รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
วันศุกร!ที่ ๑ กุมภาพันธ! พ.ศ. ๒๕๕๖
ห%องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ! ๑๐๐ ป*การฝ,กหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

..............................................................
ผู%มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

นายมีชัย ฤชุพันธุ
นายถนอม อินทรกําเนิด
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว
หม5อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน5ง
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน5ง
นายไพรัช อรรถกามานนท
ประธานกรรมการส5 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน5ง
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน5งบริหาร
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน5งบริหาร
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน5งบริหาร
ผู)ช5วยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน5งบริหาร
ผู)ช5วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ผู)ช5วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
รองอธิการบดี / เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู%ลาประชุม
๑. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ

๒
๒. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๓. รองศาสตราจารยทองหล5อ วงษอินทร
ผู%เข%าร3วมประชุม
๑. ผู)ช5วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผู)ช5วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล
๓. รองศาสตราจารยสุนี โชติดิลก

๔. อาจารยลัดดา สรรพคุณ
๕. อาจารยนภพร เชื้อขํา
๖. รองศาสตราจารยศรีณัฐ ไทรชมภู
๗. อาจารยอักษร สวัสดี
๘. อาจารยสุรางครัตน แสงศรี
๙. อาจารยนิษฐา หรุ5นเกษม
๑๐. อาจารยเบญจวรรณ ศรีมารุต
๑๑. อาจารยปรียา สมพืช
๑๒. อาจารยโสรยา งามสนิท
๑๓. อาจารยณัฐนันท วิริยะวิทย
๑๔. ผู)ช5วยศาสตราจารยนิติพัฒน วิจิตรภาพ
๑๕. อาจารยอารีรัตน แสนคํา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดีฝCายวิชาการและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝCายบริหารจัดการ
รองผู)อํานวยการสํานักส5งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/
กรรมการประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรใหม5 พ.ศ. ๒๕๕๖
กรรมการประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรใหม5 พ.ศ. ๒๕๕๖
กรรมการประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
กรรมการประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
กรรมการประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
กรรมการประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
กรรมการประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
กรรมการประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
กรรมการประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
กรรมการประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
กรรมการประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
กรรมการประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
กรรมการประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

๓

๑๖. อาจารยธนัท อาจสีนาค
๑๗. ผู)ช5วยศาสตราจารยสายสุนีย หะหวัง
๑๘. อาจารยณวัฒน หลาวทอง
๑๙. อาจารยพัฒนพงศ จันทรควง
๒๐. อาจารยศศิธร คนทน

๒๑. อาจารยวัชรินทร อินทรพรหม
๒๒. อาจารยพัลยมน สินหนัง
๒๓. ว5าที่ร)อยตรีหญิง นันทัชพร ปานะรัตน
๒๔. อาจารยโกเมศ จงเจริญ
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

นางจันทา สมตน
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
นางสาวสุจิตรา คําสัมฤทธิ์
อาจารยวราวุธ ยอดจันทร

๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.

นางนภัสสร คําสัมฤทธิ์
อาจารยมณฑล จันทรแจ5มใส
อาจารยสืบวงศ กาฬวงศ
ผู)ช5วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๓๔. นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
๓๕. นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
๓๖. นางลภัสรดา นาคพริก

คอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรใหม5 พ.ศ. ๒๕๕๖
กรรมการประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรใหม5 พ.ศ. ๒๕๕๖
กรรมการประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ไทยศึกษา หลักสูตรใหม5 พ.ศ. ๒๕๕๖
กรรมการประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ไทยศึกษา หลักสูตรใหม5 พ.ศ. ๒๕๕๖
รองผู)อํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเซรามิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม5
พ.ศ. ๒๕๕๖
กรรมการประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม5 พ.ศ.
๒๕๕๖
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม5
พ.ศ. ๒๕๕๖
กรรมการประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่ปรึกษาฝCายนโยบายและแผน
ผู)ช5วยอธิการบดี/ปฏิบัติหน)าที่ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเซรามิกส หลักสูตรปรับปรุง พ..ศ. ๒๕๕๖
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝCายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู)ช5วยอธิการบดี/ผู)ช5วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หั ว หน) า กลุ5 มงานสภามหาวิ ท ยาลั ย /ผู) ช5 ว ยเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ5มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ5มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ5มงานสภามหาวิทยาลัย

