รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖
วันศุกร ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ หองประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

..............................................................
ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
๕. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๖. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๗. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๘. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๙. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๑๐. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๑๑. หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๑๒. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๓. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๔. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
ผูชวยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

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

ผูลาประชุม
๑. ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยธรี ะศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล

รองอธิการบดี

๒
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
อาจารยชินวงศ ศรีงาม
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
อาจารยธงชัย ทองอยู
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
นางจันทา สมตน
นางสมอัปสร ปนสุข
นางเดือนเพ็ญ สุขทอง
อาจารยประจักษ ไมเจริญ
ผูชวยศาสตราจารยโองการ วณิชชาชีวะ
อาจารยอัจจิมา แซเฮง
อาจารยสราวุฒิ เขียวพฤกษ
อาจารยทรรศดา ศรีอภิวัฒน
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาวเสาวรส ศรีสุข
นางสาวสุจิตรา คําสัมฤทธิ์
นางสาวจรัสวรรณ ภักดีชนะ
นางสาวกาญฒิมาภรณ ชินบดี
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๒๖. อาจารยจนัญญา งามเนตร
๒๗. นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
๒๘. นางลภัสรดา นาคพริก
2
4

การประชุมในวันนี้แบงเปน ๒ ชวง ชวงแรกเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๒๐ น. สภามหาวิทยาลัยได
ประชุมรับฟงขอมูลการดําเนินงานและประเด็นที่เปนขอสังเกต/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากประชาคมคณะ
วิทยาการจั ดการ รายละเอียดดังปรากฏในวาระที่ ๓.๙ ชวงที่ ๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เปนการประชุ มสภา
มหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนด

6

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
8
10

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ดานนโยบายและแผน
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ดานบริหารงานบุคล
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูชวยอธิการบดี/ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นิติกร
นิติกร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยอธิการบดี/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนากลุม งาน
สภามหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย

๓

2

ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปไดดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ อํานวยพรปใหม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน ที่รวม
ทํางานมาดวยดี อยางไรก็ตาม ความสําเร็จนั้นจะตองมาจากความรวมมือกัน จากนั้นไดกลาวอํานวยพร
ปใหม พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดรับรางวัลการเขารวมการแขงขันการ
ออกแบบเว็บไซต “การอนุรักษพลังงาน”
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา
ดวยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซตในหัวขอ “การ
อนุรักษพลังงาน” ในระดับอุดมศึกษามีทีมเขารวมการแขงขันทั้งหมดจํานวน ๓๙ ทีม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร โดยอาจารยณัฐพงศ สง เนียม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได นํานักศึกษา
สาขาวิชาวิท ยาการคอมพิวเตอรและสาขาวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศ รวมสง ผลงานเขาประกวด
ผลการประกวด นางสาวณัฐญา กรมพะไมย สาขาวิชาวิท ยาการคอมพิวเตอร ไดรับรางวัล ที่ ๓
นางสาววรรณิสา แขกพงษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร นางสาวพาขวัญ พัดเย็นใจ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ นายอนันตสิทธิ์ อุฒรัง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นายชนนุดม เอกเตช
วุฒิ สาขาวิช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ไดรั บ รางวัล ชมเชย นอกจากนั้น ยัง มี นัก ศึ ก ษาที่ผา นการ
เขารอบคัดเลือก ไดแก นางสาวปนัดดา ศาสตราคม สาขาวิชาวิท ยาการคอมพิวเตอร นางสาว
ประมาภรณ คกะเนปะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นายเกื้อกูล สวางวงศ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนายธีร ภัท ร ปยาพันธ สาขาวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดดัง เอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จากนั้ น นายกสภามหาวิท ยาลั ย ไดม อบเกีย รติ บั ตรแก นัก ศึ ก ษาที่ ได รั บ รางวั ล
และกลาวแสดงความยินดีทนี่ ักศึกษาไดมุมานะจนประสบความสําเร็จดังสุภาษิตที่วา ความพยายาม
อยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น และขอใหเพียรพยายามเพื่อใหประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖
เลขานุก ารสภามหาวิ ท ยาลัย เชิ ญ ที่ ป ระชุม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภา
มหาวิท ยาลัย ครั้ง ที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันศุก รที่ ๑๕ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๕ หนา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแกไขดังนี้
๑) หนา ๔ บรรทัดที่ ๒๐ แกไขขอความวา “...แทนการใหจะมีบริษัทภายนอกมา...”
เปน “...แทนการใหบริษัทภายนอกมา...”
๒) หนา ๖ บรรทัดที่ ๒๘ แกไขขอความวา “...จํานวน ๑๕,๐๐๐ อาจารย นักศึกษา
...” เปน “จํานวน ๑๕,๐๐๐ คน อาจารย นักศึกษา...”

