤทธิ์จรูญ สังกัดวิทยาลัยการฝNกหัดครู ซึ่งนําเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน3งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ผลการประเมินผ3านเกณฑตามที่
ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดังเอกสาร (ลับ) ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหน3งทางวิชาการ ราย
ผู)ช3วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ และอนุมัติกําหนดตําแหน3งทางวิชาการ เปIน
รองศาสตราจารย สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต3วันที่ ๒๒
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓.๓ (ร1าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท1องเที่ยวและการโรงแรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาการจัดการ
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัย เชิ ญ ผู)ช3 ว ยศาสตราจารยไอยเรศ ลิ บ ลั บ ประธาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท3องเที่ยวและการโรงแรม นําเสนอคําชี้แจงกรณีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุด มศึ กษาส3 งคืน หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าการท3องเที่ย วและการ
โรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยมีข)อสังเกต ๔ ประการ คือ ๑) มาตรฐานคุณวุฒิ
กําหนดให)แยกโครงสร)างหลักสูตรสาขาวิชาการท3องเที่ยวและการโรงแรมออกจากกัน หากต)องการ
จัดให)มีสาขาวิชาทั้งคู3ร3วมกันต)องจัดเปIนเอกคู3 และจํานวนหน3วยกิตรวมไม3น)อยกว3า ๑๕๐ หน3วยกิต
๒) อาจารยผู)รับผิดชอบหลักสูตรลําดับที่ ๑ และ ๕ มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทไม3ตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาวิชาที่เปFดสอน ๓) ให)ปรับแก)ข)อมูลในประเด็นต3าง ๆ ในเล3มหลักสูตร และแบบรายงาน
มคอ.๐๒ ให)ถูกต)อง ๔) ให)แนบคําสั่งแต3งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร และตารางเปรียบเทียบข)อ
แตกต3างระหว3างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงไว)ในภาคผนวกท)ายเล3ม รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว3า ได)ตรวจสอบแล)วหรือไม3ว3าผิดพลาดที่ สกอ. หรือ
สาขาวิชา หากสาขาวิชาไม3ผิดพลาดก็ให)ชี้แจงกลับไป โดยจะเกิดผล ๒ ด)านคือ ๑) สามารถใช)ชื่อเดิม
ได)โดยไม3ต)องจัดเอกคู3 ๒) อาจมีผลกระทบถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเปFดสอนทั้งหลักสูตรนี้เช3นกัน
ผู)ช3วยศาสตราจารยไอยเรศ ลิบลับ กล3าวว3า จะจัดเปIนเอกคู3และมีหน3วยกิตรวม ๑๕๐
หน3วยกิต โดยจัดเปIนเอกคู3และจัดหน3วยกิตเพิ่มอีก ๑๖ หน3วยกิต ได)มีการชี้แจงกับนักศึกษาในขั้นตอน
การสัมภาษณแล)วว3าหากเรียนเอกคู3จะได)ใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก และสามารถทํางานโรงแรมได)
ด)วย นักศึกษาก็ยินดีและตอบรับทั้งหมด
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกต
ว3า จํานวนหน3วยกิตของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท3องเที่ยวและการโรงแรมของ

๕
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทรซึ่ ง ผ3 า นเกณฑของ สกอ. แล) ว เปI น เอกคู3 เ ช3 น กั น แต3 มี จํ า นวน
หน3วยกิตน)อยกว3า ๑๓๓ หน3วยกิต
ผู)ช3วยศาสตราจารยไอยเรศ ลิบลับ กล3าวว3า สกอ. ได)ตรวจพบหลังจากได)อนุมัติ
หลักสูตรให)มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรไปแล)ว แต3ก็ยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมถึงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครที่ สกอ. ให)กลับมาแก)ไขหน3วยกิตเปIนไม3น)อยกว3า ๑๕๐ หน3วยกิต
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอแนะว3า
หากแยกหลักสูตรเปIนสาขาวิชาการท3องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรม จะดีกว3าหรือไม3 เพราะจาก
ประสบการณการเปIนผู)บริหารโรงแรมพบว3า หากรวมเปIนเอกคู3เนื้อหาจะไม3ลึก และการจัดหลักสูตร
เปIนเอกเดี่ยวนั้นจะยั่งยืนกว3า และเปIนประโยชนในระยะยาว
ผู)ช3วยศาสตราจารยไอยเรศ ลิบลับ ให)ข)อมูลเพิ่มเติมประเด็นท)วงติงกรณีอาจารย
ประจําหลักสูตรที่ระบุชื่อตนเองเปIนอาจารยประจําหลักสูตรคนแรก และคุณวุฒิปริญญาโทไม3ตรง
สาขาวิชาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรว3า ตนมีตําแหน3งทางวิชาการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร สกอ.
ขอให)ชี้แจงกรณีคุณวุฒิและตําแหน3งทางวิชาการเพื่อกําหนดว3าจะได)เปIนผู)รับผิดชอบหลักสูตรหรือไม3
จึงได)ชี้แจงไป แต3ก็ไม3มีการแจ)งข)อสังเกตใด ๆ กลับมาว3าตําแหน3งผู)ช3วยศาสตราจารยสาขาวิชานี้ไม3
สามารถเปIนได)
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า ไม3ใช3ประเด็นของตําแหน3งทางวิชาการ แต3เปIน
ประเด็นที่สาขาวิชาไม3ตรงกับหลักสูตร
ผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีให)ข)อมูลว3า รายชื่อกรรมการ
ลําดับ ๑ และ ๒ เปIนผู)รับผิดชอบหลักสูตรต)องเปIนผู)ที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรงกับหลักสูตร จึงได)
ปรับชื่อผู)ช3วยศาสตราจารยไอยเรศ ลิบลับ ให)มาอยู3ในลําดับที่ ๕ แล)ว
ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยไอยเรศ ลิ บ ลั บ รายงานว3 า สํ า หรั บ ข) อ สั ง เกตข) อ ๓) ได)
ตรวจสอบข)อมูลให)ถูกต)องหลังจากการแก)ไขหลักสูตรแล)ว และรายงานต3อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง
หนึ่งเพื่ออนุมัติ ส3วนข)อ ๔) ที่ให)แนบคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร นั้น ได)แนบมาในเอกสาร
หมายเลข ๕ แล)วแต3ไม3ได)แนบไปในครั้งแรก
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว3า ได)ทําคําชี้แจงครบถ)วนและส3งไป สกอ. แล)วหรือไม3
หากยั งไม3 ได) ส3งไป ขอให) นํ าเสนอคณะกรรมการดํ า เนิ นงานของสภามหาวิ ทยาลั ย ฝQ า ยกลั่น กรอง
หลักสูตร ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
นายผดุ ง ชาติ สุ ว รรณวงศ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ / ประธาน
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝQายกลั่นกรองหลักสูตรกล3าวว3า เรื่องนี้ได)ผ3านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรแล)ว แต3ยังมีข)อสังเกตรายละเอียดในเอกสารหน)า ๑๑
ข)อ ๙ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท3องเที่ยวและการโรงแรม ๑ และ ๒ คําอธิบายรายวิชาที่เปIน
ภาษาอังกฤษนั้นอาจจะยังไม3ได)ผ3านคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝQายกลั่นกรอง
หลักสูตร เพราะมีที่ผิดอยู3หลายที่ จะนํากลับไปแก)ไขให)เอง

๖
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบแนวปฏิบัติว3า กรณีใดที่คณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝQายกลั่นกรองหลักสูตรให)แก)ไข เมื่อแก)ไขแล)วให)นํากลับมาให)คณะกรรมการฯ
ตรวจสอบอี กครั้งหนึ่ง หากพบที่ ผิ ดก็ ห) ามนํ า ส3ง สกอ. และให) ร ะงั บ การเปFด รั บนั กศึ กษาไว) ก3อน
จนกว3าจะแก)ไขและผ3านการรับรองจาก สกอ. เสียก3อน หากมีข)อเสนอแนะให)แก)ไขแล)วยังไม3สามารถ
แก)ไขตามนั้นได) ไม3ให)จัดการเรียนการสอนและขอให)รองอธิการบดีผู)รับผิดชอบ (ผู)ช3วยศาสตราจารย
กัลยา แสงเรือง) กํากับดูแลในส3วนนี้ด)วย
ศาสตราจารยสนิ ท อั กษรแก) ว กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ ถามว3 า
มีหลักสูตรที่ยังไม3ได)ปรับปรุงหรือยังไม3ผ3านการรับรองจาก สกอ. หรือไม3
นายผดุ งชาติ สุ ว รรณวงศ กล3 า วว3 า วั น นี้ จ ะมี ร ายงานผลการประเมิ น คุ ณภาพ
การศึกษาภายในซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรว3าหลักสูตรที่ยังไม3ผ3านการรับรองจาก
สกอ. คงเหลืออีกจํานวนเท3าใด เปIนไปตาม TQF หรือไม3
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ให)ข)อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนา
หลักสูตรใหม3ว3า ๑) ในการเสนอหลักสูตรต)องวิเคราะหความต)องการให)ชัดเจน มิใช3พิจารณาแต3ความ
พร)อมของอาจารยเท3านั้น ๒) หลักสูตรควรมีเนื้อหาวิชาที่สอดคล)องกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ทั้ งเรื่ อ งสั งคม เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล) อ ม ๓) กระบวนการผลิ ต บั ณ ฑิ ตในหลั กสู ต ร ไม3 ว3 า จะเปI น
อุปกรณ แหล3งเรี ยนรู) และอาจารยผู)ส อนต)องมีคุณภาพ ๔) ควรพิจ ารณาหลักเกณฑต3 าง ๆ ของ
สกอ. ให)ละเอียด แม3นยํา และถูกต)อง
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการท3 อ งเที่ ย วและการโรงแรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาการจัดการ โดย
๑) ให)ปรับแก)คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท3องเที่ยวและการโรงแรม ๑
และภาษาอังกฤษเพื่อการท3องเที่ยวและการโรงแรม ๒ ให)ถูกต)องตามข)อเสนอแนะ
ของนายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ/ประธาน
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝQายกลั่นกรองหลักสูตร
๒) มอบแนวปฏิบัติการพิจารณากลั่ นกรองหลักสูต รว3า กรณีใดที่ คณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝQายกลั่นกรองหลักสูตรให)แก)ไข เมื่อแก)ไขแล)วให)
นํากลับมาให)คณะกรรมการฯ ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง หากยังพบที่ผิดอีกห)ามนําส3ง
สกอ. และให)ระงับการเปFดรับนักศึกษาไว)ก3อนจนกว3าจะแก)ไขและผ3านการรับรอง
จาก สกอ. เสียก3อน และขอให)รองอธิการบดีผู)รับผิดชอบกํากับดูแล
๓) ให)ข)อเสนอแนะการปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรใหม3 ดังนี้
๓.๑) ในการเสนอหลั กสู ต รต) องวิ เ คราะหความต) องการให) ชั ด เจน มิ ใ ช3
พิจารณาแต3ความพร)อมของอาจารยเท3านั้น
๓.๒) หลักสูตรควรมีเนื้อหาวิชาที่สอดคล)องกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ทั้งเรื่องสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล)อม