๔
๓๗. นางพัชราวไล ไพรี

เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ5มงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยกล5าวเปJดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได)ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ%งให%ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การรับเสด็จพระเจ%าวรวงศ!เธอ พระองค! เจ%าศรีรั ศมิ์ พระวรชายาในสมเด็ จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว5าเนื่อง
ด)วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล)าฯ ให)พระเจ)าวรวงศเธอ
พระองคเจ)าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เปNนผู)แทนพระองคในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเปNนประธานพิธี
เปJดอาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรม รวมทั้งพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันศุกรที่
๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรม จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดทราบ และขอเรียนเชิญร5วมรับเสด็จ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ แนะนํ าประธานคณะกรรมการส3 งเสริ มกิ จการมหาวิ ทยาลั ย/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล5 า วแนะนํ า นายไพรั ช อรรถกามานนท ประธาน
คณะกรรมการส5งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งมาประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้เปNนครั้งแรก
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแก)ไขดังนี้
๑) หน)า ๒ บรรทัดสุดท)าย ข)อความว5า “...หรือจําคุก ๑ ปQ...” แก)ไขเปNน “...หรือ
จําคุก ๑ ปQ หรือทั้งจําทั้งปรับ”
๒) หน)า ๔ บรรทัดที่ ๖ ข)อความว5า “...มีมติเลือก อาจารยชินวงศ ศรีงาม ดํารง
ตําแหน5งคณบดี คณะวิ ทยาการจั ดการ...” แก)ไขเปNน “ที่ประชุมมีมติแต5งตั้ ง
อาจารยชินวงศ ศรีงาม ดํารงตําแหน5งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ...”

๕
๓) หน) า ๔ แก)ไขมติ ที่ป ระชุ ม วาระที่ ๓.๔ ข) อความว5 า “...มี มติ เ ลื อก อาจารย
มณฑล จันทรแจ5มใส ดํารงตําแหน5งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...”
เปNน “ที่ประชุมมีมติแต5งตั้งอาจารยมณฑล จันทรแจ5มใส ดํารงตําแหน5งคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”
๔) หน) า ๕ แก) ไ ขมติ ที่ ป ระชุ ม ว าระที่ ๓ . ๕ ข) อ คว ามว5 า “มี ม ติ เ ลื อ ก
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล ดํารงตําแหน5งอธิการบดีราชภัฏพระนคร ใน
วาระต5อไป ด)วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมตามข)อบังคับฯ และมอบ
ฝCายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทําเอกสารเสนอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ขอโปรดเกล) า ฯ แต5 ง ตั้ ง ต5 อ ไป” เปN น “มี ม ติ เ ลื อ กรอง
ศาสตราจารยพงศ หรดาล เพื่อนําเสนอโปรดเกล)าฯ ให)ดํารงตําแหน5งอธิการบดี
ราชภัฏ พระนคร ในวาระต5อไป ด)วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
ตามข)อบังคับฯ และมอบฝCายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทําเอกสารเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอโปรดเกล)าฯ แต5งตั้งต5อไป”
๕) หน)า ๕ วาระที่ ๓.๖ ข)อความว5า “...ขณะนี้ได)มีการกําหนดว5าพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร...” แก)ไขเปNน “...ขณะนี้ได)มีกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร...”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหน3งทางวิชาการ
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย เรี ย นเชิ ญ ศาสตราจารยสนิ ท อั ก ษรแก) ว ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน5งทางวิชาการ/กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ รายงานต5อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยความว5 าด)วยคณะกรรมการพิจารณาตํา แหน5งทางวิชาการ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนคร ได)พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมร5วมกันพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหน5ง
ทางวิ ช าการ ในระดั บรองศาสตราจารย ๔ ราย และผู) ช5 ว ยศาสตราจารย ๑ ราย ตามที่ ป ระธาน
กรรมการพิจารณาตําแหน5งทางวิชาการได)นําเสนอ
มติที่ประชุม ๑) อนุ มั ติ กํ า หนดตํ า แหน5 ง ทางวิ ช าการและแต5 ง ตั้ ง บุ ค คลสายวิ ช าการให) ดํ า รง
ตําแหน5งรองศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย ได)แก5
๑.๑) ผู) ช5 ว ยศาสตราจารยทิ วั ต ถ มณี โ ชติ สั ง กั ด วิ ท ยาลั ย การฝS ก หั ด ครู
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
๑.๒) ผู) ช5 ว ยศาสตราจารยธิ ติ รั ก ชาติ สั ง กั ด คณะวิ ท ยาการจั ด การ
สาขาวิชานิเทศศาสตร