๔
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๓) หนา ๙ บรรทัดที่ ๓๒ แกไขขอความวา “...เพราะอาจารยทุกคนเขามามีสวนรวม
ในการแกไขปญหา นักศึกษาก็เชนกัน ทุกคนตอง หากทําไดปญหาก็จะไมมี เพราะ
ทุกคนรวมกันทําดวยใจ...” เปน “...เพราะอาจารยทุกคนเขามามีสวนรวมในการ
แกไขปญหาและนักศึกษาก็เชนกัน หากทําไดปญหาก็จะไมมี เพราะทุกคนรวมกันทํา
ดวยใจ แตตองคิดตอไป คือ ทําอยางไรที่จะทําใหเกิดจิตสํานึกเชนนี้...”
๔) หนา ๑๐ บรรทัดที่ ๑๐ แกไขขอความวา “...ติดตามสมัครใจจะเกิดผลกระทบ
...” เปน “...ตามสมัครใจจะเกิดผลกระทบ...”
๕) หนา ๑๑ บรรทัดที่ ๑๙ แกไขขอความวา “...ใชแนวคิดบุคลากร ๑ คนทํางานทุก
อยางไดอยางเต็มที.่ ..” เปน “...ใชแนวคิดบุคลากร ๑ คนทํางานไดหลายอยาง...”
๖) หนา ๑๐ บรรทัดที่ ๑๙ แกไขขอความวา “...สนับสนุนความเสนอภาค...” เปน
“...สนับสนุนความเสมอภาค...”
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษา ที่ ๑ / ๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ รอบที่ ๑
เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ขอใหตรวจสอบ
หนา ๑๙ ลําดับที่ ๑๔ ซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการปรากฏ ไดแก ผูชวยศาสตราจารยปริญญา ผองผุดพันธ
ตองแกไขเปนนายปริญญา ผองผุดพันธ
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษา ที่ ๑ / ๒๕๕๖
โดยใหนายทะเบียนนํากลับไปแกไขใหถูกตองตามขอสังเกตของที่ประชุม
๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ นําเสนอผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
จํานวน ๒ ราย รายละเอียดดังเอกสารที่นําเสนอที่ประชุมเปนวาระลับ
มติที่ประชุม อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ ๑) นางปราณีต จิระสุทัศน สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาเกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ ๘
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒) นายขวัญชัย คูเจริญไพศาล สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาชีววิทยา ตั้ง แตวันที่ ๑๒
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
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๓.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๔ ฉบับ
๓.๓.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารรายงานขอมูลตอที่ประชุมความวา เพื่อเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับ
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ประกอบกับประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา การประเมินผลการสอนใน
มหาวิทยาลัยหลายแหงไมเครงครัดในการประเมินเทาที่ควร อยางไรก็ตาม ภารกิจดานการสอน เปนภารกิจของครู
อาจารย ซึ่งจะตองแสดงถึงความเปนผูรู ตองฝกใหเด็กใฝรู เพราะถาผูสอนไมทําเชนนั้นจะเกิดความเสียหายอยาง
มากตอผลผลิตคือบัณฑิต เพราะฉะนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีชอื่ เสียงดานความเปนครู จึงขอใหตงั้ ใจ
ปฏิบัติภารกิจดานการสอนใหมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม อนุมัตขิ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖
๓.๓.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงของผูบริหารมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารรายงานขอมูลตอที่ประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ไดออกขอบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงของผูบริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนรวมทั้งเงินประจํา
ตําแหนงของผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการ (ขอ ๔ แหงขอบังคับ) และกําหนดใหผูชวยอธิการบดีและ
รองคณบดีซึ่งไดรับแตงตั้งโดยไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงจากเงินงบประมาณแผนดินใหมีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนงเปนรายเดือนในอัตราตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด (ขอ ๗ แหงขอบังคับ)
โดยใหเบิกจายจากเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัยแลวนั้น เพื่อให
การรับ เงินประจําตําแหนง ของผูบ ริหารที่มิไดเ ปนขาราชการเปน ไปตามพระราชบัญญัติดัง กลาว
ประกอบกับเพื่อเปนการกําหนดอัตราเงินประจําตําแหนงของผูชวยอธิการบดีและรองคณบดีซึ่งมิไดมี
สิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงจากเงินงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยจึงไดปรับปรุงขอบังคับฯ โดยมี
การปรับปรุงตามความในขอ ๓ และขอ ๔ ของ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ของผูบ ริห ารมหาวิท ยาลัย (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ... ซึ่ง ไดผานการ
พิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ ายจัดทําขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศ ในคราวประชุม ครั้ง ที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิง หาคม พ.ศ.๒๕๕๖ แล ว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
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รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิสอบถาม
วา ขณะนี้ ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มีถึง ๓ คน จะจายคาตอบแทนเงินประจําตําแหนง
อยางไร
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวาขณะนีไ้ ดกําหนดใหมีผูอํานวยการโรงเรียนมัธยม
สาธิตฯ ๑ คนโดยมีตําแหนงเปนรองคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครูดวย
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
รายงานวา กรณีนี้ไดหารือกับผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ทั้ง ๓ คนและใหตกลงกันเพื่อเลือก
ผูอํานวยการ ๑ คนที่จ ะดํารงตําแหนงรองคณบดีวิท ยาลัยการฝกหัดครูและทําหนาที่ผูอํานวยการ
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ แลว
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิท ยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นวาการกําหนดใหผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เปนรองคณบดีวิทยาลัยการ
ฝกหัดครูนั้นเปนวิธีการที่ดีที่สุด เพราะหากโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ไมเปนสวนหนึ่งของวิทยาลัยการ
ฝก หัดครูก็จ ะไมเ ปนโรงเรียนสาธิต ของนัก ศึก ษาฝ ก หั ดครู ซึ่ง จะเปนการเสียหายมาก และการ
ดําเนินการของโรงเรียนสาธิตจะมีสภาวะกลายเปนธุรกิจ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ไดใหผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ตกลงกัน
แตถาตกลงกันไมไดก็ใหตั้งคนใหม คนที่เหลือก็ทําหนาที่เปนรองผูอํานวยการตอไป จากนั้นไดอธิบาย
เพิ่มเติมวาขอบังคับนี้อธิการบดีและรองอธิการบดีไดเงินประจําตําแหนง จึงเพียงรองรับวาเงินเดือนนั้น
มหาวิทยาลัยจะตองจายเอง สวนเงินประจําตําแหนงนั้นเบิกจากงบประมาณแผนดินไดอยูแลว
มติที่ประชุม อนุมัติ ขอบั ง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนคร ว าดว ยเงิ นเดื อนและเงินประจํ า
ตําแหนงของผูบริหารมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๓.๓.๓ (ร าง) ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร ว าด วยกองทุ นพนั กงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารรายงานที่ประชุมความวา ดวยคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบประกาศ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พิจารณาเห็นวาการจายเงินเดือนของผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการและการจายเงิน
ประจําตําแหนงของผูชวยอธิการบดีและรองคณบดีซึ่งมิไดมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงจากเงินงบประมาณ
แผนดินนั้น มหาวิทยาลัยตองใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรใหมหาวิทยาลัยจัดสรรเงินทีใ่ ชสาํ หรับ
การจายเงินเดือนของผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการและเงินประจําตําแหนงของผูชวยอธิการบดีและรอง
คณบดีซึ่งมิไดมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงจากเงินงบประมาณแผนดินสมทบเขากองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย จึงไดยก (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... โดยใหเพิ่มขอความในขอ ๖ (๕) และขอ ๗/๑ แหงขอบังคับฯ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นางเดือนเพ็ญ สุขทอง ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคลใหขอมูลวา ขอบังคับฉบับแรก
มีรายละเอียดระบุวาใหจายจากรายไดหรือเงินกองทุน แตฉบับนี้ใหตัดขอความวา “จากเงินรายได” ออก
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลเพิ่มเติมวา ตอไปนี้เงินที่จายใหบุคลากร จะจายจากเงินที่
อยูในกองทุนนี้ทั้งหมด โดยนําเงินรายไดเขากองทุนนี้และจะไดเบิกจายจากกองทุนนีเ้ ทานั้น
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มติที่ประชุม
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อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลั ย
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และขอใหแจงมติไปยังกองนโยบายและแผนดวย เนื่องจาก
เกี่ยวของกับงบประมาณ
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๓.๓.๔ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการ
สรรหาหัวหนาหนวยงานในระดับคณะ พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารรายงานที่ประชุมความวา ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหมีการสรรหาบุคคลเพื่อมาดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ
หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในขอบังคับสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๙ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ หัวหนา
สวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่ เรียกชื่ ออย างอื่นที่ มีฐานะเที ยบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่ อให
มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติในการดําเนินการสรรหาผูดํารงตําแหนงคณบดีและหัวหนาหนวยงานที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะแลว แตเนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
คณบดีและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ หัวหนา
สวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ไดกําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาไวแตกตางกัน ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการสรรหาคณบดีและหัวหนาสวนราชการที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรปรับปรุงขอบังคับดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงได
ดําเนินการยก (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหนา
หนวยงานในระดับคณะ พ.ศ. ... โดยไดปรับปรุงคุณสมบัติของผูมาดํารงตําแหนงและคณะกรรมการสรรหาฯ
และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ
ประกาศ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แลว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัตแิ ละวิธีการสรรหาหัวหนา
หนวยงานในระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖
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๓.๔ (ราง) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รอง
อธิการบดี/ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนนําเสนอ (ราง) รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอที่ประชุม รายละเอียดดัง เอกสารประกอบการประชุม ตาม
ระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาวแสดง
ความคิดเห็นวา รายงานผลการปฏิบัติงานที่เสนอตอที่ป ระชุมและจัดทํามานั้น ทําไดดีในเชิง ของ
รูป แบบ และได เ สนอแนะวา ควรเน นเชิง คุณ ภาพด วยวา ใช เ งิ น คุม คา หรื อไม และควรแสดงผล
ประกอบการของงบการเงิน ตลอดจนใหขอสังเกตวา ๑) คําวา Action Plan หมายถึงแผนปรับปรุง
แกไขพัฒนางาน ถาเปนแผนปฏิบัติงานควรใชคําวา Operation Plan ๒) บทสรุปผูบริหารขอ ๒.๑.๒
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ควรแสดงคุณภาพการใชจายเงินและควรระบุขอมูลเชิงคุณภาพดวย ๓) บทสรุปผูบริหารควรลงทาย
ดวยชื่ออธิการบดี
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ใหขอสังเกตวา ๑) เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระมีมาก ๒) ในบทสรุปนั้นควรชี้แจงกรณีที่ไมดําเนินการโครงการตามที่กําหนดวาเปนเพราะเหตุใด
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ถามวา กรณีของงานวิจัยระบุวามีเงินเหลืออยู แตได
มีการดําเนินการ เพราะเหตุใดจึงไมบรรลุเปาหมาย
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ชี้แจงวากรณีงานวิ จัยนั้นยังมีการกัน
เงินเหลื่อมปไว เนื่องจากงานวิจัยยังไมสําเร็จจึงยังไมบรรลุเปาหมาย
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาววา การสรรหาบุคลากรสายวิชาการนั้น
ควรจะเปนหนาที่ความรับ ผิดชอบของคณบดีโ ดยอาจใหทุนการศึกษาแกผูที่กําลังศึก ษาในระดับ
ปริญญาเอกอยูแลว จะทําใหการสรรหาบุคลากรรวดเร็วขึ้น
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยผูท รงคุณวุฒิใ ห
ขอสังเกตเกี่ยวกับรายงานหนา ๔๗ วา ขอมูลผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย ผูประเมินผลจึงควร
ระบุ ด ว ยว า จะทํ า อย า งไรให บ รรลุ เ ปา หมาย และควรมาชี้ แ จงต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สภา
มหาวิทยาลัยจะไดชวยเหลือได
นายไพรั ช อรรถกามานนท ประธานกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงใหขอสังเกตเกี่ยวกับรายงานในหนา ๔๗ วา กรณีการสงเสริม
การใชพลังงานนั้น คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีกรรมการผูเชี่ยวชาญดานการประหยัด
พลังงาน คือนายเชี่ยวเวทย ยิ้มศิริกุล ซึ่งเปนกรรมการประเมินผลการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัย
จึงควรประสานขอใหนายเชี่ยวเวทย ยิ้มศิริกุล มาชวยมหาวิทยาลัยในเรื่องนี้
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาวแสดงความเห็นดวยวา ควรใหเอกชนมาชวย
ดําเนินการในดานนี้
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เ สนอแนะวา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยคืออาจารยศุภลักษณ ใจเรือง ไดทํางานวิจัยดานนี้โดยตรง ควรจะเขามา
ชวยเหลือมหาวิทยาลัยได
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา รายงานผลการปฏิบัติงานนี้ใครจัดทํา
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา ผูแทนหนวยงานใหขอมูล
เปนลายลักษณอักษรและมีคณะกรรมการรวมกันสังเคราะหเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ๑) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ตองการทราบวามหาวิทยาลัยใชงบประมาณทําอะไร สวนสภามหาวิทยาลัยไมตองการทราบ
วามหาวิท ยาลัยใชง บประมาณทําอะไรบาง แตตองการทราบวามหาวิท ยาลัยไดอะไรบาง ๒) การ
นําเสนอผลการปฏิบัติงานเปนเอกสารนั้น คอนขางสิ้นเปลืองกระดาษ จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัย
ไดมอบนโยบายวา ตอไปขอใหรายงานขอมูลตอสภามหาวิทยาลัย โดยรายงานขอมูลสรุปเปนเอกสาร
เพี ย ง ๒ - ๓ หน า มี ป ญ หาอะไรสภามหาวิท ยาลั ย จะได ช ว ยคิ ด แกไ ขต อ ไป และขอให ร อง
ศาสตราจารยเ พียงพบ มนตนวลปรางค ไปทําบทสรุป ในเชิง บริหาร เชนที่ศาสตราจารยฐาปนา
บุญหลา ไดเสนอแนะมา เพื่อใหผูบริหารสามารถแกไขปญหาได เพราะรองอธิการบดีฝายนโยบายและ
แผน ไมสามารถแกไขปญหาไดเพียงคนเดียว ตองรวมกับคณะ และมีผูที่มีวิสัยทัศนนอกมหาวิทยาลัย
มาใหขอมูลชี้แนะและหรือ ชวยดําเนินการดวย และตองดําเนินการอยางเรงดวนเพราะจะเปนการ

