๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................

2

4

6

ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์
๕. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๖. นายดุสิต เจริญควนิช
๗. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๘. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๙. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๑๐. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๑. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๒. อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

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

ผูลาประชุม
๑. รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร

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

๒
๒. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๓. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
ผูเ ขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๓. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๔. อาจารยชินะวงศ ศรีงาม
๕. ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
๖. อาจารยสถาพร ปกปอง
๗. อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
๘. นายสมชาย ทองพันธอยู
๙. อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

ผูชวยศาสตราจารายอรรถพล ปอมสถิตย
ผูชวยศาสตราจารยอรุณรุง ปภาพสิษฐ
นางสาวชัชมน ประดิษฐการ
อาจารยชุลีกร เลิศประเสริฐ
อาจารยภาวิกา แกวมาตย
นางสาวทิพยรัตน ขันติจิตร
นางสาวสรอยทอง เมณฑกลู
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นายวิทู โชติรัตน
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
อาจารยกฤตพล วังภูสิต
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการฝกหัดครู
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
หัวหนาศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผูชวยหัวหนาศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
หัวหนางานพัสดุ
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

4

นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร กล า วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนด สรุปไดดังนี้

6

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ

๓
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
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อาจารย จุ ไร วรศั ก ดิ์ โยธิ น รองอธิ ก ารบดี / เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นเชิ ญ นายก
สภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรแกผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ทีไ่ ดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ และไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงาน
ภายนอก ดังนี้
๑) ผูบริหารที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก
๑.๑) รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี ไดรับการประกาศเกียรติคุณ “คนดี
แหงสยาม ประจําป ๒๕๕๙” เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จากโครงการเสริมสรางคนดีศรีแผนดิน
๑.๒) รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ได รั บ รางวั ล นั ก บริ ห ารดี เด น แห งป ประจํ าป พุ ทธศั กราช ๒๕๕๙ สาขาบริ หารการศึ กษา จาก มู ลนิ ธิ เพื่ อ
สังคมไทย โครงการหนึ่งลานกลาความดีถวายในหลวง
๑.๓) ผูชวยศาสตราจารยประจักษ ไมเจริญ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ไดรับคัดเลือกเปนครูแสนดี ที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานและเปนแบบอยางที่ดีเนื่องในโอกาสวันครู
แหงชาติ ประจําป ๒๕๕๙จากมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ
๒) บุคลากรที่ไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
๒.๑) ระดับรองศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย ไดแก ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี
เกียรติชนก ขาราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ผานเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด และอนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๒) ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๕ ราย ไดแก
๒.๒.๑) นายอดิ ศั ก ดิ์ ทองช ว ย ข า ราชการ สั ง กั ด คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด และอนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันที่ ๓ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๒.๒) นายรณกร รั ต นธรรมมา พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด และอนุมัติแตงตั้ง
ตั้งแตวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๒.๓) นายวุฒิชัย แพงาม พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟ สิกส ผ านเกณฑ ที่ ก.พ.อ. กํ าหนด และอนุ มัติแต งตั้งตั้ งแตวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๘
๒.๒.๔) นางสาวศุ ท ธวดี เววา พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด คณ ะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด และอนุมัติแตงตั้งตั้งแต
วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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๒.๒.๕) นายวรวิทย ประสิทธิ์ผล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด และอนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๘
๓) นักศึกษาที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก
๓.๑) นั กศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร ไดรับรางวัล
ชมเชยเรียงความในหัวขอเรื่อง “การปฏิรูปการเมืองไทย” ประจําป ๒๕๕๙ จากมูลนิธิดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) ประกอบดวย
๓.๑.๑) นางสาวมิลตรา คงควร
๓.๑.๒) นางสาวอินทุพร บุญธรรม
๓.๑.๓) นายภูริพัฒน กลิ่นสระนอย
๓.๑.๔) นายศิริพงษ ราษฎรเจริญ
๓.๑.๕) นางสาวศรีประภา เปรมสุข
๓.๑.๖) นางสาวอัจฉราวรรณ อาจสุนทร
๓.๑.๗) นายอํานาจ จอมไกร
๓.๑.๘) นางสาวโชติมา หานทองคํา
โดยมี อาจารยพัลยมน สินหนัง และอาจารยชนะศึก วิเศษ เปนผูควบคุม
๓.๒) นักศึกษาวิทยาลัยการฝกหัดครู ไดรับรางวัลชมเชยการประกวดขับรองเพลง
สงเสริมศีลธรรมวันวิสาขบูชา จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบดวย
๓.๒.๑) นายถิรเดช ทิพยฤกษ
สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๒.๒) นายศุภวิชญ เกียรตินอก
สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๒.๓) นายวราคม พรเบี้ยว
สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๒.๔) นายเกียรติชัย ขอชูกลาง
สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๒.๕) นายสิทธิกร นามนุ
สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๒.๖) นายธรรมนูญ แสงสวาง
สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๒.๗) นายพงศกรณ พูลชัยวัฒนะ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓.๒.๘) นายประจักษ ประพฤติธรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓.๒.๙) นายอรรถกานต สิมาทอง
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
๓.๒.๑๐) นายเอกวัฒน ทองกะไลย
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
๓.๒.๑๑) นายณัฐวัตร สุขฤษกิจ
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
๓.๒.๑๒) นายเชาวรัตน พิทักษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
๓.๒.๑๓) นางสาวชลนรรจ ชัยมีแรง
สาขาวิชาสังคมศึกษา
๓.๒.๑๔) นางสาวฐิติพร โพธิ์ออง
สาขาวิชาสังคมศึกษา
๓.๒.๑๕) นางสาวกมลวรรณ นรเนตร สาขาวิชาสังคมศึกษา
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๓.๒.๑๖) นางสาวสิริลักษณ มั่นคง
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
๓.๒.๑๗) นางสาวศิรินภา คงตา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
๓.๒.๑๘) นางสาวอังคณา อรามรัศมี
สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๒.๑๙) นางสาวกิ่งแกว สังขทิพย
สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๒.๒๐) นางสาวสุภาวรรณ บุญเรือง สาขาวิชาการประถมศึกษา
โดยมี อาจารยพิชาติ แกวพวง อาจารยทรงศักดิ์ สุริโยธิน อาจารยปรัชญา ใจภักดี
และ อาจารยพิณทิพย ขาวปลื้ม เปนที่ปรึกษา
๓.๓) นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาดนตรีไทย และนักศึกษา
วิทยาลัยการฝกหัดครู สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ไดรับรางวัลการประกวดเดอะ พาซิโอ ระนาดเอก
๓.๓.๑) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดระนาดประเภททีม ระดับประชาชน
ทั่วไป ชุด “ประชันเชิดตอตัว ๑ คน ๒ ราง และ ๑ ราง ๒ คน” ประกอบดวย นายพันธกานต แสงออน นายโฆษิต
นาคกลาง นายจิตรทิวัช พลอยแดง นายวิชาญ สมพงษ นายอรรถพร เกสร และนายณัฐวุฒิ กิมกง
๓.๓.๒) รางวั ล ชนะเลิ ศอั น ดั บ ๑ การประกวดเดี่ ย วระนาดเอก ระดั บ
ประชาชนทั่วไป ไดแก นายจิตรทิวัช พลอยแดง
๓.๓.๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดเดี่ยวระนาดเอก ระดับ
ประชาชนทั่วไป ไดแก นายโฆษิต นาคกลาง
โดยมี อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม ผูควบคุมการฝกซอม ผูชวยศาสตราจารยสายสุนีย
หะหวัง อาจารยณวัฒน หลาวทอง อาจารยพิณทิ พย ขาวปลื้ม อาจารยโกเมศ จงเจริญ นายพันธกานต
แสงออน เปนผูฝกซอม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวแสดงความยินดีและอวยพรแกผูไดรับเกียรติคุณบัตร ความวา
เปนเรื่องที่นายินดี ความกาวหนาทางวิชาการ รางวัลและเกียรติคุณตางๆ ที่ไดรับมานี้มิใชแกเฉพาะตนเอง แต
สงผลมายังมหาวิทยาลัยที่เปนที่รักของเรา ถาทุกคนชวยกันมหาวิทยาลัยก็จะมีชื่อเสียงยิ่งๆ ขึ้นไป นักศึกษาเมื่อ
สําเร็จการศึกษาไปแลวก็จะมีความภาคภูมิใจวา เราเปนผูหนึ่งที่ เสริมสรางใหมหาวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียง เปนที่
ยอมรับนับถือของคนทั่วไป ความภูมิใจนี้จะอยูตลอดชีวิต จึงขอขอบคุณที่นําชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัย ขอใหทุก
คนหมั่นขวนขวายพยายามใหมากยิ่งๆ ขึ้น เพื่อจะไดนําชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัยยิ่งๆ ขึ้นไป และขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยที่มีการจัดใหมีการมอบเกียรติคุณบัตรเพราะเปนการสรางขวัญและกําลังใจ ใหเกิดความรูสึกวาเมื่อ
ทําดีแลวจะไดความยอมรับนับถือ เกิดความรูสึกกระตือรือรนในการสรางคุณงามความดี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จ
เรียบรอยแลว จํานวน ๓๐ หนา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
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มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ โดยไมมีแกไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุ มัติ ป ริ ญ ญาบั ต รแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ ๓ ป ก ารศึ ก ษา
๒๕๕๘ รอบที่ ๒
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร โดยสํ านั กส งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๓ ปการศึกษา
๒๕๕๘ รอบที่ ๒ เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ และนําเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีจํานวนเทาใด และเมื่อปที่
ผานมาเทาใด
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา จํานวน ๓,๒๐๐ คน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอแนะใหรายงาน
ขอมูลดวยวา จํานวนนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนเทาใด และที่ยังตกคางอยูจํานวนเทาใด และใช
ระยะเวลาเรียนเปนเทาใด เพื่อจะไดหาทางในการแกไขได
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ รอบที่ ๒ จํานวน
๔๕๓ คน โดยแยกเปนปริญญาและสาขาตางๆ ดังตอไปนี้
๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน
๒) ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๙ คน
๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๓๓ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
๓.๑) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๙๔ คน
๓.๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑๓๗ คน
๓.๓) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑๕ คน
๓.๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน ๑๑๒ คน
๓.๕) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑ คน
๓.๖) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
จํานวน ๗๓ คน
๓.๗) ปริญญาบัญชีบัณฑิต
จํานวน ๑ คน
๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ศาสตราจารย ส นิ ท อั ก ษรแก ว ประธานคณะกรรมการ
พิ จ ารณาตํ า แหน งทางวิ ช าการรายงานข อ มู ล ความว า ด ว ยคณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน งทางวิ ช าการ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
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วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดังเอกสารที่จะนําเสนอที่ประชุมเปน
วาระลับ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแตงตั้งบุคลากรสายวิชาการดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑) นางอัญชลี นิล สุวรรณ สังกัด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อนุมัติแต งตั้งเปน ผูช วย
ศาสตราจารยสาขาวิชาชีววิทยา ตั้งแตวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) นางสาวสุ กั ญ ญา ตั้ งประเสริ ฐ สั งกั ด คณะวิ ท ยาการจั ด การ อนุ มั ติ แ ต ง ตั้ งเป น ผู ช ว ย
ศาสตราจารยสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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๓.๓ แตงตั้งกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากบัญชีรายชื่อสํารอง