๗
๓.๓) กระบวนการผลิ ต บั ณฑิ ตในหลั กสู ต ร ไม3 ว3 า จะเปI น อุ ป กรณ แหล3 ง
เรียนรู) และอาจารยผู)สอนต)องมีคุณภาพ
๓.๔) ควรพิจารณาหลักเกณฑต3าง ๆ ของ สกอ. ให)ละเอียด แม3นยํา และ
ถูกต)อง
๓.๔ (ร1าง) ข%อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๔ ฉบับ
๓.๔.๑ (ร1 า ง) ข% อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พระนคร ว1 า ด% ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละ
วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว3 า ด) ว ยคณะกรรมการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
ข)อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นควรปรับปรุงข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วย
คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให)สอดคล)องกับข)อ ๑๗ แห3ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยพ)นจากตําแหน3ง
ให)แต3งตั้งคณะกรรมการสรรหาภายในสามสิบวัน คณะกรรมการฯ จึงได)ยกร3างข)อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พระนคร ว3า ด)วยคุณสมบัติ และวิธี การสรรหานายกสภามหาวิทยาลั ย (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ...
เพื่ อ ให) ย กเลิ ก ความในวรรคสามของข) อ ๕ แห3 ง ข) อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว3 า ด) ว ย
คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และให)ใช)ความต3อไปนี้
แทน “การแต3งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งให)ดําเนินการภายในสามสิบวัน หลังจากนายก
สภามหาวิทยาลัยพ)นจากตําแหน3ง” จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให)ความเห็นชอบ
(ร3 า ง) ข) อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว3 า ด) ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละวิ ธี ก ารสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให) ข)อมู ล เพิ่ ม เติ มว3 า ในข) อ บั งคั บ ฉบั บ เดิ มกํ า หนดว3 าให)
ดําเนินการภายใน ๖๐ วัน จึงปรับแก)เปIน ๓๐ วัน ให)สอดคล)องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มติที่ประชุม อนุมัติข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๓.๔.๒ (ร1าง) ข%อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว1าด%วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ!และ
วิธีการได%มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานว3 า ด)วยคณะกรรมการพิ จารณาปรั บปรุ งข) อบั งคั บ
ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นควรปรับปรุงข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
ได)มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให)สอดคล)องกับ ๑๗ แห3งพระราชบัญญัติ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในกรณี ที่ ตํ าแหน3 งกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ ว3 างลง

๘
คณะกรรมการจึงได)ยกร3างข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการได)มา
ซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... โดยมีการปรับปรุงแก)ไขดังนี้
๑) ให)ยกเลิกความในข)อ ๖ แห3งข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ และวิธีการได)มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให)ใช)ความต3อไปนี้แทน
“ข)อ ๖ เมื่อตําแหน3งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิว3างลง ให)ดําเนินการเพื่อให)
ได)มาซึ่งรายชื่อบุคคลซึ่งสมควรได)รับการโปรดเกล)าฯ แต3งตั้งเปIนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิตาม
ข)อบังคับนี้ ภายในเก)าสิบวันนับแต3วันที่ตําแหน3งว3างลง”
๒) ให)เพิ่มความต3อไปนี้ เปIนข)อ ๙/๑ แห3งข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการได)มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๖
“ข)อ ๙/๑ ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิซึ่งดํารงตําแหน3งอยู3ก3อนวันที่
ข)อบังคับนี้ใช)บังคับพ)นจากตําแหน3งโดยมิใช3เปIนการพ)นจากตําแหน3งตามวาระ การดําเนินการเพื่อให)ได)มาซึ่ง
รายชื่อผู)สมควรได)รับการโปรดเกล)าฯ แต3งตั้งเปIนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน3งที่ว3างให)
เปIนไปตามวิธีการที่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) และ (๔) แห3ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หารือร3วมกัน”
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให)ความเห็นชอบ (ร3าง) ข)อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ว3าด)วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการได)มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุ ฒิ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการได)มา
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๓.๔.๓ (ร1าง) ข%อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว1าด%วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
อธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานว3 า ด)วยคณะกรรมการพิ จารณาปรั บปรุ งข) อบั งคั บ
ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยได)มีข)อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการแต3งตั้งผู)บริหาร ซึ่งเคยทําหน)าที่เปIน
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีว3ามีความเหมาะสมหรือไม3 ดังนี้ เพื่อประโยชนแห3งความยุติธรรมและขจัดความ
ทับซ)อนแห3งผลประโยชน คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงข)อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย จึงได)
ดําเนินการปรับปรุง แก)ไข ข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๕๕ เปIนดังนี้
ข)อ ๖ วรรคสี่ “เพื่อประโยชนแห3งความยุติธรรม และขจัดความทับซ)อนแห3งผลประโยชนใน
การแต3งตั้งรองอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยจะไม3ให)ความเห็นชอบกรรมการสรรหาอธิการบดีและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเปIนรองอธิการบดีภายในสองปVนับแต3วันแต3งตั้งอธิการบดี เว)นแต3เปIนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)
ซึ่งได)แสดงเจตนาให)เปIนที่ประจักษว3าตนไม3ใช)สิทธิในการลงคะแนนเลือกอธิการบดี”

๙
จึงเสนอที่ ประชุ มสภามหาวิทยาลั ยเพื่ อโปรดพิ จารณาให) ความเห็ นชอบ (ร3าง) ข)อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๓.๔.๔ (ร1าง) ข%อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว1าด%วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ...
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานว3 า ด)วยคณะกรรมการพิ จารณาปรั บปรุ งข) อบั งคั บ
ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๕๖ เห็นควรปรับปรุงแก)ไขข)อบังคับมหามวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.
๒๕๔๗ โดยได)ปรับปรุงแก)ไขข)อ ๔ ข)อ ๕ ข)อ ๖ (๖) ข)อ ๘ และข)อ ๙
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให)ความเห็นชอบ (ร3าง) ข)อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏพระนคร ว3าด)วยคณะกรรมการประจํ าคณะ พ.ศ. ... รายละเอียดดั งเอกสารประกอบการประชุ มตาม
ระเบียบวาระนี้ รวมทั้งได)แนบเอกสารที่เกี่ยวข)องมาเพื่อประกอบการพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓.๕ (ร1าง) คําขอตั้งงบประมาณรายจ1าย ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รองอธิการบดี/
ปฏิบัติหน)าที่ในตําแหน3งผู)อํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอ (ร3าง) คําขอตั้งงบประมาณรายจ3ายประจําปV
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผ3านคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝQายแผน งบประมาณ และ
การคลัง เรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลั ยถามว3 า งบประมาณที่ เสนอนี้ เปI น ปVงบประมาณ ๒๕๕๗
การประมาณการรายได)ที่ใช)จะเปIนการประมาณการรายได)เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน
๒๕๕๖ ยังเปIนประมาณการรายได)ของปVเก3าจะสัมพันธกันอย3างไร
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ให)ข)อมูลว3า มหาวิทยาลัยเก็บรายได)ซึ่ง
เปIนรายรับจริงที่ต่ํากว3าประมาณการรายรับจริง ๑๑ ล)านบาท จึงระบุไว)เพื่อให)คณะกรรมการและ
ผู)บริหารทุกท3านผลักดันให)เกิดรายได)จากการจัดการศึกษา และตระหนักว3าควรร3วมมือเพื่อให)เกิด
รายได)ตามประมาณการ จากนั้นได)รายงานว3า ในตาราง ๓.๕ หน)า ๓๗ การประมาณการรายรับ
๘๘๗ ล)านบาท ประกอบไปด)วยงบประมาณแผ3นดิน ๔๘๐ ล)านบาท และเงินนอกงบประมาณ ๔๐๗
ล)านบาท ซึ่งประกอบได)ด)วยเงินรายได)จากการจัดการศึกษา ๓๒๕ ล)านบาท และในปVนี้ขอนําเสนอ
พิ จ ารณาให) นํ า เงิ น กองทุ น ของมหาวิ ท ยาลั ย มาขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ให) เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจํานวน ๘๒ ล)านบาท
รองศาสตราจารยธี ร ยุ ทธ สุ น ทรา กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ ให)
ข)อสังเกตดังนี้ ๑) การใช)ภาษาในหน)า ๓๖ คําว3า “เอนก” ให)ใช)คําว3า “อเนก” และคําว3า “เฟส ๒”

๑๐
ให)ใช)คําว3า “ระยะที่ ๒” ๒) ในหน)า ๓๗ ที่มาของรายได)เคยให)ข)อสังเกตแล)วว3านอกจากเงินบํารุง
การศึ กษาจากภาคปกติ และภาคพิ เ ศษ อี กส3 ว นหนึ่ ง คื อ จากรายได) ข องศู น ยวั ฒ นธรรมพระนคร
ซึ่งรายได)ส3วนนั้นมีปรากฏในส3วนใดบ)าง และได)นําส3งมหาวิทยาลัยบ)างหรือไม3 เพราะเหตุใด
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ให)ข)อมูลว3า ตัวเลขที่ระบุในเอกสารนี้
เปIนตัวเลขรายได)จากการจัดการศึกษา ส3วนรายได)ที่นอกเหนือจากนี้เปIนรายได)จากการประกอบธุรกิจ
ซึ่งมีคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝQายธุรกิจและการลงทุนเปIนผู)ดูแล
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ถามว3า รายได)จากการประกอบธุรกิจได)นําส3งเข)า
มหาวิทยาลัยเพื่อนํามาใช)จ3ายในภารกิจหรือไม3 หรือไปจัดไว)ในกองทุนใด
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
ให)ข)อมูลว3า รายได)ของศูนยวัฒนธรรมพระนครนั้นสภามหาวิทยาลัยได)ออกระเบียบข)อบังคับแล)ว
ส3วนหนึ่งเปIนรายได)เข)าเงินสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบางส3วนให)นําส3งเพื่อใช)ในการ
พั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย ขณะนี้ นํ า ส3 งรายได) ม าแล) ว ๕ ล) า นบาท ขณะนี้ คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย
วัฒนธรรมพระนครและคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝQายธุรกิจและการลงทุ น
ได) ป ระชุ มพิ จ ารณาและมี มติ แล)ว ให) นํ า เงิ น ส3งมหาวิ ทยาลั ย เมื่ อสิ้น ปV งบประมาณ ๒๕๕๖ จํา นวน
ประมาณ ๒๓ ล) า นบาท โดยจะขออนุ มัติ ต3อสภามหาวิทยาลั ย นํ าเงิ น รายได) ในส3 ว นนี้มาใช) พัฒ นา
มหาวิทยาลัยในส3วนที่จําเปIนต3อไปตามระเบียบศูนยวัฒนธรรมที่แก)ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ให)ข)อสังเกตจากการตีความนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครตั้งแต3หน)า ๒๓ ว3า สภามหาวิทยาลัยจะให)ความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตเปIนอันดับ
แรก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไม3ใช3มหาวิทยาลัยด)านการวิจัย แต3เปIนมหาวิทยาลัยที่เน)นการสอน
ส3ว นยุ ทธศาสตรทั้ ง ๘ ยุ ทธศาสตรนั้ น จากการวิ เ คราะหคร3 า วๆ พบว3 า มุ3 งเน)น ที่ อาจารยมากกว3 า
นักศึกษา และจากที่นําเสนอมานั้นประมาณร)อยละ ๙๐ ของรายได)ทั้งหมดเปIนค3าใช)จ3ายคงที่ ได)แก3
เงินเดือนและค3าสาธารณูปโภคต3างๆ ส3วนที่เปIนโครงการต3างๆ นั้นเพียงประมาณร)อยล)านบาทเท3านั้น
ซึ่ ง ควรแบ3 ง ในส3 ว นพั ฒ นาอาจารยด) ว ย ทั้ ง เรื่ อ งการวิ จั ย หรื อ การศึ ก ษาต3 อ และต) อ งลงไปสู3 ก าร
พั ฒ นาการเรี ย นการสอน การพั ฒ นานั กศึ ก ษา ที่ ต) อ งเน) น เรื่ อ งการสอนเปI น หลั ก ดั ง ที่ ร ะบุ ไ ว) ใ น
ยุทธศาสตรที่ ๔ หน)า ๕๗ แต3เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดและเปYาประสงคแล)วไม3มีส3วนของการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพของนักศึกษาเลย จึงไม3สอดคล)องกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นการ
พัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงคในศตวรรษที่ ๒๑ ให)กับนักศึกษา เช3น ความคิ ดเชิงวิพากษ การ
ประยุกตความรู) การวิเคราะหสารสนเทศ การสื่อสาร การทํางานร3วมกัน การแก)ปZญหา การตัดสินใจ
การเข)าใจ มีความรู)ความคิดใหม3ๆ เหล3านี้เปIนสิ่งที่สําคัญมากในการแข3งขันในเวทีโลก ควรเน)นเปIน
พิเศษ ทั้งในยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวชี้วัด หากจะให)คณะ วิทยาลัย สํานักวิชาศึกษาทั่วไปเปIน
ผู)ดูแลคงไม3เพียงพอ ที่จะให)เกิดทักษะเหล3านี้ได) ควรเน)นที่นักศึกษามากขึ้น มากกว3ามุ3งเน)นที่อาจารย
อย3าคิดว3ามุ3งเน)นพัฒนาอาจารยแล)วนักศึกษาจะได)ประโยชนหรือมีคุณภาพสูงขึ้นด)วย และควรเน)น
ยุทธศาสตรที่ ๔ การสร)างคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต

๑๑
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะมุ3งเน)นความเปIนเลิศด)านการฝNกหัดครูเปIนหลัก การศึกษาไทยหาก
เปรียบเทียบในอาเซียนแล)วอยู3ในอันดับ ๘ เพราะวัดระบบการศึกษาจากการทํางานได) ไม3ใช3วัดที่
ความรู) เ ท3 า นั้ น สั งคมต) องการคนเหล3 า นี้ มากกว3 า มหาวิ ทยาลั ย มุ3 งเน) น อั ต ลั ก ษณของนั กศึ ก ษาที่
สามารถทํางานได) ทํางานเปIน เพื่อให)สอดคล)องกับบริบทของสังคมโลกปZจจุบันและอนาคต แม)จะเห็น
ด)วยกับการพัฒนาครูอาจารย แต3น้ําหนักควรอยู3 ที่ผลผลิตหรือนักศึกษาที่จ ะต)องทํางานเปIน เรื่อง
งบประมาณจะประกอบด)วย ๓ ประเภทคือ ๑) งบประมาณรายได) ๒) งบประมาณที่ร3วมกันระดมทุน
๓) งบประมาณรายจ3าย งบประมาณการสร)างรายได)ที่มีเงินอยู3 ๑๑๑,๕๐๐ บาท นั้นไม3น3าเปIนไปได)
และงบลงทุนไม3ได)มีเพียงแค3การก3อสร)าง ยังมีการลงทุนอื่นๆ ด)วย เช3น การรับงานวิจัย การพัฒนาคน
เพื่อให)เกิดรายได) ดังนั้น ในการจัดสรรงบประมาณต)องสะท)อนภาพว3าบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาอยู3ใน
อันดับที่เท3าใดของประเทศ สามารถทํางานเปIน การจะสอนเด็กให)ทํางานเปIน อาจารยต)องทํางานเปIน
ก3อน จะสอนอย3างไรให)บัณฑิตเปIนที่ต)องการของสังคม และหากจะเพิ่มรายได)ก็ต)องลงทุนให)มากกว3านี้
ทุกคณะต)องมีภารกิจหลักในการหารายได)
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว เสนอแนะว3า ข)อมูลการเขียนงบประมาณเหล3านี้
ควรมาจากฐานของการวิ เ คราะหอย3 า งชั ด เจน เพราะมี ค วามเชื่ อ มโยงและสนั บ สนุ น ในแต3 ล ะ
ยุ ทธศาสตร โดยเฉพาะในยุ ทธศาสตรที่ ๓ เรื่ องวิ จั ย การเรี ย นการสอน หากทํ าได) ดี จ ะสนั บ สนุ น
ทุกยุทธศาสตร แต3ยุทธศาสตรนี้ได)รับงบประมาณสนับสนุนน)อยเพียง ๑๕ ล)านบาท ซึ่งทั้งหมดมี ๑๕
โครงการ ๔๙ กิจกรรม วางเปYาหมายก็ไม3ชัดเจน ควรจัดกลุ3มผู)เกี่ยวข)องทุกหน3วยงานว3าจะทําวิจัยเรื่อง
ใดจึงจะได)ผลอย3างเต็มที่ เพื่อนําเงิน ๑๕ ล)านบาทนี้มาพัฒนามหาวิทยาลัย หรือจะแบ3งตาม Area
Based ให)ชัดเจน ทุกคณะทุกหน3วยงานทําโครงการเดียว จัดทําเปIนนโยบาย เช3น วิทยาลัยชัยบาดาล
พิพัฒน หรือจะเปIน Research Based เลือกมาหนึ่งที่ อาจจะเปIนงานวิจัยที่พัฒนารีสอรตต)นแบบ
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล)อมที่ยั่งยืนที่ตําบลบางกะเจ)าหรือจะเปIน Community Based เลือกชุมชนมา
บริ ห ารจั ด การให) เ ข) มแข็ ง เชื่ อว3 า ทั้ งหมดนี้ ส าขาการวิ จั ย สามารถบู ร ณาการได) ทุ กคณะ อยู3 ที่การ
สังเคราะหว3าจะทําอะไร ไม3ต)องการ ๑๕ โครงการ ๔๙ กิจกรรม ที่ทําแล)วไม3มีความเชื่อมโยงและไม3มี
ผลที่ยั่งยืน ไม3เปIนรูปธรรม นอกจากนั้นในยุทธศาสตรอื่นๆ ที่มีโครงการมากมายนั้นจะได) ผลสัมฤทธิ์
อย3างใดไม3ชัดเจน
หม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)
ข)อสังเกตว3า มีแต3การกล3าวถึงรายจ3าย ไม3ได)กล3าวถึงรายรับ ควรให)คณบดีทุกคณะทําโครงการเสนอ
สภามหาวิ ทยาลัย ว3า แต3 ละปVจะรับ นักศึกษาเท3าใด เมื่อถึงครึ่งปVได)ต ามที่ ประมาณการไว) หรื อไม3 มี
รายงานต)นทุนการจัดการเรียนการสอนต3อหัวนักศึกษาว3าเปIนเท3าใด มีกําไรหรือขาดทุนเท3าใด เพื่อให)
ทราบถึงสถานะการเงินของมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยทองหล3อ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุ ฒิ
กล3า วว3 า การประมาณการรายรับ ตั้งแต3 ปVที่แล) วก็ มิได) ผิด พลาด เพราะรายรั บจริงยังมากกว3า การ

๑๒
ประมาณการรายรับ ซึ่งยังมีความปลอดภัยทางการเงินอยู3 ส3วนโครงการในปVนี้ที่สนองตามยุทธศาสตร
ก็ ล ดลง แสดงว3 า มหาวิ ทยาลั ย มี การปรั บ ลดโครงการที่ มี ความจํ า เปI น น) อยออกไป อย3 า งไรก็ ต าม
ควรกําหนดเกณฑเปYาหมายบางเกณฑให)สูงขึ้น เช3น การพัฒนาอาจารยสู3ตําแหน3งทางวิชาการที่ตั้ง
เปY า ไว) ร) อ ยละ ๓ นั้ น ควรเพิ่ ม เพื่ อ เปI น แรงกระตุ) น นอกจากนั้ น การพั ฒ นาความเปI น เลิ ศ จาก
งบประมาณคงคลังในแต3ละปVเหลือพอประมาณ ควรนําเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยมาพัฒนาเพื่อ
ความเปIนเลิศสัก ๒ หรือ ๓ สิ่ง ควรลงทุนในเรื่องอุปกรณ อาจารย และกระบวนการผลิตทั้งหลายโดย
มุ3 ง สู3 ค วามเปI น เลิ ศ หากการได) มาซึ่ ง งบประมาณมี ค วามแน3 น อน เปI น ไปตามเปY า หมาย ก็ ควรนํ า
เงินกองทุนของมหาวิทยาลัยมาพัฒนา ส3วนจะพัฒนาด)านใดนั้นมหาวิทยาลัยควรวิเคราะหว3าจะมุ3งไป
ทิศทางใด อาจจะวิเคราะหตามความจําเปIนของประเทศ หรือเพื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ให)ข)อมู ลว3า มหาวิทยาลัยได)นําเงิ น
จํานวนประมาณ ๑๑.๒๙ ล)านบาท ดังรายละเอียดในหน)า ๑๒ ลําดับที่ ๑๙ เปIนเงินกองทุนการกีฬา
และกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเปIนส3วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยให)การสนับสนุนกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใน
ส3วนยุทธศาสตรที่ ๔ รายละเอียดดังเอกสารภาคผนวกในหน)าที่ ๑๘๖ – ๑๙๔ รวมทั้งสิ้นประมาณ
๗๓ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา หน3วยงานระดับคณะก็มีการจัดกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษา
อยู3 นอกจากนั้นในยุทธศาสตรที่ ๘ ในเอกสารหน)า ๔๓ ตารางที่ ๓.๙ หน3วยงานระดับคณะ สํานักมี
ศั ก ยภาพที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ให) ก ารสนั บ สนุ น หากหน3 ว ยงานที่ ต) อ งการทํ า โครงการและต) อ งการ
งบประมาณในการลงทุนก็สามารถยืมเงินไปดําเนินการโครงการ เมื่อมีรายได)แล)วก็เก็บไว)ที่หน3วยงาน
ร) อ ยละ ๘๐ ที่ เ หลื อ ร) อ ยละ ๒๐ ส3 ง เข) า มหาวิ ท ยาลั ย ส3 ว นในยุ ท ธศาสตรที่ ๓ ที่ มี ก ารจั ด สรร
งบประมาณจํานวน ๑๕ ล)านบาทนั้น มหาวิทยาลัยได)ดําเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
ประชุมเตรียมการให)มีการวิจัย นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมีกองทุนวิจัยประมาณ ๓๐ ล)านบาทโดยทุก
หน3วยงาน บุคลากรทุกคนสามารถเสนอโครงการวิจัย ทั้งนี้จะนําข)อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุง
แก)ไขรายละเอียดในเอกสารให)สมบูรณ การประมาณการรายรับและรายจ3าย จากเงินรายได)จากการ
จั ด การศึ ก ษา จะมี ก ารนํ า ส3 ง มหาวิ ท ยาลั ย ต3 อ ไป ส3 ว นต) น ทุ น ต3 อ หน3 ว ยของผลผลิ ต เนื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยได)นําค3าสาธารณูปโภคไว)ที่ส3วนกลาง มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ หากระบบ MIS
สมบูรณ ก็จะสามารถจัดทําต)นทุนต3อหน3วยของผลผลิตลงสู3สาขาได) จะทําให)ทราบถึงรายรับรายจ3ายที่
แท)จริง และจะทราบกําไรขาดทุนว3ามีจํานวนเท3าใด
ศาสตราจารยฐาปนา บุญ หล)า ถามว3า ๑) บั ณฑิต สามารถสนองผู)ป ระกอบการ
ได)มากขึ้นหรือไม3 ๒) มหาวิทยาลัยใช)งบประมาณพัฒนาอาจารยให)เปIนอาจารยมืออาชีพได)หรือไม3
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ให)ข)อมูลว3า ต)องใช)ผลการประเมิน
จากภายนอกโดยสํานักงานสถิติแห3งชาติที่ประเมินคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทุกปVงบประมาณ
และจะส3งผลมาให)มหาวิทยาลัยทราบว3าได)รับความพึงพอใจจากสถานประกอบการมากน)อยเพียงใด
ในปVที่ผ3านมามหาวิทยาลัยได)รับผลการประเมินที่ร)อยละ ๘๐ เศษ แสดงว3าสถานประกอบการมีความ