๙

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

สิ้นเปลืองเงิน สิ้นเปลืองเวลา มหาวิทยาลัยจะตองเรงรัดการดูแลการใชงบประมาณในเชิงคุณภาพให
มากขึ้น สําหรับกรณีที่มีโครงการแตไมไดดําเนินการ หรือดําเนินการไมทัน ผูที่รับผิดชอบโครงการตอง
แจงเหตุผลวาเปนเพราะอะไร เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะแกหนวยงาน หนวยงานควรจะ
รายงานใหสภามหาวิท ยาลัยไดรับทราบวาจะนําขอเสนอแนะนั้นไปทําอะไร อยางไร เพื่อใหเ กิด
ประโยชนตอหนวยงาน สวนที่เปนประโยชนอยางยิ่งคือแนวทางการพัฒนาที่ระบุไวในเอกสาร ดังนั้น
จะเปนไปไดหรือไม ที่อธิการบดีโดยฝายบริหารจะนําประเด็นที่ปรากฏอยูในแนวทางการบริหารมา
ดําเนินการกอนที่จะสรางงานใหม มหาวิทยาลัยควรจะแกไขปญหาเดิมใหหมดสิ้นกอน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอสังเกตวาไดมีการตั้งงบประมาณไว แตเวลาใชก็
ใชไ ปโดยไม ไดพิ จ ารณาหรือตรวจสอบ เชน ของบประมาณ ๕ ล านบาท แตใ ชไป ๔ ลานบาท
มหาวิทยาลัยควรติดตามและพยายามใหหนวยงานนั้นไดใชงบประมาณตามวัตถุประสงคใหครบถวน
อธิการบดีกลาวขอบคุณที่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยได
กรุณาชี้แนะ จากนั้นไดขอใหพิจ ารณาเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานในหนา ๑๐๐ และขอให
คณบดี/ผูอํานวยการที่เขารวมประชุมศึกษาขอมูลในสวนนี้เปนพิเศษ โดยเฉพาะการเผยแพรผลงาน
สรางสรรค ผูบริหารทุกหนวยงานควรนําขอมูลที่นําเสนอไวในเอกสารนี้ไปดําเนินการตามนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย จากนั้น ไดมอบใหรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รับขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยไปเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณปตอไป โดยใหนําจุดที่เปนขอบกพรองในปนี้
กลับมาเปนนโยบายการดําเนินงานของหนวยงานตอไป กลาวคือ ใหนํานโยบายของสภามหาวิทยาลัย
ลงสูการปฏิบัติของหนวยงาน
พลอากาศเอก นพพร จัน ทวานิช กลา วแสดงความคิ ด เห็ น ในกรณี นี้ วา ถ า มี
เปาหมายแลว ไมสามารถดําเนินการใหไดผล สภามหาวิทยาลัยก็ควรปรับกลยุทธ เชน ๑) จะพิจารณา
ลงโทษหรือไม ๒) ตั้งเปาหมายแลวใหรางวัล ซึ่งจะนําไปสูการแขงขัน ความกระตือรือรน และไดผล
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคตามเปาหมาย
นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหที่ประชุมศึกษาเอกสารในหนา ๕๒ ยุทธศาสตรวิชาการ
เปนเลิศ กลยุทธสงเสริมความเปนเลิศในการบูรณาการ ไดตั้งเปาหมายไวรอยละ ๘๐ ซึ่งเปาหมาย
ดัง กล าวนั้น แม แต ม หาวิ ท ยาลัย ดั้ง เดิ ม ของรั ฐ เชน จุฬ าลงกรณ ม หาวิท ยาลัย ก็ ยัง ไม ส ามารถ
ดําเนินการได แนวทางการพัฒนาก็ไมไดระบุไวอยางจริงจังหรือสอดรับกัน เพราะฉะนั้นใหนําขอมูล
แนวทางพัฒนาทั้งหมดที่ระบุไวในเอกสารมาชี้แจงวาแนวทางเหลานั้นทําเพื่ออะไร แลวใหอธิการบดี
สั่งการผูเกี่ยวของเพื่อใหไดผลการดําเนินงานในปถัดไป โดยอธิการบดีตองย้ําเนนใหดําเนินการอยาง
ต อ เนื่ อ ง ภายใน ๒ เดื อ นให ม ารายงานสภามหาวิ ท ยาลั ย และให ร ะบุ ด ว ยว า มี ป ญ หาอะไร
สภามหาวิทยาลัยจะไดชวยแกไขได
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะวา นอกจาก
มอบผูรับผิดชอบใหดําเนินการแลว ขอใหระบุดวยวาแผนนั้นจะวัดและประเมินผลไดอยางไรดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตเกี่ยวกับเอกสารวา ถาเปรียบเทียบระหวางแนว
ทางการพัฒนากับรายงานจะพบวามีความคลาดเคลื่อนอยูมาก
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย/ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝายแผน งบประมาณ และการคลัง กลาววา สิ่งที่อภิปรายกันในคณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และการคลัง คือ รายงานผลการปฏิบัติงานนี้เปนการรายงานผล
การปฏิบัติงานของอดีตอธิการบดี ซึ่งมี ๓ ยุทธศาสตร ๖ เปาประสงค และ ๒๔ กลยุทธ นอกจากนั้น
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สิ่งที่พบอยูเสมอก็เปนไปตามที่ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ใหขอสังเกตคือ มีการดําเนินการใช
งบประมาณตามโครงการ แตขาดการติดตามและประเมินผล เพราะคนทําโครงการคือคนที่ติดตาม
ประเมิน ดังนั้น จึงตองมีกรรมการที่มิใชผูดําเนินโครงการเปนผูประเมิน แตก็ไมสามารถทําเชนนั้นได
เพราะไมมีเวลา เปนตน ขอมูลที่ไดรับมาจึงเปนดังที่ปรากฏ หากยังเปนเชนนั้นอยูก็จะยังคงพบปญหา
ต อ ไป จึ ง ขอเสนอแนะว า ต อ งมี ค ณะกรรมการติ ด ตาม ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น โครงการ และ
คณะกรรมการดังกลาวตองมีความเขมแข็งอยางมาก จากนั้นไดกลาวสรุปวากรณีนี้จะตองมีกรรมการ
จากภายนอก ไมใชผูดําเนินโครงการ ทําหนาที่เปนผูประเมินผลโครงการ นอกจากนี้ยังใหขอสังเกตวา
รายงานนี้เปนการรายงานผลการดําเนินงานปสุดทายของยุทธศาสตรเดิม ซึ่งใชตั้งแตป ๒๕๕๓-๒๕๕๖
เพราะฉะนั้นควรประเมินอยางจริงจังหรือไม เพราะงบประมาณที่ใช ๓,๐๐๐ ลานบาทเศษ หรือจะ
เริ่มตนทํากับแผนยุทธศาสตรใหมชวง ๔ ปตอไปนี้ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว ๘ ยุทธศาสตร จะเริ่มตน
ตรวจสอบประเมินและปรับเปลี่ยนใหมีกรรมการประเมินจากภายนอกมาประเมินในโครงการใหม
หรือไม
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาวแสดงความคิดเห็นวา สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามผลสําเร็จของการดําเนินการตามยุทธศาสตร
ดัง นั้น อธิก ารบดี จึง ควรแตง ตั้ง คณะกรรมการติดตามการดําเนินการตามยุท ธศาสตร ขอมูล การ
รายงานผลตามแผนยุทธศาสตรนั้นก็ใหคงไว เพราะจะตองใชกับการรายงาน กรณีที่ ก.พ.ร. และ
สมศ. มาตรวจสอบประเมินคุณภาพ แตขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการไปดวย โดยใหแตงตั้งกรรมการ
ประเมินและติดตามจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรที่สนใจ โดยใหพิจารณาประเมินวา
โครงการนั้นๆ ๑) ทําอะไร ๒) ไดอะไร ๓) ดําเนินการสําเร็จหรือไม ๔) ไดผลตรงตามที่กําหนดหรือไม
แลวสภามหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาใหขอเสนอแนะตอไป
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ขอมูลที่ปรากฏเกี่ยวกับบัญชี ๓ มิติที่มีการ
รายงานวาทํ าไดรอ ยละ ๙๖ แต ก็ยัง ไมส ามารถนํา ไปใชไ ด นั้น เทากับ เปนการดําเนินการที่ไม มี
ประโยชน เพราะฉะนั้นอาจจะเปนขอ สัง เกตไดวาโครงการที่นําเสนอหรื อ จัดทํามานั้ นมีก ารตั้ ง
วัตถุประสงค แลวจัดกิจ กรรมใหเ ขากับ วัตถุป ระสงค หรือจริงๆ แลวผูจัดโครงการตองการจัดทํา
โครงการและกิจกรรม จึงนําโครงการและกิจกรรมมาบรรจุไว แลวจึงระบุวัตถุประสงค จากนั้น นายก
สภามหาวิทยาลัยไดหารือการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินติดตามผลการดําเนินการโครงการนี้ และ
ใหดําเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยตองการทราบ
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอมูลวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีบุคคลที่ทําหนาที่ประธานยุทธศาสตรติดตามเรื่องนี้ ซึ่งจะเปนรองอธิการบดี
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ที่รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอมูล
มานั้ น เป น แนวทางในการดํ า เนิ น งานของอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ สํ า หรั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หากใหรองอธิการบดีเปนผูดําเนินการคงเปน ไปไดยาก เพราะมีภาระ
งานสูงมากและการดําเนินงานก็ยังคงอยูในกรอบ กรณีนี้ สภามหาวิทยาลัยใหดําเนินการเพียงเทาที่
สภามหาวิทยาลัยตองการทราบ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะวา จะขอนําเรื่องนี้ไปประชุมในคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และการคลัง
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วแสดงความเห็ น ด ว ยว า ควรให ค ณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิ ท ยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และการคลัง เปนผูดําเนินการ โดยให