๖
๒) อนุมัติกําหนดตําแหน5งและแต5งตั้งให)บุคลากรสายวิชาการดํารงตําแหน5ง ผู)ช5วย
ศาสตราจารย จํ านวน ๑ ราย ได)แก5 นายประเสริฐ แซ5 เอี๊ย บ สั งกัด วิทยาลัย การ
ฝSกหัดครู สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
๓) เห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากร ๒ รายที่ไม5ผ5านเกณฑ
คุณภาพตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
๓.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผู)ช5วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล รองอธิการบดี
ฝCายบริหารจัดการและรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผน
นํ า เสนอรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งประจํ า ปQ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ งผ5 านคณะกรรมการอํานวยการจั ดการศึ กษาและคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย เรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกตว5า
เกณฑความเสี่ยงเรื่องบุคลากรละเมิดกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยสูงมาก เกณฑนี้ได)มาอย5างไร
ผู) อํ า นวยการกองนโยบายและแผนให) ข) อ มู ล ว5 า มาจากการประเมิ น ของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยประเมินจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น ดังรายละเอียดหน)า ๓๓
ตารางที่ ๓.๒ ข)อ ๑ การละเมิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งได)มาจากทุกหน5วยงานในมหาวิทยาลัย
และมีคณะกรรมการเปNนผู)รวบรวมและสังเคราะหได)ข)อมูลว5าการละเมิดกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยอยู5
ในระดับความเสี่ยงที่สู งมาก นําตัวเลขจากโอกาสและผลกระทบคู ณกั นผลออกมาจึงสูงมาก แต5เมื่ อ
มหาวิทยาลัยมีมาตรการควบคุมแล)วความเสี่ยงนั้นก็ลดลงจาก ๒๐ เปNน ๑๕
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล5 าวว5 าผลที่ออกมานั้นแสดงว5าบุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏพระนครละเมิดกฎระเบียบทุกข)อ ทุกโอกาส
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล5าวว5าจาก
ประสบการณการรักษาความปลอดภัยให)กับรถไฟฟVาใต)ดิน แต5ละวันจะมีผู)โดยสารผ5านยามรักษาการณ
ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ คน ซึ่งจะต)องมีการตรวจสอบเพื่อรักษาความปลอดภัยโดยการตรวจกระเปXา ซึ่ง
อาจจะเกิดความไม5พอใจและมีการร) องเรี ยนจากผู)โดยสารบางคนได) มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครมี
นักศึกษาประมาณ ๑๐,๐๐๐ กว5าคน การมีนักศึกษาร)องเรียนประมาณ ๑๐ คนนั้นถือว5าสูงหรือไม5ต)อง
พิจารณา ควรจะต)องพิจารณาจากปริมาณด)วย
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยให) ข) อสั งเกตว5 าประเด็ นบุ คลากรละเมิ ดกฎนี้ มีผลต5 อเนื่ อง
เพราะอธิการบดีจะนิ่งเฉยไม5ได) ถ)าการปฏิบัติงานต5างๆ มีการละเมิดกฎระเบียบ จรรยาบรรณมีทุกเดือน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ให)ข)อเสนอแนะว5าควรแสดงตัวเลขร)อยละที่เปNนการ
เปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรทั้งหมด เพราะตัวเลขที่ออกมานั้นเปNนปริมาณความเสี่ยงที่สูงมาก