๑๓
พอใจบั ณฑิ ต มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ส3 ว นข) อ มู ล ด) า นการบริ การต3 า งๆ ที่ ไ ด) จ ากบั ณ ฑิ ต นั้ น
มหาวิทยาลัยก็นํามาปรับปรุงแก)ไขการจัดสวัสดิการให)นักศึกษา
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า เสนอแนะว3า ควรมีกิจกรรมรองรับการผลิตบัณฑิต
ให)เปIนที่พึงประสงคว3ามีกิจกรรมอะไรบ)าง กิจกรรมใดที่รับประกันว3าจะทําให)มีอาจารยมืออาชีพมากขึ้น
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า มหาวิทยาลัยยังดําเนินการโดยการตั้งยุทธศาสตร
และส3งยุทธศาสตรไปยังคณะ ซึ่งคณะไม3ได)คิดว3ายุทธศาสตรเหล3านี้จะทําอะไร คิดเพียงว3าปVหน)าจะทํา
อะไร แล)วจึงบรรจุกิจกรรมแต3ละกิจกรรมลงยุทธศาสตร หากจะดําเนินการให)ดีได)ต)องเริ่มใหม3โดยเมื่อ
มี ยุ ทธศาสตรแล) ว ให) เ ชิ ญ ทุ ก คณะมาประชุ ม ว3 า การบรรลุ แ ต3 ล ะยุ ท ธศาสตรได) นั้ น จะต) อ งทํ า อะไร
อย3างไร ใช)งบประมาณเท3าใด แล)วจึงค3อยคิดว3าที่จะทํานั้นใครจะเปIนผู)ทํา ทํากี่โครงการ และควร
ประสานบูรณาการกัน โดยอาจหารือกันตั้งแต3กลางปV บางเรื่องก็ให)เปIนไปตามความสมัครใจ ความ
พร)อมของคณะ จากนั้นได)ให)ข)อสังเกตว3า บางเรื่องไม3น3าเปIนไปได) เช3น วิทยาลัยการฝNกหัดครูไม3มี
ยุทธศาสตรที่ ๗ แม)แต3กิจกรรมการไหว)ครูก็ไม3มี แต3คณะวิทยาศาสตรฯ มียุทธศาสตรที่ ๗ และมี
กิจกรรมการไหว)ครู มหาวิทยาลัยคงไม3ได)ติดตามว3าใครควรจะทําอะไรตามขีดความสามารถหรือตาม
ภารกิ จ ของคณะนั้ น ๆ ดั งนั้ น ในปV นี้ จ ะมี น โยบายเพิ่ มเติ มว3า ๑) โครงการที่ จ ะดํ า เนิน การในแต3 ล ะ
ไตรมาสนั้น ถ)ายังไม3ได)ลงมือทําเมื่อสิ้นไตรมาส ให)ตัดงบประมาณนั้นออกเข)าส3วนกลาง แล)วปลายปVก็
ให)ผู)ที่สามารถดําเนินโครงการได)มาของบประมาณพิเศษ เว)นแต3มีเหตุผลจําเปIนพิเศษที่อธิการบดี
อนุมัติให)เปลี่ยนแปลงเวลา และภายใน ๖ เดือนให)รวบรวมเพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัยว3าได)ตัดไปกี่
โครงการ ๒) เงิ น รายได) ข องมหาวิ ท ยาลั ย สภามหาวิ ท ยาลั ย ควรทราบสถานะทางการเงิ น ของ
มหาวิทยาลัย ให)อธิการบดีสั่งการผู)รับผิดชอบ รายงานสถานะทางการเงินของเงินรายได)ทุก ๖ เดือน
ต)องรายงานให)ทราบว3ามหาวิทยาลัยมีเงินทั้งหมดเท3าใด อยู3ในแต3ละกองทุนเท3าใด เงินที่กันไว)หรือมี
ข)อผูกพันที่ต)องจ3ายเท3าใด และเงินที่ไม3มีข)อผูกพันเท3าใด เงินทั้งหมดนั้นอยู3ที่ใด
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให) ข) อ มู ล ว3 า ขณะนี้ ง บประมาณรายได) ที่ ก องคลั ง
รับผิดชอบนั้นมีตัวเลขอยู3แล)วและรายงานต3อคณะกรรมดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝQายแผน
นโยบายและการคลั ง ในรายได) ที่ ศาสตราจารยฐาปนา บุ ญ หล) า และรองศาสตราจารยธี ร ยุ ท ธ
สุนทรา กล3าวถึงนั้น มีข)อบังคับแยกไปจากกองคลัง หากกําหนดให)กองคลังทํารายงาน กองคลังก็จะไม3
มีตัวเลขในส3วนของรายได)จากการจัดการธุรกิจ
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว3า เงินกองทุนของมหาวิทยาลัยที่มีอยู3นั้น หาก
นํามาใช)เพราะงบประมาณรายได)ไม3พอใช) ภายใน ๔-๕ ปVจะหมดไป ฉะนั้น ต3อไปการตั้งงบประมาณ
ประจํ า ปV ต) อ งตั้ ง ตามประมาณการรายได) แ ละงบประมาณแผ3 น ดิ น ที่ มี อ ยู3 ส3 ว นเงิ น กองทุ น ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ ะนํ า มาใช) นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย สามารถนํ า มาใช) ไ ด) แต3 ต) อ งนํ า มาใช) ใ นโครงการที่
มหาวิทยาลัยมีจุดมุ3งหมายเพื่อกระตุ)น หรือทําเปIนพิเศษ ทําแล)วเห็นผลชัดเจน งบประมาณไม3ผูกพัน
ขณะนี้ มหาวิ ทยาลั ย มีกองทุน ของมหาวิ ทยาลั ย เก็ บ อยู3ที่คลั ง เว) น เงิน รายได) ของศู น ยวั ฒนธรรม
พระนคร มีความเข)าใจว3าศูนยวัฒนธรรมพระนครเก็บเงินได)เอง จึงไม3ได)นําเงินส3งคลัง ศูนยวัฒนธรรม

๑๔
พระนครเก็บแต3ยอดตัวเลขไว) ส3วนเงินต)องให)ส3งคลังรับผิดชอบ ส3วนที่ต)องตัดขาดจากศูนยวัฒนธรรม
พระนครเพื่อให) เปI น เงิ นรายได)ของมหาวิทยาลัย ได) มีการกํ าหนดข)อบั งคั บไว)ชั ด เจนแล)ว แต3 ไม3 ได)
หมายความว3าให)เก็บเงินรายได)ไว)เอง เงินเหล3านี้ควรจะอยู3ในแหล3งเดียวกัน เพื่อนําไปใช)ลงทุนโดยควร
ทํ า ให) เ ปI น ระบบศู น ยกลางเบิ ก จ3 า ยได) ทั น ที ที่ ก องคลั ง นโยบายอี ก ข) อ หนึ่ ง คื อ ๓) ควรมี ก ารตั้ ง
งบประมาณสมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม3
เพราะในข)อบังคับ ทั้งสองฉบับ นี้ร ะบุ ว3า มหาวิ ทยาลัย จะต)องจ3 ายเงิ นส3 วนหนึ่ งเข)า กองทุ นพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย และกองทุ น สวั ส ดิ ก ารพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง แบ3 ง เปI น ๒ ส3 ว นคื อ ๓.๑) เงิ น
งบประมาณแผ3นดินที่ต)องโอนทั้งหมดเข)าไป คํานวณมาในปVนั้นใช)ไปเท3าไหร3 เหลือก็ส3งคืนรัฐบาล
๓.๒) เงินที่มหาวิทยาลัยจ3ายสมทบเข)ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ที่เหลือก็นําเข)ากองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงให)เห็นว3าเงินจํานวนนี้มหาวิทยาลัยได)นําไปใช)ในกองทุนสวัสดิการ
แล)วจะได)ไม3ต)องส3งคืนคลังเมื่อครบกําหนด
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า เพื่อให)ไม3สับสนในทางปฏิบัติต)องมีความชัดเจน
ว3าที่เก็บเงินมีที่เดียวคือที่กองคลัง แต3ปZจจุบันนั้นไม3ใช3 หากจะให)กองคลังหาตัวเลขก็คงไม3สามารถทําได)
เพราะกองคลังมีเพียงเงินรายได)จากเงินบํารุงการศึกษาเปIนส3วนใหญ3 จะรายงานได)เฉพาะสิ่งที่อยู3ใน
ความรับผิดชอบของกองคลัง ซึ่งปกติก็จะรายงานงบดุลต3ออธิการบดีทุกเดือน ตามที่ศาสตราจารย
ฐาปนา บุญหล)า และ รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กล3าวมาเปIนเงินรายได)ที่มหาวิทยาลัยออก
ข)อบังคับเปIนพิเศษ แต3มีการแปลความผิดว3าไม3ต)องส3งไปที่กองคลัง รายได)จากศูนยวัฒนธรรมพระนคร
มีไม3น)อย ในส3วนนี้ก็มีกรรมการดูแล อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องนักศึกษา จะพิจารณาแต3ยุทธศาสตรไม3ได)
เพราะยุทธศาสตรทั้งหมดนั้นก็ลงไปสู3นักศึกษาทั้งสิ้น เปIนเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เปIนจุดอ3อน
ของการทํา งบประมาณที่ หน3ว ยงานส3วนใหญ3ของประเทศไทยไม3 ได) เชื่ อมโยงทุกอย3า งให)เห็ นอย3า ง
ชัดเจน ซึ่งที่แท)แล)วก็คือการบูรณาการร3วมกันทั้งหมดนั่นเอง หากจะหยิบยกมาเปIนส3วนๆ ก็จะผิด
ภาพแห3 งความจริงไปหมด ส3 ว นเรื่ องงานวิจั ย เห็น ด) ว ยกั บ ศาสตราจารยสนิ ท อักษรแก) ว ที่ควรมี
โครงการวิจัยรวมตอบสนองพันธกิจต3างๆ ของมหาวิทยาลัยภายในวงเงินงบประมาณ ๑๕ ล)านบาท
ซึ่งทํ าได) ยากมากด) วยเหตุ ห ลายประการ คื อ ๑) จุ ด อ3 อนของมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ ที่ ศักยภาพของ
อาจารย การจะทําโครงการให)อาจารยผนึกกําลังนั้นค3อนข)างเปIนปZญหาในเชิงบริหารจัดการคน หาก
จะทําโครงการที่ให)เกิดการผนึกกําลังกันนั้นต)องบริหารจัดการบุคลากรให)ดีในระดับศูนย สํานักและ
คณะต3างๆ ข)อเท็จจริงที่ต)องยอมรับคือบางคณะมีผู)ช3วยทํางานอยู3ไม3กี่คน บางคณะมีคนคนเดียวที่
รั บ ผิ ด ชอบหลายงานเพราะคนอื่ น ไม3 ทํา คณบดี ก็ไม3 ส ามารถแก) ปZ ญ หาได) เปI น ปZ ญ หาใหญ3 ห ากไม3
สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเช3นนี้ได) มหาวิทยาลัยจะไม3สามารถสร)างสรรคโครงการที่มีผลกระทบ
ต3อการเปลี่ยนแปลงของมหาวิ ทยาลัย ไม3เพียงมหาวิทยาลัยราชภั ฏ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็ประสบ
ปZญหาเหล3านี้เช3นกัน แต3ในปVนี้หรือปVต3อไปก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได) เพราะใน ๓๗ โครงการใหญ3ๆ
ของปVนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได) ถ)าไม3ดําเนินการก็ขอให)ระงับเงินส3วนนั้นมาจัดสรรใหม3 แต3เมื่อ
ระงั บไปแล) ว ก็ อาจถู กใจบางคนที่ ไม3 ต) องทํ า งาน และระบบของเราคื อ ไม3 ได) ทํา งานก็ ได) รั บ ความดี