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ด ว ย นายมนู ญ จิ ต ตเกษม ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใน
คณะกรรมการส งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร ไดขอลาออกจากตําแหนง เนื่องจากไปบริหารงาน
บริษัท DELTA AIR LINES ที่เซี่ยงไฮ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยรับทราบและสั่งการใหอธิการบดีดําเนินการตอไป
มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการตามขอ ๑๑ (๒) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามลําดับ โดยอธิการบดีไดขอความยินยอมจากบุคคลใน
บัญชีรายชื่อสํารองลําดับที่ ๒ ไดแก คุณหญิงสุภา กิจจาทร และบุคคลดังกลาวไดตอบรับการดํารงตําแหนงแลว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้ง คุณหญิงสุภา
กิจจาทร เปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มติที่ประชุม เห็ น ชอบการแต ง ตั้ ง คุ ณ หญิ งสุ ภ า กิ จ จาทร เป น กรรมการส งเสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ผูทรงคุณวุฒิ
๓.๔ สรุ ปผลการดํ าเนิ นงานศู นย สาธิ ตการบริ บาลและพั ฒนาเด็ กปฐมวั ย มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏพระนคร เดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๘ – พฤษภาคม ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญ อาจารยชุลีกร เลิศประเสริฐ หัวหนาศูนยสาธิตการบริบาล
และพัฒนาเด็กปฐมวัย รายงานขอมู ล ความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุ มัติโครงการจัดตั้งศูนยสาธิตการ
บริบาลและการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาในรูปแบบการศึกษาเพื่อชีวิตจริงในการทํางาน
สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย และบริการวิชาการแกหนวยงานทางการศึกษาปฐมวัย
นั้น ขณะนี้ศูนยฯ ไดดําเนินการมาครบ ๑ ป จึงไดสรุปผลการดําเนินงาน เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ – พฤษภาคม
๒๕๕๙ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอทีป่ ระชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ใชงบประมาณไปเทาใด
อาจารย ชุ ลี กร เลิ ศประเสริ ฐ กล าวว า ใช ไปทั้ งหมดตั้ งแต เริ่ มดํ าเนิ น การจนถึ งป จ จุ บั น คื อ
๓,๗๑๕,๗๑๖ บาท สวนใหญที่ขาดทุนเปนคาครุภัณฑและวัสดุที่เริ่มดําเนินการ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา และใชงบประมาณรวมทั้งหมดแลวปละเทาใด
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อาจารยชุลีกร เลิศประเสริฐ กลาววา ปละ ๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท เริ่มใชนอยกวารายได แตหาก
ไดรับนักเรียนเต็มที่ถึง ๖๐ คนก็จะทําใหรายไดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ แตมีปญหาขอจํากัด
ที่รับนักเรียนอายุไมต่ํากวา ๔ ขวบ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เพราะเหตุใดจึงรับเด็กที่อายุแค ๔ ขวบ
อาจารยชุลีกร เลิศประเสริฐ กลาววา จะขออนุมัติขยายการรับเด็กอายุนอยกวา ๔ ขวบ
นายกสภามหาวิทยาลัย กล าววา การอนุญ าตให จัด ตั้งศูน ย สาธิตการบริบ าลและพั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวัย นั้น สภามหาวิทยาลัยไมไดกําหนดอายุ แตทางศูนยฯ เองเปนผูกําหนดอายุ เมื่อกําหนดอายุจึงถือปฏิบัติ
จึงไมควรทําอะไรที่ไมยืดหยุนได สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหจัดตั้งโรงเรียนกอนปฐมวัย ถึงจะ ๑๐ ขวบแลวแตยัง
ไม เขาปฐมวัยก็สอนได ถารับไดก็รับไป ไม ควรจํากัดอายุ ควรกําหนดไววาก อนปฐมวัย และมีโครงการจะทํ า
โรงเรียนอนุบาลหรือไม
อาจารย ชุ ลี ก ร เลิ ศ ประเสริ ฐ กล าวว า มี โครงการเพราะตามที่ สํ ารวจความต อ งการของ
ผูปกครองทั้งหมด ๓๘ คน สนับสนุนใหเปดเพราะมีความพรอมทั้งครูและสถานที่
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา อธิการบดีหาที่ใหไดหรือไม
อธิการบดีกลาววา เคยมีแผนวาจะใชพื้นที่ดานทางออกวัด แตเนื่องจากยังมีบานพักอยู โรงเรียน
อนุ บาลต องมี ความปลอดภั ยสู ง แต ก็มีการหารื อกั นว าในพื้ นที่ ด านล างของพุ ทธวิชชาลั ยถ าไม มีใครมาเช าเพื่ อ
การศึกษาก็อาจจะเปดโรงเรียนอนุบาลไดบาง แตปญหาอยูที่วาเปนอาคารคอนกรีตเกรงเปนอันตรายตอเด็ก เชน
เด็กหกลม แตก็ไดพยายามหารือกันตลอดวาถามาจัดทําที่นี่ไดก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง และทํารั้วใหรอบ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา มีอาคารเกาๆ ที่ไมใชหรือไม มหาวิทยาลัยควรทําเรื่องนี้เพื่อ
รองรับความเปนครู และทําตามที่เคยเสนอแนะวา ใหแจงผูปกครองวาใหนําเด็กไปสอบเขาที่อื่นกอน เมื่อไมได
แลวจึงคอยมาสมัครเรียนที่นี่ แลวจะสอนใหสามารถแขงขันกับผูอื่นได ซึ่งหากทําไดก็จะไดรับความสนใจเปน
อยางมาก และเปนการดีที่นําบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีมาเปนครูที่นี่ หากศูนยฯ มีร ายไดสูงขึ้นก็สามารถที่จะเพิ่ม
เงินเดือนและสวัสดิการใหครูเหลานี้ได หากจะเพิ่มคาเลาเรียนอีกนิดหนอยก็คงไมเปนไร และที่อาจารยบนวาใช
งบประมาณไมสะดวกก็ใหไปเขียนวิธีการใชเงินใหสะดวกเพราะขอบังคับเปดชองไวใหแลว ทําอยางไรที่จะทําให
การดําเนินการคลองตัว เชน เมื่อมีของเลนลดราคา ราคาถูก ก็สามารถดําเนินการจัดซื้อไดทันที ถาอธิการบดีทํา
เรื่องนี้เปนนโยบายสําคัญก็นาจะสามารถดําเนินการได อยาไปถือวาเปนเรื่องฝากหรือเรื่องผลพลอยได เพราะ
กําลังจะสรางคนโดยใชวิธีสอนแบบสรางสรรคเพื่อใหเด็กเริ่มแลกเปลี่ยนความคิด สอนแบบนี้ตั้งแตเด็ก
อธิการบดีกล าวแสดงความเห็ นดวยวา รัฐธรรมนูญใหมที่ ใหความสําคั ญตอการศึ กษาตั้งแต
ระดับกอนอนุบาล หากดําเนินการใหเต็มที่ จะรองรับยุทธศาสตรนไี้ ดเปนอยางดี
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย มอบอาจารย ชุ ลี ก ร เลิ ศ ประเสริ ฐ ไปคิ ด พิ จ ารณา หากเริ่ ม ต น
งบประมาณไมพอใหมายืมจากมหาวิทยาลัย ที่ใหยืมเพื่อจะไดรูวาทําอยางไรจะไดนํ าเงินมาคืน ในอนาคตถา
ตองการจะยืมงบประมาณไปสรางอาคารสัก ๒๐ ลาน ถาหากมีที่ ก็อาจจะสรางอาคารพรอมสนามโดยคอยๆ
ดําเนินการไป แตตองทําสัญญาวาหากทําสําเร็จหามยาย เพื่อปองกันไมใหคนอื่นมาชุบมือเปบ
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จากนั้นอาจารยชุลีกร เลิศประเสริฐ ไดนําเสนอภาพกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิ การสวด
มนตในชั้นเรียนตามหลักของพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินธโร
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให นํ าภาพกิ จ กรรมนี้ ไปประชาสั ม พั น ธ ซึ่ งจะได รั บ ความสนใจจาก
ผูปกครองเปนอยางมาก จากนั้นไดใหขอเสนอแนะวา ลองใชการบานแบบเวียดนามที่มีการบาน ๓ ขอ คือ ๑)
วันนี้กลับไปบานชวยทําอะไรใหพอแมบาง ๒) วันนี้ทําความดีอะไรบาง ๓) วันนี้พบเห็นคนทําอะไรไมถูกตอง บาง
เด็กเวียดนามมีวินัย เราเองก็ตองสอนเด็กใหมีวินัย อาจจะยังไมใหเขียน แตเปนการเลาใหฟงในชั้นเรียน ใหรูวา
สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอแนะวา ใหเพิ่มเติม
เรื่องของการสอนภาษา เพราะเด็กเล็ กๆ จะสอนงายและจะจํ าไปตลอด การสอนก็ให เป นไปอยางสนุ ก โดย
จัดเปนเกมหรือรองเพลงสงเสริมทักษะทางดานภาษา
อาจารย ชุ ลี ก ร เลิ ศ ประเสริ ฐ ให ข อ มู ล ว า มี ก ารสอนภาษาอั ง กฤษแทรก เพราะบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาปฐมวัยที่มีความสามารถดานภาษาอังกฤษที่มาเปนครู ไดจัดกิจกรรมสงเสริมภาษาอังกฤษใหเด็กๆ ทุก
วัน มีกิจกรรมที่หลากหลาย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ขอใหรักษาความสะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอยใหดี
เพราะเรื่องนี้จะสรางความประทับใจใหกับพอแมตั้งแตมาเยี่ยมชม อาหารก็เปนอาหารดีๆ
อธิการบดีให ขอมูลเพิ่ มเติมวา ในชวงเชาจะเยี่ยมศูน ยฯ พบวา เด็ กจะชวยเหลือตัวเอง บาง
ครอบครัว ก็นํ าอาหารมาให เด็ ก เด็กก็ รับประทานเอง ไม ตองป อน ชวยเหลือตั วเองได ตลอด มีความชื่น ชมที่
สามารถฝกใหเด็กสามารถชวยเหลือตัวเองได มีวินัย ผูปกครองก็มีความชื่นชมวาครูดูแลเอาใจใส และฝกลูกของ
เขาไดเปนอยางดี
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ใหดําเนินการเรื่องขยายศูนยฯ โดยอยาไปติดยึดกับตัวเลขอายุ
เด็ก และไปพิจารณาวาจะขยายอยางไร จะลงทุนเทาใด และใชพื้นที่ใด หากใชงบประมาณไมมากนักก็ใหขอยืม
งบประมาณไปสรางอาคาร เชื่อวาอาจารยสามารถทําไดถามีอาคารที่ดีๆ มีสนามสวยๆ ไมนานคงไดคืนทุน
มติที่ประชุม รั บ ทราบและเห็ น ชอบสรุ ป ผลการดํ าเนิ น งานศู น ย ส าธิ ตการบริ บ าลและพั ฒ นาเด็ กปฐมวั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๘ – พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยใหพิจารณา
วาจะขยายการดําเนินการอยางไร ลงทุนเทาใด และใชพื้นที่ใด หากงบประมาณไมมากก็ใหยืม
ไปสรางอาคาร
๓.๕ หลักสูตรหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
รายงานขอมูลความวา ดวยวิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดนําเสนอหลักสูตรหมวดวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผานการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ และคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝายกลั่นกรองหลักสูตร เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
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นายไพรัช อรรถกามานนท ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลั ย/กรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย โดยตํ าแหน งกล าวว า ในบรรทั ด สุ ด ท าย ภาษาอั งกฤษของชื่ อวิ ช าผู กํากั บ ลู ก เสื อ Education
Quality Assurance ซ้ํากับชื่อภาษาอังกฤษวิชาการประกันคุณภาพ ควรเปน Scout Basic Training Course
(S.B.T.C.)
อาจารยอรุณรุง ปภาพสิษฐ แจงวา พิมพขอความผิด จะขอปรับแกใหมใหถูกตอง
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา หากอานในรายวิชาครูมืออาชีพ นั้น เขียนไวดีวา ครู
ตองรูจักสรางสรรคสิ่งใหมๆ ที่มาสอนใหนักเรียน ครูตองเขาใจความเปลี่ยนแปลงในสถานการณตางๆ ครูจะตอง
เขาใจหลักธรรมาภิบาล ครูจะตองซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม ตองมีสํานึกสาธารณะ มีความเสียสละ ตอ ตนเอง
ชุมชนและสิ่งแวดลอม วิชาตางๆ ที่สอนตอบสนองความเปนครูมืออาชีพเหลานี้หรือไม มีรายวิชาที่สนับสนุน
คุณลักษณะเหลานี้หรือไม ถามีรายวิชาที่สอดคลองกันก็ใชได เรื่องครูเปนเรื่องใหญ หนวยงานหลายแหงจะจัดทํา
คูมือการประเมินครู หากหลักสูตรมีความสอดคลองกับที่เขียนไวก็เปนการดี
นายผดุ งชาติ สุ ว รรณวงศ ประธานคณะกรรมการดํ าเนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย ฝ าย
กลั่นกรองหลักสูตร ใหขอมูลวา สิ่งที่วิทยาลัยการฝกหัดครูทํานั้นไมใชเรื่องใหม แตเปนสิ่งที่คุรุสภากําหนดมาแลว
เอกสารหนา ๕๑ เปนการนํามาระบุไวในหลักสูตรเทานั้น หากไมทําตามที่กําหนดไว คุรุสภาก็จะไมรับรอง สวนที่
จะเติมนั้นเปนเรื่องของมหาวิทยาลัยที่จะเติมเขาไปได
ศาสตราจารย ส นิ ท อั กษรแก ว กล าวว า เป น ข อ เสนอแนะเพื่ อคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ที่ จ ะสํ าเร็ จ
การศึกษาในอนาคต ควรตรวจสอบใหหลักสูตรมีความครอบคลุม
นายไพรัช อรรถกามานนท เสนอวา การพิมพเอกสารควรตรวจสอบความถูกตอง ทั้งระยะ
บรรทัด และความเชื่อมตอของขอความ อาจจะมีเสนขีดในแตละรายวิชา เพื่อใหเห็นชัดเจน
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารให
ขอสังเกตวา ในหนา ๕๘ ยังมีความไมสอดคลองของหัวขอกับสิ่งที่เปนจริง เชน การเตรียมการเขาสูประชาคม
อาเซียน เพราะขณะนีไ้ ดเขาสูประชาคมอาเซียนแลว จึงควรตั้งหัวขอใหสอดคลองกับความเปนจริง
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา การเขาสูอาเซียนนั้นตองใชระยะเวลาปรับตัวอีกนาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา จากที่รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กลาวมานั้น
ก็มีประเด็นวาภายใต ๔ และ ๔.๒ นั้น ไมมีรายละเอียดตามที่นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาวมา
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน เสนอวา อาจจะปรับในสาระสําคัญก็ได แตยังเห็นวาหัวขอไม
สัมพันธกับสภาพจริง
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา อาจจะตองปรับคําซึ่งจะตองดําเนินการตอไปในเรื่องการ
เขาสูอาเซียน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูล วา
การประชุมกรรมาธิการเรื่องใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งขณะนี้ใชทั่วๆ ไป ในอนาคตจะปรับเปน ๓ ระดับ ระดับที่
๑ คื อ ครูป ฐมวัย ระดั บ ที่ ๒ คื อ ครู ป ระถม และมั ธยม ระดั บ ที่ ๓ ครูอาชี วะ ป จ จุ บั น การสรางหลั กสู ต รไม
สอดคลองกับความเปนจริง เปนแบบทั่วไปมาก วิทยาลัยการฝกหัดครูจึงควรเตรียมการรองรับเรื่องนี้โดยเร็ว
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นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา จากการทําหนาที่ประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญรูสึก
เสียใจที่ไมมีเวลาชวยทําแผนการศึกษาของชาติ การที่ กระทรวงศึกษาธิการหรือคุรุสภากําหนดวาคนควรจะ
เรียนรูอะไรอยางไรนั้น เปนความผิดพลาดมหันต เพราะการศึกษาตองการวิวัฒนาการใหมๆ สิ่งเหลานี้ตองปลอย
ใหมหาวิทยาลัยคิด คุรุสภาควรเพียงแตระบุวาตองการคุณสมบัติของครูและความรูของครูอยางไร แลวใหนําไป
สอน แตวิธีการสอนและรายละเอียดตางๆ มหาวิทยาลัยตองเปนคนคิด ถึงจะมีการทดลองและวิวัฒนาการตอไป
ได คนรุนใหมมีวิธีการคิดแบบใหม มีการสอนแบบใหมๆ มิใชตองการเฉพาะผูกําหนดหลักสูตร ที่ถูกตองมีคําผิด
ไมได เพราะเหตุใดมหาวิทยาลัยจึงมีโรงเรียนสาธิต ก็เพราะโรงเรียนสาธิตคือหองฝกปฏิบัติการทดลองสิ่งใหมๆ
เหมือนกับ หองปฏิ บัติการวิทยาศาสตรซึ่งอาจทดลองจนเกิดการระเบิด แตก็ทําใหรูวาเพราะเหตุใดจึงระเบิ ด
เชนนี้เปนตน แลวก็ทดลองทําอยางอื่นตอไป ควรเปดชองใหมหาวิทยาลัยคิดไดทดลองได แตนี่กลับระบุมาให