๗
ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผนกล5าวว5าจะนําข)อสังเกตและข)อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยกลับไปตรวจสอบ วิเคราะห และปรับปรุงแก)ไขใหม5 และจะผ5านคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงอีกครั้งหนึ่ง
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล5าวว5าข)อมูลการ
บริหารความเสี่ยงนี้เปNนการคาดคะเน อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม5ก็ได)และเกิดเมื่อใดก็ได) ในส5วนนี้ต)อง
วิเคราะหข)อมูลจริงย)อนหลังด)วย
ผู)ช5วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กล5าวว5า ตัวเลขเหล5านั้นมีที่มาที่ไม5น5าเชื่อถือ ถ)าวิเคราะหใหม5จะวิเคราะหอย5างไร กรรมการต)องสื่อความ
เข)าใจให)ชัดเจนที่จะไม5ให)ผู)ตอบข)อมูลใช)ความรู)สึกความเข)าใจและความเข)าใจของตนเอง
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ทําแบบสอบถามถามคณบดีและผู)อํานวยการว5าในรอบปQที่
ผ5านมาบุคลากรในหน5วยงานละเมิดจรรยาบรรณเดือนละกี่ครั้ง กี่คน และได)มีการดําเนินการลงโทษกี่ครั้ง
กี่คน แล)วนําข)อมูลจํานวนนี้มารวมกันแล)วหาค5าเฉลี่ย
ศาสตราจารยสนิ ท อั กษรแก) ว กล5าวว5 า ตามที่ สภามหาวิทยาลั ยให) ข)อเสนอแนะ/
ข)อสังเกตนั้นเพราะข)อมูลเหล5านี้จะทําให)ภาพของมหาวิทยาลัยออกมาในเชิงเสียหาย อันเนื่องมาจาก
ความเข)าใจที่ไม5ตรงกันระหว5างผู)ให)ข)อมูลกับผู)รับข)อมูล
มติที่ประชุม ให)นํากลับไปตรวจสอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหม5
๓.๓ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นเชิ ญ ผู) ช5 ว ยศาสตราจารยศรี ส มร วนกรกุ ล
รองอธิ การบดี ฝC ายบริ หารจั ด การและรองศาสตราจารยเพี ย งพบ มนตนวลปรางค ปฏิ บั ติ หน) า ที่
ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งผ5านคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝCายแผน งบประมาณและการคลังเรียบร)อยแล)ว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมร5วมกันพิจารณาและสอบถามถึงเหตุผลที่บางโครงการมิได)ดําเนินการ
นายกสภามหาวิทยาลัยให) ข)อสังเกตว5 าวิ ธีจั ดทํ ารายงานไม5ได)สะท) อนความเปN นจริ ง
เพราะผู)รวบรวมเปNนผู)มาชี้แจง แต5ไม5ได)เปNนลงมือทํา ดังนั้นให)บันทึกไว)ว5าสภามหาวิทยาลัยต)องการทราบ
เรื่องอะไร และให)ผู)รับผิดชอบมารายงานข)อมูล เช5น กรณีที่สภามหาวิทยาลัยเน)นความเปNนเลิศวิทยาลัย
การฝSกหัดครู เปNนต)น
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายให)คณะทุกคณะทํารายงานชี้แจงว5างบประมาณที่
เหลือไม5ได)ดําเนินโครงการนั้นเปNนเพราะอะไร แต5ถ)าดําเนินโครงการแล)วและยังมีงบประมาณเหลืออยู5
ก็ไม5ต)องรายงาน