๑๕
ความชอบ ถ) า ไม3 ไ ด) รั บ ความดี ค วามชอบก็ มี ปZ ญ หา ทํ า ให) บ ริ ห ารจั ด การได) อ ย3 า งลํ า บาก สภา
มหาวิทยาลัยมีมติมากว3าสองปVแล)วว3าหากโครงการใดไม3ได)ดําเนินการหลังจากที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติแล)วให)ชี้แจงต3ออธิการบดี ถ)าไม3มีเหตุผลเพียงพอก็ให)นํางบประมาณมาไว)ที่ส3วนกลาง และสภา
มหาวิทยาลัยมีมติว3าโครงการใดที่กําหนดไว)ในไตรมาสใดแล)วไม3ได)ดําเนินการ ถือว3าโครงการนั้นระงับ
ไป ทั้งสองมติ นี้ ในทางปฏิ บัติ ค3อนข) า งลํ า บากคื อ คนบางคนไม3 ทํางาน แต3 ได) รั บ ความดี ความชอบ
ประจําปV คนที่ทํางานหนั กก็เปIนคนจํ านวนเดิม สภามหาวิทยาลัยมีความคาดหวังสูงมากที่จะเห็ น
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง ปZญหาคือจะมีการบริหารจัดการบุคลากรอย3างไรให)เกิดความซื่อสัตยต3อ
องคกร มีความขยัน ความภักดี และมีความทุ3มเท ไม3มีแต3การเรียกร)องที่อยากจะได)ซึ่งเปIนปZญหาใหญ3
ฝQา ยบริห ารต) องมีการทบทวนหรื อมอบหมายคณบดี ผู) อํา นวยการต3 างๆ เปIน ผู)ดู แล เว) นแต3มีเรื่ อง
อุทธรณ หรือร)องเรียนต3างๆ ที่จะต)องให)รองอธิการบดีหรืออธิการบดีเปIนผู)ดูแล
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา เสนอแนะว3า กรรมการบริหารศูนยวัฒนธรรม
พระนครต)องศึกษาข)อบังคับฯ ให)ชัดเจน และมีสองส3วนที่จะต)องดําเนินการคือ ๑) เงินสวัสดิการที่
ศูนยวัฒนธรรมพระนครต)องรวบรวมรายได)โ ดยหักส3ว นหนึ่งเพื่ อการดํา เนินการ ที่เหลือนําส3งเปI น
รายได) ข องมหาวิ ท ยาลั ย ๒) โครงการใดที่ ไ ม3 ดํ า เนิ น การตามที่ กํ า หนด ต) อ งมาชี้ แ จงต3 อ สภา
มหาวิทยาลัยมิใช3อธิการบดี ว3าเพราะเหตุใดจึงไม3ดําเนินการโครงการ เปIนการติดตามการดําเนินการ
โครงการและเปIนการเพิ่มความเข)มข)นในการกํากับตรวจสอบ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กล3าวว3าการปรับวัฒนธรรมหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลนั้นเปIนเรื่องใหญ3 แต3ต)องดําเนินการ ไม3ว3าจะเปIนการวิจัย การบูรณาการ การเปลี่ยนวิธีคิด
เพื่อให)เปIนไปในทิศทางเดียวกัน
ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจําให)ข)อมูลว3า อาจารยใหม3มีศักยภาพมาก โดยดูจากการดําเนินโครงการกัลยาณมิตรคู3คิดวิจัยซึ่ง
เปIนโครงการที่ให)คําปรึกษาและแลกเปลี่ยนข)อมูลเกี่ยวกับการขอตําแหน3งทางวิชาการและการศึกษา
ต3อ มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มีการสรรหา การพัฒนา และการ
สิ้ น สุ ด การทํ า งาน สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ ผู) บ ริ ห ารจะต) อ งเรี ย นรู) คื อ ศาสตรการบริ ห าร การเปI น ผู) บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยเปIนสิ่งที่ยากมาก ผู)บริหารต)องใช)คนเปIน พฤติกรรมของการบริหารคนเปIนตัวแปรต)น
พฤติกรรมของลูกน)องเปIนตัวแปรตาม ถ)าผู)บริหารมีพฤติกรรมการบริหารที่ดีผู)ใต)บังคับบัญชาก็จะ
ปฏิบัติตาม นายกสภามหาวิทยาลัยเปIนตัวอย3างที่ดีมากในการมีส3วนร3วม ผู)บริหารระดับคณบดีต)อง
เรียนรู)หลักสูตรการเจรจาต3อรอง การบริหารบุคลากรรุ3นใหม3 ก3อนจะเปIนผู)บริหารต)องผ3านการอบรม
การบริหารบุคลากรนั้นเปIนเรื่องใหญ3 สภาพปZญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้มาจาก ๑) ปZญหาการบริหาร ๒)
ความโปร3งใส หากผู)บริหารไม3กํากับดูแลเรื่องเหล3านี้จะกลายเปIนปZญหาใหญ3 โดยพื้นฐานแล)วคนตั้งใจ
ที่จะทํางาน ต)องการทําดี แต3ก็ควรมีมาตรการที่เด็ดขาดไม3ต)องเกรงใจใคร เพื่อคุณภาพทางการศึกษา
การเปIนผู)บริหารต)องมีความอดทน ปZจจุบันหาผู)ที่จะมาเปIนคณบดีได)ยาก จึงต)องสร)างตัวแทนไว)

๑๖
หม3 อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิ ชั ย กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ
รายงานว3า เงินรายได)ที่ศูนยวัฒนธรรมพระนครจะต)องนําส3งมหาวิทยาลัยในปVนี้ได)รับรายงานสิ้นสุด
ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปIนจํานวน ๒๑,๐๓๓,๒๑๐.๗๖ บาท คาดว3าเมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายน
คงจะประมาณ ๒๓ ล)านบาท ซึ่งจะดําเนินการตามระเบียบศูนยวัฒนธรรมพระนครคือ ในอัตราร)อย
ละ ๖๕ ที่เหลือร)อยละ ๓๕ เก็บไว)สําหรับบริหารจัดการศูนยวัฒนธรรมพระนคร นอกจากนั้นยังมี
รายได)จากสวัสดิการ จากหอพัก ร)านค)า การใช)สถานที่อีกด)วย ส3วนรายได)ในส3วนของสวัสดิการของปV
ที่ผ3านมานําส3งมหาวิทยาลัยเรียบร)อยแล)ว
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าว
เพิ่มเติมว3า ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝQายธุรกิจและการลงทุน ได)
หารือเกี่ยวกับศูนยวัฒนธรรมพระนครโดยให)มีผู)จัดการที่เปIนบุคคลภายนอกมาบริหารจัดการ มีเกณฑ
การทํางานว3า รายได)จะต)องเพิ่มขึ้นปVละร)อยละ ๒๕ ต3อไปรายได)ก็จะดีขึ้นทั้งอาคารฝNกประสบการณ
วิชาชีพพระนครแกรนดวิว และศูนยเรียนรู)และผลิตสิ่งพิมพด)วยระบบดิจิทัล ที่ต)องมีการดําเนินการ
เชิ ง ธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ได) รั บ เงิ น งบประมาณแผ3 น ดิ น ประมาณ ๔๘๐ ล) า นบาท แต3 ไ ด) เ งิ น นอก
งบประมาณจากการจัดการศึกษาประมาณ ๒๔๐ ล)าน จึงต)องมีการนําเงิ นกองทุนมาใช)เปIนระยะ
ซึ่งอาจจะทําให)เงินกองทุนนี้หมดไปได) หากจํานวนนักศึกษาน)อยลง รายได)น)อยลง มหาวิทยาลัยก็ไม3
สามารถอยู3ได) จึงมีภาคธุรกิจและการลงทุนมาช3วย ทําอย3างไรจึงจะเพิ่มคุณภาพการศึกษา เพราะเหตุ
ใดประเทศไทยจึงถูกจัดอันดับคุณภาพการศึกษาในลําดับที่ ๘ ของอาเซียน เพราะผลิตบัณฑิตที่ไม3ตรง
ตามความต)องการของภาคธุรกิจ ทําให)ไม3ตรงกับสายงาน จึงมีการประเมินมาว3านักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาของประเทศไทยดีกว3าพม3าและลาวเท3านั้นเอง มหาวิทยาลัยต)องตระหนักในส3วนนี้ ต)อง
พัฒนาอาจารย พัฒนานักศึกษาที่สามารถทํางานหรือรองรับงานได) เช3นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล)าพระนครเหนือที่เน)นการฝNกงาน นักศึกษาจึงสามารถทํางานได)ทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา
ผู)บริหารต)องพิจารณาในส3วนนี้ด)วยเพื่อให)มีผู)เข)ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมากขึ้น
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3า วว3า ยังมีความเข)าใจที่ไม3ชัดเจนเกี่ยวกับรายได)ของ
มหาวิทยาลัย การประมาณการรายได)จากเงินบํารุงการศึกษา เปIนการคาดการณตัวเลข ส3วนรายได)
จากธุรกิจและการลงทุนนั้นก็ควรมีวิธีคิดในแบบเดียวกัน มีการประมาณการรายได)จากผู)จัดการ เพื่อ
สามารถใช)เงินจํานวนนี้ให)เพียงพอได) ส3วนที่จะทําโครงการพิเศษให)นําเงินจากกองทุนมาใช)โดยไม3เปIน
งบผูกพัน และให)เริ่มระมัดระวังการใช)ตั้งแต3ปVหน)า
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กล3าวว3า การบริหารจัดการควรเน)นให)ดี เช3น การ
ก3อสร)างหอประชุมที่ล3าช)านั้นเปIนเพราะผู)รับเหมากล3าวว3าแบบการก3อสร)างนั้นไม3สามารถรองรับแรง
ของโครงสร)างได) จึงต)องแก)ไขและเพิ่มราคาใหม3 ทําให)ล3าช)า ตามจริงแล)วก3อนที่จะรับเหมานั้นจะต)อง
มีการตรวจสอบและรับรองแบบให)เรียบร)อย และต)องเปIนความผิดของผู)รับเหมาก3อสร)าง ไม3ควรให)
ล3วงเลยมาเปIนระยะ ๓-๔ ปV ซึ่งทําให)เกิดความเสียหายด)านงบประมาณ