๑๑

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

อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เป น ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย ท องหล อ วงษ อิ น ทร
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ และอธิการบดีเปนคณะกรรมการ
และมอบรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค เปนเลขานุการ โดยใหจัดทํางายๆ ตามขอมูลที่
สภามหาวิทยาลัยตองการทราบ
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย
๑) มอบหมายคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยไปติดตามตรวจสอบและนําเสนอ
ขอมูลตอสภามหาวิทยาลัยวา มหาวิทยาลัยทําอะไร ไดอะไร สําเร็จหรือไม ไดผล
ตรงตามวัตถุประสงคหรือไม โดยแตงตั้งและมอบหมายคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิท ยาลั ย ฝ ายแผน งบประมาณ และการคลัง มีอุป นายกสภา
มหาวิท ยาลัยเปนประธานกรรมการ รองศาสตราจารยท องหลอ วงษอินทร
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ อธิการบดีเปน
กรรมการ รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค เปนเลขานุการ
๒) มอบนโยบายวาในการจัดทํารายงานใหศึกษาและจัดทํารายงานอยางงายๆ โดย
สรุ ป เปน ข อมู ล ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลัย ตอ งการทราบ ซึ่ ง หากมี ป ญ หาสภา
มหาวิทยาลัยจะไดชวยคิดแกไขตอไปและเปนบทสรุปเชิงบริหารเพื่อใหผูบริหาร
แกไขปญหาได
๓.๕ รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลัย เชิญ รองศาสตราจารยเ พียงพบ มนตนวลปรางค
นําเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริห ารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ๑) ใครเปนผูกําหนดวา ถานักศึกษามาต่ํากวาแผนรับ
จะกระทบตอความนาเชื่อถือของมหาวิทยาลัย เพราะประเด็นดังกลาวไมไดกระทบตอความนาเชื่อถือ
ของมหาวิทยาลัยแตอยางใด ๒) ใครเปนผูกําหนดวามีโอกาสเกิดขึ้นนอยหรือเกิดขึ้นมาก
อธิการบดีใหขอมูลวา เปนเกณฑที่ ก.พ.ร. กําหนดมา
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ถาความเสี่ยงมากก็ควรที่จะยุบหนวยงานนั้นไป
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา มีความเห็นเชนเดียวกันวา นาสงสัยวา ขอมูล
ตัวเลขความเสี่ยงเหลานั้นมีที่มาอยางไร
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ใหขอมูลวา ไดเคยมีการใหความเห็นกันวาจํานวน
นักศึกษาจะมีผลกระทบ เชน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เดิมมีคนเรียนเปนจํานวนมาก แตระยะ
หลังนั้นบางสาขาวิชามีผูเรียนเหลือเพียงแค ๔-๕ คน นอกจากนั้นยังใหขอสังเกตวา มหาวิทยาลัยไมมี
โอกาสในการคัดเลือกนักศึกษา ผูสมัครมีผลการเรียนอยูในระดับใด ก็ตองรับเขามาเรียน เพราะฉะนั้น
มหาวิทยาลัยและคณะจะตองพัฒ นาคุณภาพของตัวเอง โดยควรทําแผนพัฒนาคุณภาพของคณะ
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ หากพนเวลาที่ร ะบุไวแลวไมเกิดการ
พัฒนาขึ้น ก็ควรจะตองยุบหรือยกเลิก
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นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยนั้น สามารถ
กระทําได แตมหาวิทยาลัยจะตองปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานเดิมกอน คือตองคิดใหครบถวน
วาจะทําอะไร อยางไร ใชงบประมาณเทาใดจึงจะเพียงพอ แลวใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวาจะสามารถ
สนับสนุนงบประมาณไดหรือไม ถาไมสามารถสนับสนุนงบประมาณได ก็ควรยกเลิกไป ไมควรจัดทํา
อีก ดังตัวอยางโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ไดมอบนโยบายไปวาใหคิดเต็มรูปแบบ มิใชคิดจะทํา
ทีละสวนๆ สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะไดทราบวาสามารถจะจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติและ
ดําเนินการไดหรือไม
อธิการบดีใหขอสังเกตวา รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงนี้ เปนแผนในป ๒๕๕๕ ซึ่งความเสี่ยงจะสูง แตในป ๒๕๕๖ ความเสี่ยงจะลดลง
นายกสภามหาวิท ยาลัยมอบรองศาสตราจารยเ พียงพบ มนตนวลปรางค จัดทํา
ขอมูลเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเทาที่จําเปน เชน ขอมูลในหนา ๑๔ สภามหาวิทยาลัยจะได
มุงเนนในเรื่องที่นําเสนอ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ขอใหตรวจสอบขอมูลที่ระบุวา โครงการทําไมครบ
นั้นถูกตองหรือไม
นายกสภามหาวิท ยาลัยใหขอสัง เกตวา ไมส ามารถแกไขรายงานได เพราะเป น
รายงานที่มาจากแผนบริหารความเสี่ยง
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ชี้แจงวา มหาวิทยาลัยนําเสนอเอกสาร
นี้เพื่อตองการขอขอชี้แนะหรือขอแนะนําจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อปรับแผนการดําเนินงานในปตอไป
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา รายงานนี้ใหจัดทําไป เพื่อจะไดจัดสงและเปน
คะแนนผลการปฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย แต ค วามเสี่ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย นั้ น ยั ง คงอยู
สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาเพื่อทําใหความเสี่ยงเหลานั้นหายไป
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอสังเกตในประเด็นของการวิจัยที่มีการระบุวา
มีความเสี่ยงอยูในระดับ ๔ แตการรายงานผลระบุวามีการดําเนินงานครบทั้ง ๑๒ โครงการ และบรรลุ
เปาหมายดวย ขอใหตรวจสอบความถูกตองวาเพราะเหตุใดจึงมีความเสี่ยงอยู
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ใหขอสังเกตวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยอาจจะ
เขาใจนิยามไมตรงกัน โดยสวนตัวแลว ความเสี่ยงนาจะหมายถึงสิ่งที่จะทําใหมหาวิทยาลัยลมสลาย
เชน ๑) นัก ศึ ก ษาจํ านวนลดลง ๒) ความพึง พอใจของผูบ ริโ ภคไมอ ยูในเกณฑ ที่ค วรจะเปน ๓)
ศักยภาพดานการจัดการศึกษาลดลง ๔) ผลงานของมหาวิทยาลัยลดลง เปนตน
อุป นายกสภามหาวิท ยาลัยใหขอมูล ว า เดิมนั้นสภามหาวิทยาลัยใหร ะบุนิยามวา
ความเสี่ยงไมใชจุดออน แตขณะนี้ความเสี่ยงที่ระบุไวเปนจุดออนทั้งหมด จึงขอใหกลับไปดูเอกสารที่
นําเสนอสภามหาวิท ยาลัยครั้งแรก ในสมัยที่ร องศาสตราจารยโ ภคิน พลกุล เปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒแิ ละไดใหขอสังเกตไว
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การดําเนินการดังกลาวในขณะนี้คงไมมีประโยชน
เนื่องจากเปนขอมูลเดิม ในคราวตอไปขอใหนําเอกสารที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กลาวถึงนั้น มา
เสนอตอสภามหาวิท ยาลัยและใหพิจารณาสิ่งที่เปนความเสี่ยงจริงๆ เชน วัดขอคืนที่ดิน หรือคาไฟ
เพิ่มขึ้นอยางมาก อยางไรก็ตาม ถาอธิการบดียอมรับเอกสารชิ้นนี้ สภามหาวิทยาลัยก็จะเห็นชอบ แต
ในปหนาใหนําเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงตอสภามหาวิทยาลัยกอน
อธิการบดีกลาววา จะตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่งใหรอบคอบ
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เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดย
๑) ใหอธิการบดีรับไปตรวจสอบ
๒) ในการดําเนินการคราวตอไป ใหนําเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงปตอไปตอ
สภามหาวิทยาลัยกอนพรอมขอมูลที่สภามหาวิทยาลัยในชวงที่รองศาสตราจารย
โภคิน พลกุ ล เปนกรรมการสภามหาวิท ยาลัยผูท รงคุณวุฒิ ได ใหขอสัง เกต
เกี่ยวกับการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงไว

๓.๖ แผนพัฒนางาน (Improvement Plan) การประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปการศึกษา ๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยโ องการ วณิ ชชาชีวะ ผูชวย
อธิการบดี/ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนอขอมูลตอที่ประชุม
ความวา ตามที่ม หาวิทยาลัยไดรับ การประเมินคุณภาพการศึก ษาภายในจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และไดรายงานผลพรอม
ขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยไปแลวนั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการจัดทําแผนพัฒนางาน
การประกันคุณภาพการศึก ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปการศึก ษา ๒๕๕๖ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา หลังจากไดมีการเสนอแผนไปแลว สามารถเปลี่ยนตัว
เลขคาเปาหมายไดหรือไม เพราะโครงการที่เสนอมานั้นมีจํานวนมาก และตัวเลขก็ไมเหมาะสม
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิท ยาลัยจากคณาจารย
ประจําใหขอมูลวา คาเปาหมาย เปนตัวชี้วัดในการตรวจประเมินคุณภาพ
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ใหขอสังเกตวา ขอมูลที่ปรากฏในหนา ๒๔ นั้น ไมสอดคลองกัน
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา การจัดทําเอกสารนี้อาจจะไมไดเนนการมี
สวนรวม อาจจะเปนการดําเนินการตามรูปแบบที่กําหนดมาให หากตองการคะแนนและจะตองให
สภามหาวิท ยาลัยอนุมัติในวันนี้ สภามหาวิท ยาลัย ก็เ ห็นชอบ แตอยานําไปใช ขอใหจัดทําขอมูล
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยวาจะดําเนินการอยางไร งบประมาณพอหรือไม และจะทําอยางไร
ศาสตราจารยส นิท อักษรแกว กลาววาไมเ ห็นดวยที่จะจัดสงแผนพัฒนางานไป
เชนนี้ เพราะขอมูลยังไมเหมาะสม
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒเิ สนอแนะใหแตงตั้ง
กรรมการจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง เอกสารนี้ ก อ นจั ดส ง ไป โดยขอเสนอ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร และรองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบศาสตราจารยสนิท อักษรแกว รองศาสตราจารยวิชัย
แหวนเพชร และรองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ ตรวจสอบเอกสาร
อธิการบดีเสนอใหแจงหนวยงานไดรับทราบดวย
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช เสนอแนะวา การนําเสนอขอมูลในครั้งนี้เกินเวลา
ไปมาก ฉะนั้นในปตอไปสภามหาวิทยาลัยควรกําหนดวามหาวิทยาลัยจะตองนําเสนอเมื่อใด
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นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหอธิการบดีแตงตั้งบุคลากรที่มีความรอบรู ดานประวัติ
ของมหาวิทยาลัยและแผนนโยบายไปเขียนประวัติ นโยบาย วิสัยทัศน เพื่อใชเปนตนฉบับสําหรับ
เอกสารทุกชุด โดยขอใหรองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทราไดตรวจสอบเอกสารดังกลาวกอน
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กลาววา จะรับไปดําเนินการให
มติที่ประชุม อนุมัตโิ ดย ๑) มอบใหศาสตราจารยสนิท อักษรแกว รองศาสตราจารยวิชัย แหวน
เพชร และรองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ ตรวจสอบเอกสาร กอนจะนําสงไปยัง
หนวยงานที่เ กี่ยวของ ๒) ขอความอนุเคราะหรองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
เรียบเรียงขอมูลประวัติมหาวิทยาลัย นโยบาย และวิสัยทัศน จัดทําเปนตนฉบับไวใช
สําหรับเอกสารทุกชุดที่จะจัดทําคราวตอไป
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๓.๗ แตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลที่สมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลความวา เพื่อใหการดําเนินการพิจารณา
เลือกสรรบุคคลที่สมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๗ เปนไปดวยความ
เหมาะสม คงไวซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แหงปริญญา จึงเห็นควรดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรร
บุคคลที่สมควรไดรับ การพิจ ารณาใหปริญ ญากิตติม ศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๗ ตามความในขอบัง คับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.
๒๕๕๒ ขอ ๙ (๑) ดัง นี้ ๑) กรรมการสภามหาวิท ยาลัยผูท รงคุณวุฒิจํานวน ๑ คน เปนประธาน
กรรมการ ๒) อธิก ารบดี เปนรองประธาน ๓) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ ๔) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร
จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ ๕) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จํานวน
หนึ่งคน เปนกรรมการ ๖) รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ เปนเลขานุการ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรฯ ดังกลาว
มติที่ประชุม แต ง ตั้ ง คณะกรรมการเลื อกสรรบุ ค คลที่ ส มควรได รับ การพิ จ ารณาใหป ริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๗ ดังนี้
๑) นายถนอม อินทรกําเนิด
ประธานกรรมการ
๒) อธิการบดี
รองประธาน
๓) คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
กรรมการ
๔) รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
กรรมการ
๕) รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง
กรรมการ
๖) รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เลขานุการ
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๓.๘ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม
พ.ศ. ... คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลความวา ดวยมหาวิท ยาลัย โดยคณะ
มนุษยศาสตร และสัง คมศาสตร ไดพัฒ นาหลัก สูตรศิล ปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาจีนธุร กิ จ
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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และคณะกรรมการดํ าเนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ยเมื่ อ วั น ที่ ๑๒ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๕๖
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝายกลั่นกรองหลักสูตร รายงานวาหลักสูตรสาขาวิชานีเ้ ปนหลักสูตรที่ดีมาก เพราะผลิตบัณฑิตรองรับ
ความตองการของอาเซียน และไดตรวจสอบพบวาเอกสารสรุปที่นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยยังมี
ขอผิดพลาด จึงไดติดตามตรวจสอบจากกรรมการพัฒนาหลักสูตร พบวา เปนปญหาจากระบบการ
พิมพ สวนเอกสารรูปเลมของหลักสูตรนั้นถูกตองแลว
มติที่ประชุม อนุมัติห ลัก สูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุร กิจ หลัก สูตรใหม พ.ศ.