๘
อาจารยไพบู ลย วิ ริ ยะวั ฒนะ คณบดี คณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี /กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู)ดํารงตําแหน5งบริหารให)ข)อมูลว5าคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได)ดําเนินโครงการ
ทุกโครงการและทุกกิจกรรม ฉะนั้น จึงเปNนงบประมาณที่เหลือจากการดําเนินโครงการแล)ว
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว เสนอว5าหน5วยงานที่ไม5ได)ดําเนินโครงการโดยเฉพาะ
โครงการที่สําคัญ เปNนภารกิจของมหาวิทยาลัย ต)องรายงานชี้แจง โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตและ
นักศึกษาที่มีงบประมาณแต5ไม5ได)ดําเนินกิจกรรม
นายกสภามหาวิทยาลัยกล5าวว5าปZญหาการไม5ดําเนินโครงการนั้นมีมาหลายปQ โดยมี
ข)ออ)างว5าขบวนการอนุมัติล5าช)า สภามหาวิทยาลัยจึงกําหนดแนวทางดําเนินการใหม5ว5าก5อนจะอนุมัติ
งบประมาณให)ทุกคณะทําโครงการผ5านอธิการบดีแล)วถือเปNนการอนุมัติ ไม5ต)องขออนุมัติกับอธิการบดีอีก
เมื่อเบิกจ5ายก็สามารถเบิกจ5ายได)ทันที ได)ตัดขั้นตอนทั้งหมดแล)ว จึงไม5มีข)ออ)างได)อีกแล)วว5าเปNนเพราะ
กระบวนการช)า ต)องชี้แจงเหตุผลว5าเพราะอะไร จะได)ช5วยกันคิดหาวิธีการแก)ไข
ผู) ช5 วยศาสตราจารยธี ระศั กดิ์ อาภาวั ฒ นาสกุ ล กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยจาก
คณาจารยประจําให)ข)อสังเกตในหน)า ๒๕ ตารางที่ ๓.๓ ประมาณการรายจ5ายกับรายจ5ายจริง ในส5วน
งบประมาณคงเหลือจากงบประมาณรายจ5ายนั้น ไม5สามารถทราบงบประมาณคงเหลือที่แท)จริงเพราะไม5
มีตารางเปรียบเทียบประมาณการรายรับจริงกับงบประมาณรายจ5าย เช5น รายได)จากการดําเนินธุรกิจ มี
รายได) ๓๖ ล)าน จ5ายจริง ๒๗ ล)านบาท งบประมาณคงเหลือควรจะเปNน ๙ ล)านบาท แต5กลับคงเหลือจริง
เพียง ๒ แสนบาทเศษ ทําให)ไม5ทราบว5าคงเหลือจริงเท5าใด จึงควรมีอีกตารางหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบ
นายกสภามหาวิทยาลัยอธิบายว5าต)องดูจากสถานะการเงินที่มีการรายงานทุกปQ เพราะ
หากนํ ารายได) จริ งมาหั กรายจ5 ายแล) วเปN นงบประมาณคงเหลื อนั้ นอาจจะเหลื อมาก กลายเปN นความ
ผิดพลาดของผู)รับผิดชอบว5าใช)งบประมาณไม5เปNน การประมาณการคืองบประมาณที่อนุมัติให)ตั้งจ5าย เมื่อ
จ5ายไม5หมดจึงค5อยสอบถามว5าเพราะอะไร
ผู)ช5วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล ถามว5าเหตุใดกองทุนกีฬาและกองทุน
กิจกรรมนักศึกษาจึงเหลืองบประมาณมากที่สุดร)อยละ ๔๔ จากงบประมาณที่จัดสรร ๑๓ ล)านกว5าบาท
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว5าเปNนปZญหาจากระเบียบไม5เอื้อให)ใช)ได) ซึ่งได)ปรับแก)
ให)แล)ว
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อมูลว5า
เท5าที่ทราบผู)ปฏิบัติคือผู)จัดโครงการไม5ทราบรายละเอียดการใช)เงิน ควรสื่อสารกับนักศึกษาและผู)จัด
โครงการ/กิจกรรมให)ชัดเจนด)วย ควรมีการประสานระหว5างคณะกับส5วนกลางที่ดําเนินการ
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ รองอธิการบดีฝCายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน5งบริหารให)ข)อมูลว5ากองทุนนี้เมื่อได)งบประมาณมาแล)วก็จะ
มีกรรมการศิลปวัฒนธรรมและกองทุนกิจการนักศึกษาประกอบด)วยรองคณบดีทุกคณะมาประชุมกัน
งบประมาณจัดสรรเปNน ๒ ส5วน ครึ่งหนึ่งจัดสรรให)คณะเปNนผู)ดูแลเพื่อพัฒนานักศึกษา บริหารชุมนุม
ต5างๆ อีกส5วนหนึ่ง ส5วนการเบิกจ5ายคงจะคล5องตัวขึ้นเพราะมีระเบียบรองรับแล)ว ส5วนอีกครึ่งหนึ่งนั้นอยู5

๙
ที่ส5วนกลาง มีองคการบริหารนักศึกษาเปNนผู)จัดทํากิจกรรม ที่ติดขัดคือการจัดการแข5งขันกีฬากูบแดง
ของภาค กศ.พบ. ซึ่งเรียนเสาร-อาทิตย หากจัดกิ จกรรมจะต) องงดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมี
แนวโน)มว5าต5อไปกิจกรรมของนักศึกษาภาคพิเศษ เสาร-อาทิตย อาจจัดร5วมกับนักศึกษาปกติ เพราะ
นักศึกษาภาคพิเศษมีจํานวนไม5มากพอที่จะจัดกิจกรรมเองได)
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา เสนอแนะว5า ควรมีเวลาจัดกิจกรรมให)นักศึกษาด)วย
และสอบถามความคืบหน)าการดําเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแต5งกายของ
นักศึกษาว5าเปNนอย5างไร
อาจารยปราโมทย เทพพั ล ลภ ให) ข) อมู ลว5 า มี การประชุ มไปแล) ว ๒ ครั้ ง และให)
นักศึกษาแต5ละคณะไปประชุมหารือกันว5าการแต5งกายของนักศึกษาควรมีรูปแบบเปNนอย5างไร แล)วนํา
กลับมารายงานเพื่อกําหนดแนวทางต5อไป
มติที่ประชุม มอบกองนโยบายและแผนประสานหน5วยงาน (คณะและสํานัก) ให)มารายงานชี้แจง
ต5 อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ว5 า เพราะเหตุ ใ ดในปQ ง บประมาณ ๒๕๕๕ จึ ง ไม5 ไ ด) ดํ า เนิ น
โครงการ/กิจกรรม
๓.๔ พิจารณาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๖ หลักสูตร ๙ สาขาวิชา
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นเชิ ญ ผู) ช5 ว ยศาสตราจารยกั ล ยา แสงเรื อ ง
รองอธิการบดีฝCายวิชาการและบริการวิชาการและคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรนําเสนอ
หลักสูตรจํานวน ๖ หลักสูตร ๙ สาขาวิชา ที่ผ5านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสภาวิชาการ และ
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝCายกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ผู)นําเสนอโดยสรุปตามลําดับ
ที่ประชุมร5วมกันพิจารณาโดยมีข)อสังเกตและข)อเสนอแนะสรุปตามมติที่ประชุมตาม
วาระนี้
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๓) อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรใหม5 พ.ศ.
๒๕๕๖ โดย
๓.๑) ให) ปรั บปรุ งรายวิ ชาโดยควรมี รายวิ ชาการจั ดการและการปV องกั นขยะ
อิเล็กทรอนิกส และเรื่องของการให)ความสําคัญกับสิ่งแวดล)อมเพราะเปNนเรื่องสําคัญ
๓.๒) รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอรศึกษา ควรปรับชื่อรายวิชาเปNนการวิจัย
ทางคอมพิวเตอรศึกษา
๓.๓) คณะกรรมการความเปN นเลิศของการฝS กหั ดครูนอกจากกรรมการร5วมระหว5าง
มหาวิทยาลัย ผู)ใช)บัณฑิตในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบแล)วให)เชิญคณะกรรมการข)าราชการครู และ