หมดโดยไมตองคิด โลกสมัยใหม นั้นเราเรียนเพื่อหาวิธีที่จะรู เรียนแคพื้นฐานเพื่อจะศึกษาตอและวิวัฒนาการ
ตอไป จึงควรมีการปฏิรูปอยางจริงจัง หลักสูตรนี้ไดปริญญาอะไร หลักสูตรหมวดวิชาชีพครู แตบางทีก็ใชคําวา
รายวิชาชีพครู นั้นคืออะไร
อาจารยอรุณรุง ปภาพสิษฐ ใหขอมูลวาหลักสูตรนี้ คือหมวดวิชาหนึ่งของโครงสรางหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ป คนที่จะเปนครูในสาขาวิชาตางๆ ตองเรียนหมวดวิชานี้ ไมใชเปนหลักสูตรอีก ๑ สาขาวิชา
นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา ควรใชคําวา รายวิชาชีพครูในหลักสูตรครู ซึ่งคุรุสภาจะ
ยอมหรือไม
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉั ตรศุ ภ กุ ล ให ขอมูล เพิ่ มเติ ม วา ตามจริงแลวต องเป น หลั กสู ต ร
ครุศาสตรบั ณ ฑิ ต เฉพาะหมวดวิช าชี พครู หมวดวิ ชาชี พครูนี้ เป น หมวดวิช าหนึ่ งที่ นั กศึ กษาตองเรีย นตามที่
กําหนดในโครงสรางของหลักสูตรเหมือนกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การสอนระดับปริญญาตรีในตางประเทศมี ๒ ระดับคือ ระดับ
ที่ ๑ อาจารยบรรยาย ซึ่งอาจารยไมสนใจวาใครจะฟงหรือไม แตก็บันทึกและบรรจุในเว็บไซต ใครไมมาเรียนก็
เปดเรียนได ระดับที่ ๒ คือการสัมมนา ที่ผูเรียนทุกคนตองมา เขาเรียนเพื่อหารือกัน โตกัน เกิดการกระตือรือรน
ทําใหวิชาการเพิ่มพู นขึ้น โดยมีอาจารยนั่งฟงและนําไปใชได ในขณะนี้การเรียนการสอนของเรายังสอนแบบ
มัธยมอยูตลอดเวลา
นายดุสิต เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา การสอนของประเทศ
ไทยเปนไปตามที่คุรุสภากําหนด ทําใหไมทันเหตุการณ ในตางประเทศจะสอนวิธีการหาความรู ไมไดใหจําความรู
ถาอยากรูเรื่องอะไรก็ใชหาวิธีความรู สอนแตหลักและแนวทางของทฤษฎีเหลานั้น
นายผดุ งชาติ สุวรรณวงศ กลาววา หลักนี้ใชกับ ประเทศไทยไมได เพราะนักศึกษาไทยไม มี
ลักษณะใฝหาความรูดวยตัวเอง ระดับพื้นฐานก็ตองเสริมสรางโดยสอนใหรูจักหาความรู คนควา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ตองสรางที่ครูกอนแลวจึงสรางทีเ่ ด็ก
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาววา เรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งของประเทศที่ตางจาก
อเมริกาคือ นักศึกษาปริญญาตรีของอเมริกานั้น จะมีตําราประจํารายวิชา อยางนอย ๑ เลม การเรียนการสอน
จะเปนการมอบหมายงาน ใหนักศึกษาไปอานศึกษามา ดังนั้น สําหรับประเทศไทยสิ่งที่ควรทํามากที่สุดคือ คือ
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การเขียนตํารา เขียนเอกสารประกอบการสอน ที่ จะใหนักศึกษาอานและคนควาเพิ่มเติม สิ่งที่เด็กไทยขาดคือ
ความอยากรูอยากเห็นที่ตองเติมเพิ่มเขาไป แตพื้นฐานคือจะตองจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหครบ อาจารย
มหาวิทยาลัยจึงตองเขียนหนังสือหรือตํารา เพราะมิฉะนั้นจะไมสะทอนวาอาจารยรูหรือไม เมื่อมีตําราก็สามารถ
สอนได โดยวิธีการตางๆ ที่ทําใหนักศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมได
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ที่กลาวมานี้คณบดีเห็นดวยหรือไม เพราะในทางหลักวิชาตอง
เปนเชนนี้ ดังนั้น คณบดีจึงควรไปประชุมบุคลากรในคณะและหารือกันวาจะคอยๆ ปรับอยางไร ตามที่เคยให
อุปนายกเปนประธานคณะกรรมการพัฒนาความเปนเลิศของการฝกหัดครู ก็ตองลองเริ่มตนที่คณบดีเอง หาก
ติดขัดอยางไรก็มาปรึกษากับอุปนายกสภามหาวิทยาลัย โดยประชุมและเริ่มดําเนินการ ๑ รายวิชา โดยหารือกัน
วา จะใชตําราเลมใด จะอภิปรายกันอยางไร โดยมีอาจารยหลายๆ คนคอยชี้นําก็จะคอยๆ ปลูกฝง ครูที่เราสอน
ไปนั้น และวันขางหนาครูที่สอนเชนนี้กจ็ ะเพิ่มมากขึ้น
นายดุสิต เจริญ ควนิ ช กลาวแสดงความเห็ น ดวยกับ นายกสภามหาวิทยาลั ยวาสิ่งที่ คุรุส ภา
กําหนดนั้นเปนสิ่งที่คุรุสภาตองการ มหาวิทยาลัยก็ยอมรับวาตองทําอยางนี้ แตวิธีการและโอกาสที่จะเปลี่ยน
ระบบอาจจะเขียนในสิ่งที่ตองการวา ความคิดสรางสรรค แนวการสอนแบบใหมๆ ตองการใหเปนระบบใหมที่จะ
ทดลองใหเด็กเรียนรูไดมาก เด็กเปนศูนยกลาง เชนการสอนที่อเมริกา ไดใหนักศึกษาเรียนรูมากที่สุด จะมีวิธี
อยางไรที่จะนําขอกําหนดของคุรุสภามาใชเพื่อให การเรียนรูสนุก ขึ้นซึ่งเป นศิลปะในการสอน อาจารยทุกคน
จะตองเขียนตํารา ซึ่งจะชวยใหไดวิทยฐานะเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยควรมีหนวยพิมพตําราใหอาจารย ตํารานี้ควร
เปนตําราทองถิ่น เมื่อมีตําราครูก็สอนสนุก ระบบการศึกษาแบงเปนระบบสวนกลางและระบบทองถิ่น ถึงแมคุรุ
สภากําหนดมาเราอาจขอทําแบบทองถิ่นไดหรือไม
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณ วุฒิ กลาววา สืบ เนื่องจากการ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วาระ ๕.๓ นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ที่ จะปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัย
จะตองศึกษายุทธศาสตรนี้และเตรียมการวาจะทําอะไร เชน ยุทธศาสตรที่ ๑ ใหมีการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคีใหสถานประกอบการเขามารวมจัดการศึกษา ถาหากมหาวิทยาลัยรับนโยบายนี้เขามาดําเนินการ ระบบ
การพัฒนาครู ระบบการพัฒนาหลักสูตรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกมาก มหาวิทยาลัยยังติดอยูในกรอบเดิมอยู
มาก และเมื่อถึงวันนั้นกระทรวงศึกษาธิการยอมใหทําหรือไม เพราะอยางนอยหลักสูตรจะตองเปนการพัฒนา
ระบบทวิภาคี โดยพัฒนาระหวางครูที่สอนในมหาวิทยาลัย แตเมื่อไปปฏิบัติจะอยูในโรงงานโดยมีผูเชี่ยวชาญหรือ
หัวหนางานมาสอน ซึ่งจะไมรูวิธีการสอน จึงขึ้นอยูกับมหาวิทยาลัยที่จะหาวิธีจัดหลักสูตรไปสอนบุคคลกลุมนี้
กอน วาวิธีการสอนในโรงงานจะทําอยางไร นี่คือกระบวนการ การพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยพัฒนาตามกรอบ
ของกระทรวงศึ กษาธิ การ แต สํ าหรั บ ทวิ ภ าคี การพั ฒ นาหลั กสู ต รจะต อ งเป น ความรว มมื อกั น ระหวางสถาน
ประกอบการกับ มหาวิทยาลัย วามี ความตองการแบบใด มีการวางแผนรวมกัน รางหลักสูตรรวมกัน ทํ างาน
ร ว มกั น จั ด กระบวนการสอนร ว มกั น และมี อี ก หลายอย า งที่ จ ะพั ฒ นาไปตามนโยบายรั ฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ในที่นี้คงทําอะไรมากไมได แตจะใหความเห็นชอบไป ที่เขียน
มานี้เพราะคุรุสภากําหนดมาให ลองนํากลับไปพิจารณาวาหากไมมีคุรุสภาเราจะเขียนอยางไร มีประโยคหนึ่งที่
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นาสนใจคือ "สรางสรรคสิ่งใหมๆ ได" จึงใหไปคิดดูวา การสอนจะใชวิธีใหผูเรียนอภิปรายกันวาจะสรางอะไร วิธี
ไหน อยางไรนั้น จะทําไดอยางไร แลวใหเวลา ๓ เดือนหลังจากนั้นนํามาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย นัด
ประชุมพิเศษเรื่องนี้เรื่องเดียว แลวจะเสนออะไรมาพรอมๆ กันก็ได
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาววา ในทางปฏิบัติจริงๆ แลวการเรียนการสอนใน
ปจจุบันจะมีคําวา มคอ. หลังจากนี้ก็จะมี มคอ. ๓ ที่จะทําใหทราบวาจากรายละเอียดนี้จะมีหัวขออะไร ตรงนั้น
เปนสิ่งที่อาจารยผูสอนจะตองมีความสามารถตางๆ สูงมากนอกจากมีตํารา จากวันนี้ วิทยาลัยการฝกหัดครูตอง