๑๗
รองศาสตราจารยธี ร ยุ ท ธ สุ น ทรา กล3 า วว3 า วงเวี ย นหน) า อาคารหอประชุ ม
อเนกประสงคที่ยังดําเนินการไม3แล)วเสร็จนั้นเปIนเพราะเหตุใด ควรเร3งรัดการดําเนินการ
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารง
ตํ า แหน3 ง บริ ห ารให) ข)อ มู ล ว3 า เนื่ องด) ว ยผู) รั บ เหมาได) ข อปF ด พื้ น ที่ ถ าวรเพื่ อ ดํ า เนิ น การก3 อ สร) า ง ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยได)ประชุมหารือกับผู)รับเหมาแล)วว3าไม3สามารถทําได) ต)องแจ)งล3วงหน)าก3อน ๓ วัน และให)
ปFดชั่วคราว รวมทั้งให)ทําทางเบี่ยง ทําการก3อสร)างทีละส3วน ผู)รับเหมาจึงปฏิเสธการก3อสร)างและถอน
ตัวไป ขณะนี้มหาวิทยาลัยได)แจ)งยกเลิกสัญญา และบริษัทรับเหมาได)อุทธรณอยู3 ที่ช)าก็เปIนเพราะ
ขั้นตอนการดํา เนิ นการทางกฎหมาย และอยู3 ในช3วงประเมินราคาเพื่อให)ผู) รับ เหมารายใหม3 เข) ามา
ดําเนินการ
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ถามว3า การก3อสร)างที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
จากเงินเหลือจ3ายที่สภามหาวิทยาลัยได)อนุมัติไปปVที่ผ3านมา หากไม3มีผู)รับเหมามาประมูลงานแล)วทาง
กฎหมายจะมี วิ ธีการอย3า งไร และทํ าให) ต)องใช) งบประมาณข)า มปV มีการกั น ไว) ห รือถูกตั ดไปอย3 างไร
เพราะหากสร) างสํา เร็ จก็ส ามารถเปIนค3 ายไว) สํา หรับ จัด กิจ กรรมให)นั กศึ กษาและสร)า งรายได)ให)กับ
มหาวิทยาลัยได)
อาจารยไพบูลย วิ ริยะวั ฒนะ ให) ข)อมูลว3า การก3อสร) างที่วิ ทยาลั ยชั ยบาดาลพิพัฒนนั้ น
มหาวิทยาลัยได)ทําราคากลางเพื่อให)ยื่นการประมูลโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส แต3ไม3มีผู)ยื่นประมูล จึงต)องนําราคา
กลางกลับมาทบทวนและปรับราคาเพิ่มและยื่นประมูลไปอีกรอบ งบประมาณนี้ไม3ได)ถูกตัด เพราะเปIนงบผูกพัน
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ เสนอแนะให)แก)ปZ ญหาเฉพาะหน)าเรื่องถนนวงเวียนที่
ขรุขระโดยให)นําหินมาเทลงไปก3อนที่การดําเนินการทางกฎหมายจะแล)วเสร็จ
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
ให)ข)อมูลว3 า ฝQายบริห ารได)มีการแก)ไขปZญหานี้ต ลอดมา แต3เ นื่องด)วยฝนตกและมีร ถผ3า นเข) าออก
จํานวนมากและตลอดเวลาทําให) ถนนชํารุดหลังจากซ3อมแล)วเพีย งวันหรือสองวัน ซึ่งก็ได)กําชับให)
ผู)รับผิดชอบดูแลอย3างใกล)ชิด และได)แจ)งกองคลังเกี่ยวกับการรายงานข)อมูลการเงินในทุก ๖ เดือน
แล)ว นอกจากนั้นการพัฒนาบุคลากร ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก็มีโครงการจัดอบรมให)
อธิการบดี คณบดี และผู)อํานวยการ และยังหาโอกาสในการตั้งคณะหรือหลักสูตรใหม3เพื่อหารายได)
ให)กับมหาวิทยาลัย มีความพยายามที่จะปลุกจิตสํานึกร3วมกันของบุคลากรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
เพี ย งให) บุ ค ลากรรู) ห น) า ที่ ข องตนเอง ทํ า หน) า ที่ ข องตั ว เองให) ดี ที่ สุ ด มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งได)ให)นโยบายไว)ว3าหลังจากประชุมเสร็จให)คณบดีนําไปหารือกันในคณะ
เพื่อให)เกิดการมีส3วนร3วม
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า โครงการที่ไม3ได)ดําเนินการตามกําหนด ให)คิดระบบ
การให)คะแนนประเมินเพื่อขึ้นเงินเดือนหรือการให)เงินรางวัลกับผู)ที่ทําดี ส3วนเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยนั้น
ให)รวบรวมว3าอยู3ที่ใดบ)างให)แยกให)ชัดเจนและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจ3าย ประจําปVงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๘
๒. มอบนโยบายด)านการเงินและการคลัง ดังนี้
๒.๑ ให) ก องคลั ง รายงานสถานะทางการเงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ต3 อ
สภามหาวิทยาลัยทุก ๖ เดือน
๒.๒ ให)กองคลังจัดทําบัญชีเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยนําเสนอต3อสภา
มหาวิทยาลัย
๓.๖ (ร1าง) แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ รองศาสตราจารยเพี ย งพบ มนตนวลปรางค
รายงานข) อมู ล ต3อที่ ป ระชุ มความว3 า ด)ว ยมหาวิ ทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ได) จั ด ทํ า (ร3 า ง)
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปVงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผ3านคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิ ทยาลั ย ฝQ า ยแผนงบประมาณ และการคลั งเรี ย บร)อยแล) ว รายละเอี ย ดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ถามว3 า ๑) ยุ ท ธศาสตรที่ อ ยู3 ใ นแผนปฏิ บั ติ ง านนี้ เปI น
ยุทธศาสตรเดียวกันกับการอนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจ3าย ประจําปVงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
หรื อไม3 และ ๒) โครงการที่ ทําในแต3 ล ะยุ ทธศาสตร เปI น โครงการเดี ย วกั น กั บ การอนุ มัติ คํา ขอตั้ ง
งบประมาณรายจ3าย ประจําปVงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม3
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา แสดงความคิดเห็นว3า โครงการในยุทธศาสตรนี้
เปIนโครงการย3อยซึ่งสามารถบูรณาการเปIนโครงการใหญ3เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยได) โครงการต3างๆ ก็
เหมือนๆ กัน มีการดําเนินการที่ซ้ําซ)อนกัน ควรจะจัดทําเปIนการผนึกกําลังในคณะสร)างความเปIน
ปNกแผ3นและต3อเนื่อง โดยรวมโครงการที่สามารถรวมกันได)เข)าด)วยกัน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า คงต)องเริ่มดําเนินการในปVหน)า โดยแจกแจงแต3ละ
ยุทธศาสตร มิใช3นําโครงการมาบรรจุไว)ในยุทธศาสตร และขอให)บันทึกรายละเอียดและเงื่อนไขต3าง ๆ
ไว) ในการนําเสนองบประมาณในปVหน)าให)ระบุเงื่อนไขที่กล3าวมาในการขออนุมัติขอตั้งงบประมาณ
รายจ3าย ประจําปVงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว)ในหน)าแรกในเอกสารการขอตั้งงบประมาณ แทนการ
ระบุประวัติและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย เพื่อเตือนความจําทั้งผู)จัดทําและผู)พิจารณา
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า ให)ข)อสังเกตว3า ๑) คําว3าแผนปฏิบัติงาน ควรใช)
ภาษาอังกฤษว3า “Operation Plan” แทนคําว3า “Action Plan” ที่หมายถึงแผนพัฒนาปรับปรุง
แก) ไข ๒) การใช) ง บประมาณคุ) มค3 า หรื อ ไม3 จะมี การคื น ทุ น หรื อไม3 เมื่ อใด ทั้ ง เชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพ ๓) มหาวิทยาลัยมีการจัดการความเสี่ยงอย3างไร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า ขอฝากให)ฝQายบริหารไปคิดและหาคําตอบ และ
ถามว3าชื่อทั้งระบบใหญ3นั้นควรจะเปIนอย3างไร
นายไพรั ช อรรถกามานนท ประธานกรรมการส3 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง ให)ข)อสังเกตว3า เอกสารในหน)า ๑๐๔ และ ๑๐๕ นั้นควร