๑๐
บุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) และคุรุสภาด)วย จึงขอให)คณบดีวิทยาลัยการฝSกหัดครูศึกษาแนว
ทางการสร)างความเปNนเลิศของการฝSกหัดครู และรีบดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให)สอดคล)อง
โดยคณบดีวิทยาลัยการฝSกหัดครูและรองอธิการบดีฝCายวิชาการและบริการวิชาการ ศึกษาให)
ชัดเจนก5อนที่จะประกาศรับนักศึกษา
๓.๔) ให)เพิ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาการพัฒนาการของคอมพิวเตอรในอนาคตด)วย
๓.๕) ให)ปรับรายวิชาสื่อภาพเคลื่อนไหวดิจิตอลเพื่อการศึกษา และรายวิชาคอมพิวเตอร
เพื่อการศึกษา เปNนวิชาบังคับ
๓.๖) มอบนโยบายการนําระบบ TQF (Thai Qualifications Framework) ด)านคุณธรรม
จริยธรรมสู5กระบวนการศึกษาและเปNนการปVองกันความเสี่ยงเรื่องการฝCาฝpนวินัยของนักศึกษา โดย
(๑) ทุกหลักสูตรมีคะแนนความดี ๑๐๐ คะแนน หากนักศึกษาทําผิดกติกา ไม5
ว5าจะเปNนการแต5งกาย หรือใดๆ ก็หักคะแนน เมื่อสําเร็จการศึกษาแล)วคะแนนความดีเหลือไม5ถึง
เกณฑที่กําหนดจะไม5ได)รับปริญญาจนกว5าจะได)ทํางานรับใช)สังคมเพื่อแก)ตัว จึงจะสามารถไปลด
ความเสี่ยงนั้นได)
(๒) ควรมีคู5มือที่นักศึกษาจะต)องนํา ติดตัว มาทุกวัน เมื่อพบเจอ
การผิดกฎกติกาก็ลดคะแนนลงไป และอาจจะมีผลต5อการเข)าสอบก็ได) ซึ่งจะทําให)
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาดีขึ้น
ทั้งนี้ อาจจะต)องให)นักศึกษาสอบไปก5อน แต5อาจจะยังไม5ได)รับปริญญาหากคะแนนใน
ส5วนนี้ไม5ถึง โดยอาจจะให)ไปฝSกสมาธิเพื่อเพิ่มคะแนนก5อนก็ได) อย5างไรก็ตาม จากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย วาระนโยบาย ที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน จังหวัดลพบุรี มีการแจกสมุดบันทึก
ความดีซึ่งมีเกณฑอยู5แล)ว แต5การนํามาปฏิบัติคือสาระสําคัญที่อาจารยผู)สอนจะต)องจริงจัง
(๓) ให)คิดทําให)เปNนรูปธรรม โดยมอบรองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล หาผู)ดําเนินงานเพิ่มเติม แล)วจัดทําคู5มือโดยเขียนสาระใน
เรื่องนี้มาว5าจะทําอะไร อย5างไร คะแนนจะเปNนอย5างไร โดยยังไม5ต)องทําเปNนรูปแบบ แต5ให)
มีทางออกด)วยว5าหากมีคะแนนต่ํา จะต)องทําอะไรเพื่อให)ผ5านในส5วนนี้ จะช5วยเรื่องวินัย
ของนักศึกษาให)ดีขึ้น นอกจากนี้ให)ทําเปNนตารางวันและเวลาไว)ว5าเมื่อวันนั้นถูกหักคะแนน
แล)วก็ไม5ต)องหักอีก หรืออาจจะใช)วิธีอื่นๆ อีกก็ได)
(๔) อาจจะนําเข)าไปในการเรียนการสอนโดยแบ5งสัดส5วนคะแนนไว)ทุกรายวิชา
และใช)อย5างมีคุณภาพจนเกิดผล เช5น การดูแลการแต5งกายก5อนเข)าชั้นเรียน หรือก5อนการฝSก
ปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีเรื่องการตรงต5อเวลาอีกด)วย แต5ต)องได)รับความร5วมมือจากอาจารยผู)สอน
ด)วย โดยบางครั้งอาจจะเพิ่มคะแนนให)เมื่อนักศึกษากระทําความดี
(๕) อาจจะเชิดชูกลุ5มนักศึกษาตัวอย5างที่ปฏิบัติดีโดยมีรางวัลให)เปNนเชิงบวก
ส5วนอาจารยนั้นหากทําผิดก็จะมีผลต5อการให)เงินเดือนหรือค5าตอบแทน