จั ด คณะกรรมการประกอบรายวิ ช าชี พ ครู ทุ ก รายวิ ช าชี พ ทํ าทั้ งป ให เสร็ จ เมื่ อ ถึ ง มคอ. ๓ เนื้ อ หาก็ จ ะเสร็ จ
เรียบรอยแลวแสดงกระบวนการสอนไวทั้งหมด ตองทําอยางละเอียดและนําไปใชได ซึ่งเปนเรื่องที่นาเปนหวง
มากเพราะนอกจากจะเริ่มที่หมวดวิชาชีพครู หมวดวิชาศึกษาทั่วไปก็ตองเริ่มดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ระบบการสอนคนไปเปนครู พื้นฐานยังไมแนน เมื่อมีสิ่งใหมมา
จึงไมมีทางที่ครูจะเขาใจ ตามปกติการคัดคนมาเปนครูของตางประเทศจะคัดคนเกง ซึ่งจะอานและติดตามความ
คืบหนาทางการศึกษา เมื่อใครพูดอะไรมาก็จะรีบไปคนวาคืออะไรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกับคนอื่นได แตของ
เราไมเปนเชนนั้น รอจนกวาเอกสารจะมา มาก็อานไมรูเรื่องหรือไมอาน สรุปวาใหระยะเวลา ๓ เดือนเพื่อทําให
เต็มที่
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบคณบดีวิทยาลัย
การฝกหัดครูและคณะ
๑) พิ จารณาวาจะดําเนิ น การอยางไรให นั กศึกษาที่ เรีย นหมวดวิชาชี พครูมีคุณ ลักษณะตาม
หลักสูตรเชน “สรางสรรคสิ่งใหม” ไดโดยใชวิธีสอนใหผูเรียนอภิปรายวาจะสรางสรรคอะไร
ดวยวิธีใด อยางไร และจะทําไดอยางไร
๒) ใหเวลาดําเนินการ ๓ เดือน แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนวาระพิเศษ เพื่อพิจารณา
วาระนี้เพียงวาระเดียว
๓.๖ (ร า ง) แผนปฏิ บั ติ ก ารตามข อเสนอแนะของคณะกรรมการตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยเชิญรองศาสตราจารย เพี ยงพบ มนต นวลปรางค รายงานขอมู ล
ความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติ
การตามข อเสนอแนะของคณะกรรมการตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ ซึ่งผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณและการคลัง เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เสนอแนะให เพิ่ ม เติ ม ๑ ข อ คื อ การสร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ ห รื อ
ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย วาจะเชื่อมอยางไร ซึ่งเปนเรื่องสําคัญเรงดวน เพราะ
หากความไม เขาใจยังมี อยู ทํ าสิ่ งใดก็ จะเปน เรื่องผิด ไปหมด จึงต องพิ จารณาวาจะเชื่ อมโยงอย างไรทํ าให เกิ ด
ความเห็ น ดี เห็ น งาม เกิ ด การแลกเปลี่ย นพู ดคุ ย ให แต ล ะคนรั บ รูถึงความต องการ เช น การจั ดทํ า ห องเรีย น
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คุณภาพ (Smart Classroom) ทําไมไดเพียงเพราะอาจารยสวนหนึ่งยังไมอยากกาวหนา จะมีวิธีใดที่จะทําให
อาจารยรูจักพัฒนา และรูจักรับรูความตองการของคนสวนใหญดวย แตก็ไดใหคําแนะนําไปวา ใหคณะระบุมา
เลยวาจะใชหรือไมใช แลวใหทําเพียงบางสวน และใหอาจารยที่ไมตองการใชนั้น ไปสอนในหองที่ไมใ ช Smart
Classroom สวนอาจารยที่ตองการ ก็ใหสอนในหอง Smart Classroom แมจะเสียหายก็ตองยอมและก็ตองหา
วิธีในการสรางความสัมพันธ
นายไพรัช อรรถกามานนท ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง กลาววา นายอัศวิน อิงคะกุล กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ใหขอเสนอแนะ
วา ยินดีใหมหาวิทยาลัยใชหองประชุมที่โรงแรมมิราเคิลพรอมอาหารกลางวันและอาหารวาง ถามีโครงการสราง
ความเขาใจระหวางฝายบริหารกับคณาจารย
มติที่ประชุม เห็ นชอบแผนปฏิ บั ติ การตามข อเสนอแนะของคณะกรรมการตามพระราชบั ญญั ติ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สูการปฏิบัติ โดยใหเพิ่มโครงการ
สรางมนุษยสัมพันธหรือความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๓.๗ แจงผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับ
การตรวจประเมิน
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยเชิ ญผู ช วยศาสตราจารย กัลยา แสงเรื อง รายงานข อมู ลความว า
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหมหาวิทยาลัยดําเนินโครงการบริการวิชาการ โดยจัดการศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร ถวายแด พ ระสงฆ ณ วั ด ธรรมมงคล นั้ น
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมาตรวจประเมินการจัดการศึกษาดังกลาวเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
และไดแจงผลการตรวจประเมินดังรายละเอียดหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๑ (๒)
/ว๗๘๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แจงผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการตรวจประเมิน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ไมผานเพราะเปนการตรวจตามเกณฑการจัดการศึกษานอก
ที่ตงั้ ที่เปนการตรวจ ๗ ประการ มหาวิทยาลัยไมผานประการที่สําคัญที่สุดคือเรื่องอาจารยประจําหลักสูตรที่ขาด
คุ ณ สมบั ติ วิธี แก คือนํ ามาจั ด การเรี ยนการสอนในมหาวิ ทยาลั ย แทนที่ จ ะจั ด เป น การศึ กษานอกที่ ตั้ ง ซึ่ งทาง
มหาวิทยาลัยไดเตรียมการที่จะใหมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิ ทยาลัย ขณะเดียวกันก็ยังเรียนที่นั่นอยูได
บาง แตไมเกินรอยละ ๕๐ ในการนี้ก็จะรับทราบและเห็นชอบ เห็นดีที่มหาวิทยาลัยริเริ่มจัดทํา
มติที่ประชุม รับทราบผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับ
การตรวจประเมิน และเห็นชอบที่มหาวิทยาลัยเตรียมการที่จะใหมีการจัดการเรียนการสอน ณ
วัดธรรมมงคลไมเกินรอยละ ๕๐ และจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยดวย
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๓.๘ การปรั บ ปรุ งแก ไขหลั ก สู ต ร (สมอ.๐๘) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ๒ หลั ก สู ต ร ระดั บ
บัณฑิตศึกษา ๑ หลักสูตร (เอกสารแยกเลม)
๓.๙.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
๓.๙.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
๓.๙.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รายงานขอมูลความวา ดวย
ฝายเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอการ
ปรั บปรุงแกไขหลั กสู ตร (สมอ.๐๘) ระดั บปริญญาตรี ๒ หลั กสูตร ระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา ๑ หลั กสู ตร ซึ่งผ าน
คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร เรียบรอย
แลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ดังนี้
๑) ระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
๒) ระดับบัณฑิตศึกษา ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
๓.๙ พิจารณากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ ๔ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยเชิ ญนายสมชาย ทองพั นธอยู ผู อํานวยการสํ านั กงานอธิการบดี
รายงานข อมูลความวา ดวยคณะกรรมการบริหารพนั กงานราชการ สํ านั กงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(ก.พ.) ไดเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ ๔ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ –
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํากรอบพนักงานราชการแลวเสร็จ และ
สงคําขออนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ ตอมา กองบริหารงานบุคคล ไดรับการประสานจากสํานักงาน
ก.พ. ให นํ ากรอบพนักงานราชการเสนอสภามหาวิทยาลัยให ความเห็ น ชอบกอนเสนอสํ านั กงาน ก.พ. เพื่ อ
สํานักงาน ก.พ. จะเสนอที่ประชุมในวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตอไป จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ไมเขาใจในเอกสารของเดิมมีอยูเทาใด และของใหมมีอยูเทาใด
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกลาววา มีการยืนยันอัตราเทาจํานวนเดิม เปนอัตราที่ถือครอง
ใชอยู จากนั้นไดเชิญนางสาวชัชมน ประดิษฐการ ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล รายงานขอมูลเพิ่มเติม
ความวา พนักงานราชการที่จางอยูจริงนั้นมีอยู ๖ กรอบ แตตองขอเพิ่มไป ๑๗ กรอบเนื่องจากมีลูกจางประจําที่
เปนฐานของกรอบพนักงานราชการอีก ๑๑ คน ถาไมระบุตรงนี้ไว ก.พ. จะตัดกรอบในสวนนี้ออก จึงระบุเพิ่ม
๑๑ กรอบที่เปนฐานไปดวย แตที่ขอไปนั้นเพียง ๖ อัตรา เพื่อคงที่มีอยูแลว ไมไดเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
แต ก.พ. ก็อนุมัติ ไดรับการประสานมาวาตองขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกอน โดยปกตินั้นก็ไมได
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ดําเนิ น การเข าที่ ป ระชุ มสภามหาวิทยาลั ย ก.พ. ก็ อนุ มัติ ขณะนี้ ทราบจากมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ อื่น ๆ วาต อง
นําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง และในที่ประชุมถามวามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไมมี ขอมูลสวนนี้ จึงถามวาตอง
เสนอสภามหาวิทยาลั ย หรือไม ไดรั บ คําตอบวาเสนอก็ได ไม เสนอก็ ได จึ งส งไป เพราะที่ ผ านๆ มาก็ ไม เคยได
นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย แตในครั้งนี้ตองนําเขาเพราะไมไดเปนไปตามขั้นตอนตามที่วิทยากรบรรยาย
ไว หากไมผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก็จะไมไดรับการพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัย ใหขอสังเกตวา ทําอยางไรจึงจะรูวา ตองการเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอะไร และสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติไดอยางไรถาไมรูวามหาวิทยาลัยมีอัตรากําลังเทาใด และมีความ
จําเปนเทาใด คนเหลานี้ทําหนาที่อะไร
นางสาวชั ช มน ประดิ ษ ฐการ รายงานว า ถ า ไม ไ ด รั บ อนุ มั ติ ก รอบพนั ก งานราชการนี้
มหาวิทยาลัยจะตองใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยจัดจาง
นายสมชาย ทองพันธอยู รายงานวา พนักงานราชการที่มหาวิทยาลัยมี ๕ คนเปนนักวิชาการ
พัสดุ ๑ คน นอกนั้นเปนเจาหนาที่หองปฏิบัติการ รายละเอียดดังเอกสารหนา ๘๙
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา กรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยไดจัดทําหรือยัง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ตารางนี้เปนตารางที่เขากําหนดมาหรือเปนตารางที่เราคิดขึ้น
เอง
นายสมชาย ทองพันธอยู ใหขอมูลวา เปนแบบฟอรมจาก ก.พ. ที่ไดมาครั้งเมื่อรวมประชุมและ
ใหแตละหนวยงานกรอกขอมูล รวมทั้งการอธิบายหมายเหตุ อัตราเหลานี้หากถูกยึดไป ไมถือครอง ก็ตองกลับมา
ใชเงินของมหาวิทยาลัยในการจางทั้งหมด ที่ยืนยันอัตรานี้ไวเพื่อใชเงิน งบประมาณแผนดิน เปนการยืนยันตาม
กรอบเดิม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล าววา เปน การยืน ยันกรอบเดิ มเพื่ อขยายสั ญญาเป นพนั กงาน
ราชการตอไปอีก ๔ ป ซึ่งเปนการทําทุก ๔ ป
นายสมชาย ทองพันธอยู ใหขอมูลวา อัตราเหลานี้อยูภายใตกรอบอัตรากําลังที่กําหนดจํานวน
ไวแลวของมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหขอสังเกต
วา ในตัวเลขในชองที่ ๓ กรอบป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ จํานวน ๒๘ อัตรา เปนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเดียวหรือไม แลวจํานวนการจางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๖ อัตรา แสดงวายังเหลืออีก ๒๒
อัตราใชหรือไมที่ยังไมไดจาง ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ นี้ไมไดจางใชหรือไม และที่มีกรอบ ๑๑ อัตราโดยทําสัญลักษณ
ดอกจันไวที่เขียนวาคงเหลือ ๑๑ อัตรานั้น คือของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเดียวใชหรือไม เพราะอยูใน
แถวเดียวกัน เมื่อสรุปแลวเปนอยางไร จาก ๒๘ จางไปแลว ๖ คงเหลือ ๑๑ หรืออยางไร อานแลวไมเขาใจ
นางสาวชัชมน ประดิษฐการ กลาววา จํานวน ๒๘ นั้นเปนกรอบเดิมของสายวิชาการที่ขอมากอน
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กลาววา ควรทําเอกสารใหมที่จะขอมาจริงๆ
นางสาวชัชมน ประดิษฐการ กลาววา เปนแบบฟอรมที่ทาง ก.พ. ใหกรอกขอมูลเชนนี้
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นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา การทําเรื่องนี้เปนการกรอกไปตามที่ ก.พ. แจงมา คนทํามีความ
เขาใจเนื้อเรื่องหรือไม ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีลูกจางประจําอยู ๑๑ คน และมีอัตราวางอยู ๒๒ อัตราของพนักงาน
ราชการ แตก็ไมไดบรรจุเปนพนักงานราชการ ยังเปนลูกจางประจําอยู เพราะเหตุใดจึงไมทําใหเปนพนักงาน
ราชการ
นางสาวชัชมน ประดิษฐการ กลาววา เนื่องจากขณะนั้นมีนโยบายวา มหาวิทยาลัยไมตองการ
ใหมีตําแหนงที่หลากหลาย คือจะใหมีแตพนักงานมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล าวว า ในที่ สุ ด ก็ มี ทั้ งลู กจ างประจํ าและพนั กงานราชการ ถ าลด
ลูกจางประจําก็จะหายไปจํ าพวกหนึ่ง เหลื อแตพนั กงานราชการ งบประมาณก็ไมต องเสีย ที่ จะไม ใหมีห ลาย
ประเภทก็ใหลดๆ ลงไป และที่คางเหลืออยูไมสามารถลดไดคือพนักงานราชการ เพราะมหาวิทยาลัยไมสามารถ
ไปบั งคั บ ได ถ ามี ค วามสมั ค รใจจึ งเปลี่ ย นมาเป น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย แต ห ากไม ส มั ค รใจก็ ต อ งคงไว ส ว น
ลูกจางประจําคือพวกใด
นางสาวชัชมน ประดิษฐการ กลาววา เปนพวกชางตางๆ และเจาหนาที่ปฏิบัติการ ถาตําแหนง
นี้เกษียณอายุจะคืนตําแหนงมาเปนพนักงานราชการ แตบางตําแหนงเชนพนักงานขับรถ ตําแหนง บริการจะยุบ
คืนไปเลย
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ตําแหนงที่สามารถเปลี่ยนมาเปนพนักงานราชการได เพราะเหตุ
ใดจึงไมจัดเปนพนักงานราชการใหหมดเพื่อที่จะไดไมตองมีหลายประเภท
อุ ป นายกสภามหาวิ ทยาลั ย กล าวว า ตารางนี้ อานยาก โดยเฉพาะตาราง พรก. ๑ ช องแรก
ข าราชการซึ่ งแบ งออกเป น ตํ าแหน งและคน ช องที่ ๒ เรี ย กพนั ก งานราชการหมด ก.พ. ทํ ามาผิ ด หรื อทาง
มหาวิทยาลัยทําผิด แตลูกจางประจําไมใชพนักงานราชการ แตใหมาอยูภายใต สดมภใหญวาพนักงานราชการ
สถานะของลูกจางประจํามีส ถานะเช นเดี ยวกั บ ขาราชการ ไมมีเวลาสัญ ญาจาง และเกษี ยณก็ ไดรั บ บํ าเหน็ จ
บํานาญ สวัสดิการตางๆ เหมือนกับขาราชการ สวนพนั กงานราชการมี วาระการจางสั ญญาสี่ป หากมีความ