๑๙
ตรวจสอบความถูกต)องของเอกสารเกี่ยวกับปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรี
มหาธาตุฯ ที่มีการเขียนซ้ําซ)อน
มติที่ประชุม อนุมติ แผนปฏิบั ติงานประจําปV งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมอบฝQ ายบริหาร
ตรวจสอบชื่ อภาษาอั งกฤษที่ ถูกต) อง และปรับ ปรุ งข) อมู ล ตามคํา แนะนํ าของสภา
มหาวิทยาลัย
๓.๗ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ป(การศึกษา ๒๕๕๕
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได)จัดทําการประเมิน
ตนเอง และกลุ3มงานสภามหาวิทยาลัยได)จัดทําเอกสารการประเมินตนเอง เพื่อประกอบการพิจารณา
การประกันคุณภาพในตัวบ3งชี้ที่ ๗.๑ และตัวบ3งชี้ที่ ๑๒ ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
อยู3ในระดับดีมากหรือระดับคะแนน ๔.๘๘ จากนั้นได)เชิญผู)ช3วยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ
ผู)ช3วยอธิการบดี/ผู)อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษารายงานผลจากการที่มหาวิทยาลัย
ได)รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยปVการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๔ – ๖
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให)สภามหาวิทยาลัยพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า ให)ข)อสังเกตในหน)าที่ ๗ และ ๑๒ การผลิตบัณฑิต
ได)ระดับคะแนน ๓.๒๓ ถือว3าไม3ผ3านเพราะต)องมีระดับคะแนน ๓.๕๑ ขึ้นไป และองคประกอบที่ ๔ ได)
ระดับคะแนน ๒.๙๔ ควรนํางบประมาณมาใช)ปรับปรุงในสิ่งเหล3านี้
อธิการบดีกล3าวว3า เมื่อทราบปZญหาแล)ว มหาวิทยาลัยจะจัดทําแผนพัฒนาเพื่อลด
ช3องว3างในปVที่ผ3านมา
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กล3าวถึงหน)า ๘ ข)อ ๒ ซึ่งมีข)อสังเกตว3าบางสาขาวิชาในปV
๒๕๕๕ ยังไม3ผ3านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน)า ๙ ข)อ ๓ การบริหาร
หลักสูตรบางสาขาวิชายังไม3เปIนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาปV ๒๕๔๘ และยังมี
หลักสูตรจํานวนมากที่อยู3ระหว3างการปรับปรุงนั้นเปIนความจริงเพียงใด และในหน)า ๖ ข)อ ๒.๑ ระบบ
และกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรซึ่งมีการประเมินตนเองอยู3ที่ ๕ แต3กรรมการประเมินไว)ที่
๒ อีกทั้งข)อเสนอแนะที่ควรดําเนินการเร3งด3วนที่ให)ดําเนินการด)านหลักสูตรให)สอดคล)องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒินั้นมีวิธีการแก)ไขอย3างไร
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กล3าวว3า ๑) จากผลการประเมิน ผลการประเมินในปV
ปZจจุบันกับในอดีตนั้นมีการพัฒนาขึ้นหรือไม3 อย3างไร ควรมีการเปรียบเทียบเพื่อให)เห็นภาพอย3าง
ชัดเจน ๒) ตัวบ3งชี้ สมศ.ที่ ๗ การประเมินตนเองอยู3ที่ระดับคะแนน ๓.๕ แต3กรรมการประเมินให)
ระดับคะแนน ๕ ทั้งนี้ตัวบ3งชี้ที่ ๗ ไม3ได)ระบุรายละเอียดมาจึงไม3ทราบว3าหมายถึงอะไร ควรมีการ
พัฒนาบนฐานขององคความรู) หรือบน Research Based Management ควรปรับตั้งแต3การบริหาร
จัดการ จากนั้นได)ถามว3าในส3วนของการวิจัยในปVที่ผ3านมาได)ระดับคะแนนเท3าใด

๒๐
ผู)ช3วยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ ให)ข)อมูลว3า อยู3ที่ระดับคะแนน ๓.๑๙ เปIน
การเฉลี่ยทั้งของ สกอ. และ สมศ. แต3ปVนี้ได)ระดับคะแนนเพิ่มขึ้นมาคือ ๓.๖๕ ซึ่ง สกอ. แจ)งว3าหากใน
ปVนี้ยังไม3ถึง ๓.๕๑ สกอ. จะลงมาดูแลเอง สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงดําเนินมาตรการและทําให)ได)
ระดับคะแนนที่ดีขึ้น
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ให)ข)อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
สุขอนามัยและสิ่งแวดล)อมว3า มีผู)ร)องเรียนมาว3าน้ําดื่มของมหาวิทยาลัยนั้นมีกลิ่น จึงได)ไปตรวจสอบที่
โรงงานผลิ ตน้ํ าดื่ มของมหาวิ ทยาลั ยพบว3 ากํ าลั งดํ าเนิ นการปรั บปรุ งแก) ไข จึ งควรจ) า งบริ ษัท มาดู แ ล
บํารุงรักษา นอกจากนั้นยังมีเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของโรงอาหารซึ่งควรแก)ไขเพื่อประโยชน
แก3บุ คลากรและนักศึ กษาของมหาวิทยาลัย ควรดูแลในสิ่งเหล3 านี้และมี ตัว ชี้วัดใดที่ เกี่ ยวข) องเรื่อง
เหล3านี้บ)าง
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กล3าวว3า เคยเสนอแนะในเรื่องนี้เกี่ยวกับตัวชี้วัดว3า
มหาวิทยาลัยควรตั้งตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเอง
ผู) ช3 วยศาสตราจารยโองการ วณิ ชาชี วะ ให) ข)อมู ลว3 า ตั วบ3 งชี้ ของ สมศ. จะมี เรื่ อง
เกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพ ซึ่งก็ได)รับคําชมเชยเกี่ยวกับภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยว3าอยู3ในเกณฑที่ดี
ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยกั ล ยา แสงเรื อง ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง ที่ เ ปF ด รั บ
นักศึกษาในปV ๒๕๕๕ ที่บางสาขาวิชายังไม3ได)รับความเห็นชอบจาก สกอ. ว3า สกอ. มีหนังสือแจ)งว3า
ให)เลื่อนการดําเนินการตามเกณฑในปV ๒๕๕๖ เพราะมีหลายมหาวิทยาลัยได)ให)ข)อมูลไปว3าไม3สามารถ
จะปรับได)ทันเพราะ มคอ. ๑ หลายสาขาในปZจจุบันยังไม3มี ดังนั้นการดําเนินคุณภาพประเด็นนี้จึงอยู3
ในเกณฑ นอกจากนั้นหลักสูตรปรับปรุงที่เปFดรับนักศึกษานั้นมหาวิทยาลัยสามารถเปFดรับได) เพราะ
สกอ. เลื่อนเวลาให)เปIนปV ๒๕๕๖
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว3า การเปFดรับนักศึกษาโดยที่หลักสูตรยังไม3ได)รับการ
เห็นชอบจาก สกอ. นั้น มีหรือไม3 สกอ. ระบุไว)ในที่ใดที่ให)หลักสูตรต)องผ3านการเห็นชอบก3อนถึงจะรับ
นักศึกษาได)
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล3 า วว3 า จากประสบการณการเปI น ผู) ทรงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) ๘ ปV เมื่อหลักสูตรผ3านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล)วให)รับ
นั กศึ กษาได) ถ) า สกอ. ให) ข)อมู ล มาเช3 น นั้ น ถื อว3 า ผิ ด เพราะ กกอ. ระบุ ว3 า เมื่ อสภามหาวิ ทยาลั ย
เห็ น ชอบแล) ว ส3 งให) สกอ. รั บ ทราบก็ จ ะส3 งต3 อไปยั ง ก.พ. เพื่ อรั บ รองคุ ณวุ ฒิ มหาวิ ทยาลั ย จึ งจะ
สามารถรับนักศึกษาได) กรณีที่มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร อาจจะ
เกิดความเข)าใจผิดที่รับข)อมูลที่ไม3ถูกต)องจาก สกอ.
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล3 า วว3 า เปI น การเสี ย คะแนนโดยไม3 ส มควร จึ ง ขอให)
ตรวจสอบข)อมูลให)ถูกต)องเพื่อชี้แจงกับผู)ประเมินหรือควรจะต)องระวังเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตร

๒๑
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กล3าวว3า หากส3งข)อมูลนี้ไป สกอ. จะกระทบข)อ ๒
เพราะหากสภามหาวิทยาลัยรับทราบแต3ยังมีข)อเท็จจริงที่ต)องปรับแก)อีกก3อนส3งข)อมูลไปยัง สกอ. จึง
ต)องแก)ไขเพื่อปYองกันผลกระทบ และควรให)สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบก3อนหรือไม3
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า ให)ทําหมายเหตุของมหาวิทยาลัยว3า ได)รับทราบ
คําชี้แจงจาก สกอ. ว3าหากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรปรับปรุงแล)วให)ดําเนินการเปFดรับนักศึกษา
ได)ทันที
ผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กล3าวว3า ในข)อ ๓ หน)า ๙ การบริหารหลักสูตร
บางสาขาวิช ายั งไม3 เปI น ไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสู ตรระดั บอุ ดมศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และยั งมี
หลักสูตรจํานวนมากที่ยังอยู3ระหว3างการปรับปรุงสู3กรอบมาตรฐาน เพราะการประเมินนี้สิ้นสุดวันที่
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเปIนไปตามมาตรฐานเรียบร)อย
แล)ว เหลือแต3ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า กรณีหลักสูตรนี้มีอยู3 ๒ ประเด็นคือ ๑) หลักสูตร
ไม3เปIนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ๒) มหาวิทยาลัยยังไม3ได)ปรับปรุงหลักสูตรให)เสร็จตามกรอบ
TQF จากนั้นได)ถามว3า ขณะนี้มีที่ดําเนินการแล)วเท3าใด และยังไม3ได)ดําเนินการอีกเท3าใด
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย มอบนโยบาย ให) ผู) บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ประชุ มคณบดี
ทุกคณะที่เกี่ยวข)อง และพิจารณาข)อเสนอแนะ บางเรื่องต)องชี้แจงเพิ่มเติมก็ต)องทําหมายเหตุ บางเรื่อง
ที่ ส มควรแก) ไ ขให) คิ ด อ3 า นว3 า จะแก) ไ ขอย3 า งไรและนํ า เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เปI น ข) อ ๆ ในแต3 ล ะ
องคประกอบ กรณีข)อเสนอแนะเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยที่ควรจะต)องสัญจรตามคณะนั้น ในการ
ประชุ มครั้ งต3 อ ไปให) นั ด ประชุ มเวลา ๑๑.๓๐ น. สภามหาวิ ท ยาลั ย จะไปร3 ว มรั บ ประทานอาหาร
กลางวันและพบปะกับคณาจารยในคณะทีละคณะ โดยคณะเปIนผู)รับรอง หลังจากนั้นก็จะเปIนการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระปกติ
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ให)ข)อสังเกตว3า ๑) ควรมีข)อมูลจํานวนหลักสูตรที่
ชัดเจนจากคณะที่ชัดเจนหรือไม3 ว3าเปIนจํานวนเท3าใด ฝQายบริหารต)องพิจารณาภาษาที่ใช) ๒) การสร)าง
จุดแข็งนั้นควรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการที่ติดตาม
ผลการดําเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งยินดีรับดําเนินการให)เพื่อให)ทราบความก)าวหน)า
การดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ความเห็นว3า
สภามหาวิ ท ยาลั ย เคยมี น โยบายแล) ว ว3 า ให) แต3 ล ะคณะจั ด ทํ า แผนการปรั บ ปรุ งแก) ไข ฝQ า ยบริ ห าร
มหาวิทยาลัยจึงต)องมอบรองอธิการบดีติดตามและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยว3ามีความคืบหน)าอย3างไร
ไม3ต)องไปติดตามเอง
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบอธิการบดีประชุมหารือกับคณะว3าสิ่งใดคือจุดอ3อน จะ
แก)ไขอย3างไร จะเสริมจุดแข็งอย3างไรแล)ว ให)จัดทําแผนมาเสนอสภามหาวิทยาลัย ส3วนการติดตามผล