๑๑
(๖) ต)องพิจารณาระเบียบการวัดผลว5าจะต)องแก)ไขปรับปรุงเพื่อให)สอดรับกับ
ระบบความคิดนี้หรือไม5 โดยต)องได)ผ5านเกณฑในส5วนนี้ด)วย
(๗) ขอให)อธิการบดีใหม5นําไปพิจารณากรณีนักศึกษาที่เปNนผู)ใหญ5มีจํานวน
มาก ต)องการการยอมรับ เกียรติ และพื้นที่ในมหาวิทยาลัย โดยควรเชิญนักศึกษามาหารือถึงเรื่อง
นี้เพื่อสร)างความร5วมมือกันระหว5างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา หลักสูตรใหม5 พ.ศ. ๒๕๕๖
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่ประชุมมีมติให)ถอนวาระออกไปก5อน เนื่องจากยังมี ปZญหาด)านศักยภาพอาจารย
ประจําหลักสูตร โดยให)กรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรไปพิจารณาจัดกรรมการ
ประจํ าหลั กสู ตรที่ มีศักยภาพตามเกณฑมาตรฐานหลั กสู ต รระดั บปริ ญญาตรี แล) ว
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
๕) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติให)ปรับแก)ตามข)อเสนอแนะดังต5อไปนี้ แล)วนํากลับมาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง โดย
๕.๑) ให)เพิ่มรายวิชาที่เน)นการพัฒนาชุมชนสีเขียว รายวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดล)อม รายวิชา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อมท)องถิ่น รายวิชา Low Carbon Community และ
รายวิชาอื่นๆ ตามที่ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว เสนอแนะ
๕.๒) ให)ไปสืบค)นข)อมูลหลักสูตรรายวิชา Rural Science และรายวิชา Rural
Development ของมหาวิ ทยาลั ย ควี น สแลนด ซึ่ ง เปN น มหาวิ ทยาลั ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
เกี่ยวกับหลักสูตรรายวิชาการพัฒนาชุมชน เนื่องจากผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสูง
ไปทํางานในชุมชน หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแคนนาดาด)วยก็ได) แล)วนํามาปรับ
ให)เข)ากับวัฒนธรรม ประวัติ และบริบทของชุมชน
๕.๓) ให)เตรียมการเข)าสู5ประชาคมอาเซียนโดยบรรจุรายวิชาให)ศึกษาประวัติ
และวัฒนธรรมของประเทศต5างๆ ในอาเซียนด)วย
๖) อนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๖ โดยให) แก) ไขชื่ อย5 อภาษาอั งกฤษทางปริ ญญาให) ถูกต) องจาก Comm. Arts
เปNน Com. Arts
๗) อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส วท.บ. ๔ ปQ โดย
๗.๑) ให)จัดรายวิชาที่เกี่ยวข)องกับการลดมลพิษสิ่งแวดล)อม
๗.๒) ให)ตรวจสอบและเปรียบเทียบว5าวิชาบังคับใดที่สามารถรวมกันได) และให)ปรับวิชา
เลือกที่สําคัญและจําเปNนเปNนวิชาบังคับ
๗.๓) ให)ตรวจสอบว5ามีรายวิชาการผลิตเซรามิกสที่เปNนมิตรกับสิ่งแวดล)อมหรือไม5 หาก
ไม5มีให)เพิ่มเติมโดยอาจบรรจุไว)ในรายวิชาผลิตภัณฑเซรามิกสและเทคโนโลยีก็ได)