๒๕๕๗ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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๓.๙ ประเด็นปญหาและขอคิดเห็นจากประชาคมของคณะวิทยาการจัดการ
ในชวงเวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๒๐ น. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดจัดประชุม
สภามหาวิท ยาลัยสัญจรไปยัง คณะวิทยาการจัดการ เพื่อรับฟงประเด็นปญหาและขอคิดเห็นจาก
ประชาคมของคณะวิทยาการจัดการ ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการทํางานวิจัยหรือผลงาน
ทางวิชาการอื่น จากประชาคมคณะวิทยาการจัดการ สรุปไดดังนี้
นายกสภามหาวิทยาลัย แจงวัตถุประสงคของการมาประชุมรวมกับประชาคมคณะ
วิทยาการจัดการ วา ๑) ตองการทําความรูจักและตองการรับทราบขอมูลตาง ๆ จากคณะ ๒)
สภามหาวิท ยาลัยมีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และมีหนาที่ชวยเหลือแกไข
ปญหา ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหประชาคมไดตระหนักวาทุกคนเปนเจาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ไมใชผูเชาหรือผูมารับเงินเดือน เมื่อตระหนักถึงความเปนเจาของ ทุกคนก็จะชวยกัน
แกปญหาทําใหการแกปญหาตาง ๆ นั้นงายขึ้น หรือถาแกปญหาไมไดเพราะติดขัด อยางไรก็ใหเสนอ
สภามหาวิทยาลัยชวยแกไข
จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามวา คณบดีตระหนักและดําเนินการแกไขอยางไร
เมื่อผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการไมผานเกณฑการประเมินของ สมศ.
อาจารย ชิ น วงศ ศรี ง าม คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ เรี ย นว า อดี ต คณบดี
(ผูชวยศาสตราจารยประชน แสงจักร) ไดดําเนินการปรับปรุงและผลการประเมินผานเกณฑแลว
อยางไรก็ตาม คณะวิทยาการจัดการไดจัดทําโครงการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาตําแหนงทาง
วิชาการ เพราะขณะนี้ บุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาการจัดการเปนตําแหนงอาจารยรอยละ
๗๖ และเกี่ยวพันกับประเด็นพัฒนาอื่น ๆ เชน การดําเนินงานทางวิชาการ งานวิจัย และการบูรณา
การงานวิจัยสูการเรียนการสอน การบริหารจัดการก็ตองแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ อีกทั้งยัง
เห็นดวยที่สภามหาวิทยาลัยไดมีนโยบายใหหลอมรวมคาบภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติกับภาค
พิเ ศษใหอาจารยรับ ผิดชอบการสอนใหครบจํานวนชั่วโมงตามเกณฑกอน (ซึ่ง เดิม กําหนด ๑๒
ชั่วโมง ในชวงตอไปกําหนดตามแนวทางของ สกอ. คือ ๑๕ ชั่วโมง) จึงจะไดรับคาตอบแทนการ
สอนและจะตองมีการทํางานวิจัย
อาจารยชิติพัทธ ชิตสกุล รองคณบดีฝายวิชาการ แสดงความคิดเห็นวา
๑) กรณีที่คณาจารยมีภาระงานสอนไม ครบตามเกณฑ มหาวิท ยาลัยขอความ
รวมมือจากคณาจารยคณะวิทยาการจัดการในการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณาจารย
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ยินดีจะชวยสอน แตรูสึกวิตกกังวลเนื่องจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบูรณาการหลายศาสตรและบูรณาการ
กระบวนการจัดการเรียนรูแ ตกตางจากศาสตรในสาขาวิชาที่คณาจารยศึกษามา
๒) คณะวิท ยาการจั ดการมีส าขาวิช าบริ ห ารธุร กิจ สาขาวิ ชาศิล ปศาสตร ซึ่ ง
สามารถใชทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเพื่อเอื้อประโยชนตอการฝกทักษะวิชาชีพใหกับนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการได เชน ศูนยการเรียนรูและผลิตสิ่งพิมพระบบดิจิทัล อาคารฝกประสบการณวิชาชีพ
พระนครแกรนดวิว เปนตน
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ให
ขอเสนอแนะเพื่อประโยชนของคณาจารยคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้
๑) ใหหมั่นตรวจประเมินตนเอง
๒) ใหบริหารจัดการโดยใหจัดหารายไดเพื่อรับผิดชอบคาใชจายของคณะเองได
๓) ใหเชิญนักธุรกิจ/ผูประกอบการที่มีประสบการณมาเปนผูสอนรวมกับคณาจารย
ประจํ า เพื่อ ให ไ ดแ ลกเปลี่ ยนเรี ย นรู และนั ก ศึ ก ษาได รับ การเสริม สรา งประสบการณ ตรงจาก
ผูป ระกอบการ เมื่อสําเร็จ การศึก ษาจะไดทํางานไดทันที ตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต
ที่ตองการบุคลากรที่สามารถทํางานไดโดยไมตองไปสอนงานใหอีก
ผูช วยศาสตราจารยก ฤชนนท บึง ไกร กรรมการประจํ า หลั ก สู ตรบริห ารธุร กิ จ
ดุษฎีบัณฑิต ใหขอสังเกตวา การประชาสัมพันธภายนอกไมแพรหลายเทาที่ควร เสนอใหมหาวิทยาลัย
รณรงคการโฆษณาประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย เชน จัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
คณะ สาขาวิชา โดยเฉพาะบนทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ยานพาหนะ เว็บไซต ควรมีขอความ
ประชาสัมพันธขอมูล พรอมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพทใหติดตอได
อาจารยบัณฑิต ประสานตรี กรรมการประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต แสดงความ
คิดเห็นกรณีนัก ศึก ษาขาดทัก ษะดานภาษาอัง กฤษ โดยเสนอแนะการฝก ทัก ษะภาษาอัง กฤษให
อาจารยและนักศึกษาทุก ๆ สาขาวิชาดวยวิธีธรรมชาติ และใหทุนไปศึกษาภาษา ณ ตางประเทศ
มติที่ประชุม ๑) มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีอาจารยไมสามารถจัดกระบวนการเรียนรูในการสอนรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยเชื่อมั่นวา พื้นฐานความรูของ
อาจารยมีเพียงพอที่จะสอนได แตมหาวิทยาลัยอาจจะตองจัดอบรมเพิ่มพูนความรู
เกี่ยวกับ ความเขาใจและวิธีก ารบูร ณาการการจัดการเรียนการสอนใหอาจารย
สามารถสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได
(๒) กรณี ท รัพ ยสิ นของมหาวิท ยาลัยที่ เ ป นแหลง ฝก ประสบการณ ของ
นักศึกษาแตละสาขาวิชาไดนั้นเปนขอสังเกตที่ดี เพราะตองมีการบูรณาการการใช
ทรัพยากรรวมกัน ขอใหอธิการบดีไดนําไปหารือโดยการผสมผสานระหวางศาสตร
ในสาขาวิชาตางๆ ใหเปนพหุวิทยาการ (Multidiscipline) เพราะการกอตั้งสถานที่
ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยนั้น วัตถุประสงคสําคัญคือการเปนแหลงฝกประสบการณของ
นักศึกษา ดังนั้น เมื่อมีผูตองการใหใชประโยชนดังกลาวก็ขอใหอธิการบดีใหการ
สนับสนุน
๒) มอบสาขาวิชานิเทศศาสตรรับไปดําเนินการรณรงคการโฆษณาและใหอธิการบดีติดตามผล
๓) มอบคณบดีคณะวิทยาการจัดการมอบบุคลากรทําวิจัย ๒ เรื่อง ไดแก
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(๑) ระบบบัญชี
(๒) ระบบบริหารจัดการ
โดยใหของบประมาณการวิจัยและศึกษาวิจัยพรอมออกแบบวิธีการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในคณะตาง ๆ วาควรจะเหมือนหรือแตกตางกัน ทําอยางไรการบริหารจัดการจึง
จะคลองตัว และใชทรัพยากรไดอยางคุมคา
๔) มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษาดูงานตางประเทศอยูแลว จึงควรจัด