ตองการใน ๔ ปถัดไปก็ใหนําเสนอตําแหนงดังที่ทําอยู แตตารางนี้ทําใหสับสน ขณะนี้มีอยู ๖ คน แตจะใหตอ
สัญญาไปอีก ๔ ป สาระคือเทานี้ใชหรือไม
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษ อินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ถามวา ใน
พรก. ๑ มีขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการที่เปนขาราชการมีหรือไม
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย อธิบ ายว า พนั กงานราชการไม ได จ างให เป น บุ คลากรหลั ก สาย
สนับสนุนเทานั้น ควรดูเฉพาะพนักงานราชการในหนา ๘๗ ที่มหาวิทยาลัยยืนยันไปเทานั้น ถาไมขอไปก็จะถูกตัด
ไป ถือวาบุคคลนั้นสิ้นสุดสัญญา แตถามหาวิทยาลัยจะจางตอก็ตองใชเงินมหาวิทยาลัย ถาเรายืนยันกลับไปก็จะ
ใชเงินงบประมาณแผนดินตอไปอีก ๔ ป
รองศาสตราจารย ค มเพชร ฉั ต รศุ ภ กุ ล กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ กล าวว า
เนื่องจากขอมูลวาระนี้เขียนเขาใจยาก ทําใหสรุปใจความไมได จึงควรเขียนใหชัดเจน
รองศาสตราจารย วิ ชั ย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย ป ระจํ า ให
ขอสังเกตวา ในเอกสารหนา ๘๙ เปนแบบวิเคราะหจัดทํากรอบอัตรากําลังปงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ชอง
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แรกตําแหนง ๑๗ ตําแหนงที่วิเคราะหไดนั้นนาจะเปนตําแหนงที่ตองการ สวนลําดับความสําคัญนั้นไมเขาใจวา
เปนตัวเลขหรือลําดับหรืออยางไร เปนการรวมผิดหรือไม ควรตรวจสอบใหถูกตอง
นายสมชาย ทองพันธอยู กลาววา ขณะนี้มหาวิทยาลัยถือครองและใชอยู ๖ ตําแหนง จากการ
ไปรวมกันวิเคราะหและจากที่ ก.พ. แนะนําวา ใหมหาวิทยาลัยขอไปในชวงป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ โดยตั้งตัวเลขไวที่
๑๗ อัตรา สวนที่เกินมานั้นคือการรองรับคนเกษียณในตําแหนงชางไฟฟา ชางฝมือทั่วไป ชางไม และงานธุรการที่
ถัดลงมาในหนา ๘๙ คือเดิม ๖ ใหม ๑๑ ตําแหนงทีท่ าง ก.พ. แนะนําใหมหาวิทยาลัยขอเปนกรอบสี่ป
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา นิติกรไมใชตําแหนงที่จะไปตั้งเปนพนักงานราชการ นิติกรตอง
เปนพนักงานของมหาวิทยาลัย เพราะเปนตําแหนงหลัก เขามาแลวอาจจะเกิดปญหาได ที่ขออนุมัตินี้อนุมัติเรื่อง
๖ ตําแหนงอยางเดียวใชหรือไม สวนอื่นๆ นั้นทํามาตามแบบฟอรมของ ก.พ. กําหนด ใหเขียนใหชัดเจนวาอนุมัติ
ใหคงอัตราพนักงานราชการไวที่ ๖ ตําแหนง
มติที่ประชุม อนุมัติใหคงอัตราพนักงานราชการไวที่ ๖ ตําแหนง
๓.๑๐ แตงตั้งผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญ นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ประธานคณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานขอมูลความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและไดมีการดําเนินงานมาโดยลําดับ
แล ว นั้ น ขณะนี้ ก ารดํ า เนิ น การเรี ย บร อ ยแล ว คณะกรรมการจึ ง ขอนํ าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาแต งตั้ ง
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายละเอียดที่จะนําเสนอตอที่ประชุม จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบใหแตงตั้ง อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มติที่ประชุม เห็นชอบใหแตงตั้ง อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยรายงานว า สื บ เนื่ องจากการประชุ ม สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ วาระ ๓.๒ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดรายงานผลการประเมินของวิทยาลัยการฝกหัดครู พ.ศ.
๒๕๕๘ และผลการประเมิ น มิ ติที่ ๖ ขอ ๖.๑ ไดคะแนน ๐.๐๐ วิทยาลัย การฝกหั ด ครูได ตั้งข อสั งเกตต อที่
ประชุมวาผลการประเมินนาจะมีความคลาดเคลื่อน และสภามหาวิทยาลัยใหนําเสนอรายงานพรอมหลักฐาน
แจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ นั้น ในการนี้ วิทยาลัยการฝกหัดครูไดนําเสนอรายงานดังกลาวเรียบรอยแลว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ และไดสงหลักฐานการดําเนินงานใหสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
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นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ผูประเมินก็ประเมินตามที่ไดรับขอมูลมา ใหสงคําชี้แจงนี้ไปให
ผูประเมินพิจารณาวา ถา ไดรับขอมูลเชน นี้แลว จะเปลี่ยนแปลงคะแนนหรือไม แตถาผูประเมินแจงวา ไดรับ
ขอมูลนี้ตั้งแตแรกแลว แตไมไดทําจริง ก็แลวแตผูประเมิน และใหวิทยาลัยการฝกหัดครูพิจารณาหรือศึกษาวา
อะไรทําใหไดคะแนนศูนย แลวหาทางแกไขปญหานัน้
ผูช วยศาสตราจารยอัญ ชลี ไสยวรรณ คณบดี วิทยาลั ยการฝ กหั ด ครูให ขอมู ล วา เอกสารที่
นําเสนอมานี้เปนเอกสารที่สงใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไมไดเขียนขึ้นใหม แตก็ยังไดคะแนนศูนย ซึ่ง
เปนขอเท็จจริงของวิทยาลัยการฝกหัดครู
นายกสภามหาวิทยาลัยใหมหาวิทยาลัยกลับไปถามคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ วาไดรับ
เอกสารนี้หรือไม แลวจะไดเชิญคณะกรรมการฯ มาใหมอีกครั้งหนึ่ง ถาสภามหาวิทยาลัยดําเนินการโดยมีมติอะไร
จะเหมือนกับไมไดฟงคณะกรรมการฯ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา มีอยู ๒ คณะที่ไดคะแนนศูนยในสวนนี้ คือ วิทยาลัย
การฝกหัดครูและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล าวว า เนื่ อ งจากคณะไม ได ต ระหนั ก ถึ งความสํ าคั ญ ของผลการ
ประเมิ น แล ว ไม ได อ า นผลการประเมิ น ของตนเองอย า งละเอี ย ดมิ เ ช น นั้ น จะต อ งทั ก ท ว งขึ้ น ไปต อ หน า
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ บางมหาวิทยาลัยเมื่อมานั่งฟงรายงานผลก็ทักทวงทันทีในสวนที่ผิด ทาง
เดียวก็คือนําขอมูลนี้ไปหาประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ วาไดรับขอมูลในสวนนี้หรือไม และเพราะ
เหตุใดจึงไดคะแนนศูนย และใหคณะกรรมการทํารายงานกลับมา
มติที่ประชุม ให นํ า เอกสารจากวิ ท ยาลั ย การฝ ก หั ด ครู ม อบให ค ณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ วาไดรับขอมูลนี้หรือไม และเหตุใดวิทยาลัยการฝกหัดครูจึงไดคะแนนศูนย และ
ใหทํารายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ ประชุมวา กําหนดการประชุมครั้งตอไปคือวันศุกรที่ ๒๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และฝายเลขานุการจะไดประสานเรื่องเวลาใหทราบตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ ขอเสนอแนะจากนายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได ใ ห ข อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ นโยบายของรั ฐ มนตรี ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยจะขอนํ า เรี ย น
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ

๒๐
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.
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ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