๒๒
การดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยนั้น สภามหาวิทยาลัยไม3ควรติดตามเอง ให)ฝQายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยติดตาม
ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยโองการ วณิ ช าชี ว ะ กล3 า วว3 า หลั ง จากได) ข)อ สรุ ป จากการ
ประเมินแล)ว สํานักประกันคุณภาพทางการศึกษาจะจัดทําแผนเสนอว3า มหาวิทยาลัยได)ดําเนินการ
อะไรบ)าง ซึ่งจะหารือกับฝQายแผนฯ อีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม ๑) เห็ น ชอบ โดยให) ม หาวิ ทยาลั ย จั ด ทํ า หมายเหตุ ชี้ แจงข) อเท็ จ จริ งที่ ยั งมี ความ
คลาดเคลื่อนให)ปรากฏในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ปVการศึกษา ๒๕๕๕
๒) มอบอธิการบดี ประชุมหารือกั บคณะว3าสิ่งใดคือจุด อ3อน จะแก)ไขอย3างไร จะ
เสริมจุดแข็งอย3างไรแล)ว ให)จัดทําแผนมาเสนอสภามหาวิทยาลัย ส3วนการติดตามผล
การดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยนั้น ฝQายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยต)อง
ติดตามความก)าวหน)านําเสนอต3อสภามหาวิทยาลัย
๓) ให)จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรไปตามคณะเพื่อรับฟZงประเด็นปZญหาและ
ข)อคิดเห็นจากประชาคมของคณะ โดยเริ่มเวลา ๑๑.๓๐ ร3วมรับประทานอาหาร
กลางวัน หลังจากนั้นเปIนการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระปกติ
๓.๘ พิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณและแผนการปฏิบัติงานของศูนย!บ1มเพาะ
วิสาหกิจ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
๘/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได)อนุมัติงบประมาณของศูนยบ3มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีมติ อนุมัติงบประมาณ ๘๘๐,๐๐๐ บาท และเมื่อได)ผู)จัดการแล)ว
ให)เสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ เพื่อขออนุมัติต3อไปนั้น ศูนยบ3มเพาะวิสาหกิจได)
ดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ ๑) ดําเนินการสรรหาผู)จัดการศูนยบ3มเพาะวิสาหกิจ
ได)แก3 นายติณณธนัทสรณ ชาติกานนท และได)มีคําสั่งให)ปฏิบัติงานเรียบร)อยแล)ว ตั้งแต3วันที่ ๑๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒) ผู) จั ด การได) จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง าน คู3 มื อ การปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง แผน
งบประมาณ นําเสนอคณะกรรมการกํากับการดําเนินงานของศูนยบ3มเพาะวิสาหกิจ ให)ความเห็นชอบ
ตาม ข)อ ๖ (๕) ของข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยการบริหารงานและการดําเนินงาน
ของศูนยบ3มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งกําหนดว3า “(๕) ให)ความเห็นชอบงบประมาณประจําปVของ
ศูนยบ3มเพาะวิสาหกิจเพื่อขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย” จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติแผนงบประมาณและแผนการปฏิบัติงานของศูนยบ3มเพาะวิสาหกิจ

๒๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ การดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันศุกร!ที่
๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันศุกรที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ ข)อสังเกตและ
ข) อ เสนอแนะ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย โดยผู) รั บ ผิ ด ชอบได) ดํ า เนิ น งานแล) ว ดั ง รายละเอี ย ดในเอกสาร
ประกอบการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน)าการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให%ที่ประชุมทราบ
๕.๑ การรั บทราบการให% ความเห็ นชอบหลั กสู ตรนิ ติ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
นิติศาสตร! (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได)มี
หนังสือแจ)งว3าคณะกรรมการการอุดมศึกษาได)พิจารณารับทราบการให)ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิ ต สาขาวิ ชานิ ติ ศาสตร (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๖) มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏพระนคร (สภา
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร ได) อนุ มัติหลั กสู ตร ในการประชุ มครั้ งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่ อวั นศุ กรที่ ๑๕
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ ขอความร1วมมือชะลอการเปQดหลักสูตรและศูนย!นอกสถานที่ตั้ง
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานว3 า สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๓)/ว๙๙๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แจ)งขอความร3วมมือชะลอการเปFด
หลักสูตรและศูนยนอกสถานที่ตั้ง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให)มหาวิทยาลัยทําความเข)าใจกับ สกอ. ให)ดีว3าวิทยาลัย
ชัยบาดาลพิพัฒนอยู3ในโครงสร)างของมหาวิทยาลัยมิใช3การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การรับฟUงความเห็น เกี่ ยวกั บร1 างพระราชบั ญญั ติร ะเบียบการบริหารงาน
บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานว3 า สํ านักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา ได) มี
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๖/ว๑๐๓๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การรับฟZงความเห็นเกี่ยวกับร3าง

๒๔
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้
อธิ การบดี ให) ข) อมู ลเพิ่ มเติ มว3 า มหาวิ ทยาลั ย ได) มอบประธานสภาคณาจารยและ
ข)าราชการไปหารือกับคณาจารยเพื่อให)ได)ข)อมูล และกลุ3มงานสภามหาวิทยาลัยได)ดําเนินการขอความคิดเห็น
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอว3า อาจมีบางประเด็นที่บุคลากรอาจจะไม3เข)าใจ
ร3 า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครเปI น ประธานการยกร3 า ง
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยก็เปIนกรรมการด)วย การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยอาจจะเรียน
เชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมาให)ความรู)ก3อนในเบื้องต)นจะเกิดความเข)าใจกันมากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ เชิญร1วมงานเกษียณอายุราชการ ประจําป( พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า ด)วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดงาน
แสดงมุทิตาจิตผู)เกษียณอายุราชการประจําปV ๒๕๕๖ แก3อาจารยผู)เกษียณอายุราชการ จํานวน ๑๓
คน ในวันศุกรที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมพิฆเนศวร จึงเรียนเชิญ
คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ท3 า นร3 ว มงานตามกํ า หนดการดั ง แนบ นอกจากนี้ ผู) ช3 ว ย
ศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เกษียณอายุราชการ
ในวาระนี้ด)วย จึงเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกในโอกาสนี้ด)วย
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย กล3 า วแสดงความยิ น ดี เ นื่ องในโอกาสได) รั บ ตํ า แหน3 งรอง
ศาสตราจารย และในโอกาสเกษียณอายุราชการที่สามารถจะมีเวลาไปเลือกทําในสิ่งที่อยากทําได)
ตั้งแต3ดํารงตําแหน3งนายกสภามหาวิทยาลัยได)มีข)อสังเกตว3ากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครถือได)ว3าเปIนแบบอย3างที่ดี เพราะถึงจะเปลี่ยนวาระไปแต3ก็มี
ความร3วมมือร3วมใจในการทํางานกับสภามหาวิทยาลัยทั้งผู)ทรงคุณวุฒิและจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
สําหรับรองศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ นั้น เปIนผู)มีคุณลักษณะสมเปIนครูอาจารย มีสัมมาคารวะ มี
วิธีการในการพูดที่มีเหตุผล ทําให)ผู)ฟZงไม3เกิดความรู)สึกเปIนปฏิปZกษหรือไม3เห็นด)วย นอกจากนั้นก็ไม3ได)
พูดเฉพาะในส3วนที่ไม3เห็นด)วย กลับมีส3วนร3วมพูดให)ข)อเสนอแนะเพื่อให)ฝQายบริหารนําไปใช)ด)วยมธุรส
วาจา นับเปIนตัวอย3างที่ดีในการเปIนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา มีความยินดีที่
ได)ทํางานร3วมกับรองศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ ทําให)รู)ว3าคุณค3าของคนนั้นเวลาเปIนเครื่องพิสูจน
ความจริง ขอแสดงความยินดีกับตําแหน3งรองศาสตราจารย และการเกษียณอายุราชการ แต3เชื่อว3า
ยังคงความเปIนนักคิดนักเขียน ขอให)รักษาความเปIนครูที่มีอยู3ไว)และช3วยถ3ายทอดความเปIนครูให)รุ3น
น)องรุ3นหลังๆ เจริญรอยตามความดีที่รองศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ ได)ทําไว)
รองศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ กล3าวว3า เปIนโชคดีที่ได)ทํางานร3วมกับนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิทุกท3าน ท3านนายกสภามหาวิทยาลัยเปIน

๒๕
ต)นแบบของการคิดเร็ว การเปIนผู)นํา จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝQายต3างๆ ก็จะยึดนโยบายของนายกสภามหาวิทยาลัยหรือจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเปIนหลัก
ทําให)เกิดความประทับใจและสอนรุ3นน)องว3าเปIนมารยาทการทํางานบริหารที่ต)องทําตามนโยบายของ
หน3วยที่เหนือกว3า นอกจากนั้นยังเรียนรู)จากผู)ทรงคุณวุฒิว3า การทําอะไรก็ตามต)องมีหลักการ หลัก
วิชาการ สําหรับเรื่องการขอกําหนดตําแหน3งทางวิชาการนั้นไม3ได)คิดมาเปIนระยะเวลา ๑๐ ปV อัน
เนื่องจากปZญหาสุขภาพ ต)องขอขอบคุณศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ที่กรุณาให)ความคิดการทํา
ผลงานวิชาการ และขอขอบคุณที่ได)ทํางานวิจัยแนวใหม3ร3วมกับนายผดุงชาติ สุวรรณวงศ จึงได)คิด
ใคร3 ครวญว3 า มี ความรั กในงานวิ จั ย และการเขี ย นตํ า รา จึ งได) ดํ า เนิน การในส3ว นนี้ และขอขอบคุ ณ
ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ และ นาง ญ หญิง สมแสน ที่ได)ประสานผู)ทรงคุณวุฒิ ทราบว3า
การจัด ประชุ มผู)ทรงคุณวุ ฒิ นั้น ต) องใช) ความพยายามเปIน อย3า งมาก เพื่ อให)ทัน ต3 อการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เปIนความรู)สึกที่ดีมาก อย3างไรก็ตาม หลังเกษียณอายุราชการมีทางเลือกใน
ชีวิตมากมาย อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยต3างๆ มาทาบทาม แต3ก็ยังมีบิดามารดาวัย ๘๔ ที่ต)องดูแล จึง
เลื อกที่จ ะขอดู แลบิด ามารดา แต3 ก็ยั งไม3ทิ้งเรื่องวิช าการ ยิ นดี สอนบุ คลากรรุ3น น)องเรื่องการเขี ย น
หนังสือ ยินดีเข)ามารับใช)เกี่ยวกับเรื่องวิชาการ และจะไม3ลืมว3ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคือบ)าน
จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยได)มอบเกียรติบัตรและภาพที่ระลึกจากสภามหาวิทยาลัย
ให)กับรองศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๓ เชิญร1วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว3 า สํ า หรั บ เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอเรี ย นเชิ ญ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ร3 ว มกิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ดั ง นี้
๑) วั น เสารที่ ๑๒ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๖ วั น ครบรอบการสถาปนามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร
๑๒๑ ปV ๒) วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรียรัชกาล
ที่ ๕ ๓) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ – วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอเชิญร3วมปฏิบัติธรรมเพื่อ
ถวายเปIนพระราชกุศลแด3พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู3หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๖ พรรษา
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก3อตั้งมาครบ ๑๒๑ ปV ณ ห)องอานันทธรรมสถาน อาคารพุทธวิชชาลัย
จึงเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท3านร3วมงานตามกําหนดการดังแนบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๔ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าด)วยสภามหาวิทยาลัยกําหนดนัดหมายการ
ประชุมครั้งต3อไปในวันศุกรที่ ๑๘ – วันเสารที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัด
ชลบุรี รายละเอียดดังกําหนดการที่แนบมาพร)อมนี้
มติที่ประชุม รับทราบ

๒๖
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู)จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