ใหอาจารยไปฝกอบรมในประเทศอาเซียนที่ใชภาษาอังกฤษ เปนหลักสูตรระยะสั้น
๔ – ๕ เดือน โดยใชงบประมาณของคณะ
๕) ใหจัดตั้ง ชมรม AEC CLUB ใหอาจารย นักศึก ษาเขารวมชมรมนี้ สําหรับ
นักศึกษาใหกําหนดเงื่อนไขที่ไมใชการสอบแตกําหนดวาเขารวมกิจกรรมเปนเวลา
รอยละเทาใด จึงจะสําเร็จการศึกษา
๖) ใหดําเนินการ
(๑) จดประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ สรุปติดไวที่บอรด
ประชาสัมพันธของคณะแลวใหประชาคมไปเขียนเพิ่มเติมเมือ่ นึกออก
(๒) ใหคณบดีประชุมบุคลากรวาจะรวมกันดําเนินการอยางไรใหบรรลุผล
แลวดําเนินการ
(๓) รายงานสภามหาวิทยาลัยภายใน ๒ เดือน วาทําไดเพียงใด หากไมได
เปนเพราะเหตุใด
(๔) ขอใหตระหนักวาประชาคมของคณะเปนผูรบั รูขอมูลและปญหาตางๆ ดีที่สุด
และสามารถคิดแกปญ
 หาไดดีที่สุด จึงขอใหชวยกันคิดวาถาตนมีอํานาจรับผิดชอบจะทํา
อยางไรบางแลวเสนอตอมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อจะไดชวยกัน
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ การดําเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ วันศุกรที่
๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ วันศุกรที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ ขอสังเกต
และขอเสนอแนะ ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยผูรับผิดชอบไดนําไปดําเนินงานแลว ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา แจงวา ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับชื่อภาษาอังกฤษ
ของพุทธวิชชาลัยวาไมถูกตอง ควรแกไขใหถูกตอง ซึ่งอาจารยประวิทย ขาวปลื้ม ผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมไดใหขอมูลวาไดแกไขขอมูลแลวนั้น เมื่อไดไปตรวจสอบแลวพบวาปายดังกลาว
ยังไมไดแกไข ทั้งนี้ชื่อภาษาอังกฤษของพุทธวิชชาลัยนั้นควรจะถอดเปนภาษาอินโดอารยัน และตองใช
ใหถูกตองเปนดังนี้ Buddha Vijjalaya
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ (ราง) บันทึกขอตกลงแนวทางความรวมมือเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย และผู บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดประชุมหารือรวมกันเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อ
หาแนวทางในการดําเนิน การรวมกัน เพื่อ พัฒ นามหาวิท ยาลั ย และสภามหาวิท ยาลั ยไดแต ง ตั้ ง
กรรมการขึ้น ๕ ชุด คือ ๑) คณะกรรมการนโยบายและกํากับการดําเนินงานเพื่อพิจารณาหาแนวทาง
ความร ว มมื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครและมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร ๒)
คณะกรรมการพิจารณาความรวมมือในการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตร ๓) คณะกรรมการพิจารณา
ความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ๔) คณะกรรมการพิจารณาความรวมมือดาน
พัฒนาอาจารย ๕) คณะกรรมการพิจารณาความรวมมือการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการหารายไดและการ
ควบคุมตนทุนใหเกิดความรวดเร็วและสอดคลองกันนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวดําเนินไปตาม
เจตนารมณของมหาวิท ยาลัยทั้ง สองแห ง คณะกรรมการนโยบายและกํากับ การดําเนินงานเพื่อ
พิ จ ารณาแนวทางความร ว มมื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร จึง มี ขอ เสนอแนะใหมี ก ารลงนามความรวมมือ ในการหาแนวทางเพื่ อการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย และไดจัดทํารางฯ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม ตามระเบีย บวาระนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบและใหดําเนินการตอไปตามแนวทางที่เสนอ
๕.๒ รายงานผลการดํ า เนิ นงานของคณะกรรมการกํ า หนดแนวทางพั ฒ นา
นักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครได มี คํ า สั่ ง ที่ ๐๑๑/๒๕๕๖ แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการกํา หนดแนวทางการพั ฒ นานั ก ศึก ษาใหมี คุณ ลั ก ษณะบั ณฑิ ตที่ พึ ง ประสงค เพื่ อ
ดําเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยในดานการผลิตบัณฑิต นั้น ในการนี้ คณะกรรมการได
สรุปผลการดําเนินงาน รายละเอียดดัง เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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๕.๓ การพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร คณะกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนําเสนอขอมูลความวา ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยเนนนโยบายการพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการนั้น อธิการบดีไดบูรณาการ
ความรวมมือจากบุคลากรสายวิชาการตําแหนงรองศาสตราจารยดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ โดยในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดรับความอนุเคราะหจากประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว) มาใหคําแนะนําแก
บุคลากรผูสนใจ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพือ่
โปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ประชาชนจีน

๕.๔ ความร วมมือ ทางวิช าการกั บมหาวิท ยาลั ย ต า หลี่ ประเทศสาธารณรั ฐ

ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ได ทํ า ความตกลงร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
มหาวิ ท ยาลัยตา หลี่ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน โดยจั ดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทย
หลักสูตร ๑ ป แกนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (๓+๑) ของมหาวิทยาลัยตาหลี่ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๕ การรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
พัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) และหลักสูตรศิล ปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช า
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สํานั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา ไดมี ห นัง สือ ศธ ๐๕๐๖(๑)/๑๘๖๕๙
ลงวั น ที่ ๒๙ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๕๖ พิ จ ารณารับ ทราบการให ค วามเห็ นชอบ ๑) หลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ (สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ไดอนุมัติห ลัก สูตร ในการประชุม ครั้ง ที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุก รที่ ๑๖ สิง หาคม พ.ศ.
๒๕๕๖) ๒) หลัก สูต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าภาษาไทย หลั ก สู ตรปรั บ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไมมี
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