๑๒
๗.๔) รายวิชาการจัดการในโรงงาน หากจัดเปNนวิชาบังคับอาจจะเปลี่ยนเปNน
วิชาเลือกได)
๗.๕) ให)เพิ่มเติมเนื้อหาที่ทันสมัย โดยเฉพาะสิ่งแวดล)อม สุขอนามัยของผู)บริโภค การ
ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ เพราะขณะนี้โรงงานอุตสาหกรรมต5างๆ ให)ความสําคัญและ
คํ านึ งถึ งสิ่ งแวดล) อมกั นมาก เช5 น โรงงานถ5 านหิ นที่ ลํ าปางก็ ดํ าเนิ นการลดผลกระทบกั บ
สิ่งแวดล)อม โดยเพิ่มกระบวนการในการลดมลพิษ จึงควรให)ความสําคัญและชี้แจงให)เห็นเด5นชัดว5า
ได)ปรับปรุงเพิ่มเติมในส5วนนี้ รวมทั้งควรไปศึกษาดูงาน
๗.๖) ให)กรรมการปรับปรุงหลักสูตรจดบันทึกข)อสังเกตและข)อเสนอแนะทุกประเด็น
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการปรับปรุง และนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝCายกลั่นกรองหลักสูตรตรวจสอบว5าได)ดําเนินการตามข)อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยหรือไม5
๘) อนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรใหม5 พ.ศ. ๒๕๕๖
โดย
๘.๑) กรณีการจัดกลุ5มวิชาเปNน ๓ กลุ5มวิชา อาจเปNนปZญหาในการบริหารจัดการ เพราะ
นักศึกษาอาจเลือกเรียนบางกลุ5มมากเกินไป บางกลุ5มวิชาน)อยเกินไป เปNนปZญหาด)านภาระงานของ
บุคลากรผู)สอนซึ่งจะกระทบต5อการพัฒนางานวิจัย และตําแหน5งทางวิชาการ รวมทั้งความไม5คุ)ม
ทุน จึงขอให)คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพิจารณาแนวทางดําเนินการดังนี้
(๑) รวมกลุ5มวิชา ๓ กลุ5ม เปNน ๒ กลุ5ม กําหนดเปNนวิชาบังคับและวิชาเลือก
(๒) รายวิชาการเมืองการปกครองในประเทศคอมมิวนิสต ให)แก)คําว5า “...
คอมมิวนิสต...” เปNนคําว5า “...สังคมนิยม...”
๙) กรณีหลักสูตรใหม5/ปรับปรุงที่ชื่อปริญญาไม5ปรากฏในพระราชกฤษฎีกา ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เช5น
ศิลปบัณฑิต บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแจ)งรับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยแล)ว ให)นําหลักฐานจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอไปพร)อมกับร5างพระราชกฤษฎีกา
๑๐) มอบนโยบายการเปJดหลักสูตรดังนี้
๑๐.๑) ต)องระบุไว)ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมาแต5ต)น ซึ่งไม5ใช5แผนฉบับปรับปรุง และ
เมื่อจะสรรหาบุคลากรก็ต)องสรรหาล5วงหน)าก5อนเปJดหลักสูตรระดับปริญญาตรีแล)วนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
๑๐.๒) หลักสูตรที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติก5อนเดือนกรกฎาคมของปQนั้น
เท5านั้นที่จะสามารถเปJดรับนักศึกษาเข)าเรียนในปQการศึกษาต5อไปได) และห)ามรับสมัครผู)เข)า
ศึกษาก5อนที่หลักสูตรจะได)รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หากฝCาฝpน ผู)รับผิดชอบจักต)อง
รับผิดชอบ ยกเว)นกรณีหลักสูตรที่จะเปJดรับนักศึกษาใน ๒ ปQข)างหน)า จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติหลังเดือนกรกฎาคมของปQนั้นได)

๑๓
๓.๕ พิจารณาผู%สมควรดํารงตําแหน3งคณบดีคณะมนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร!
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นเชิ ญ รองศาสตราจารยเปรื่ อ ง กิ จ รั ต นภร
รองประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรายงานข)อมูลการสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยผลการดําเนินการคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติเสนอ
รองศาสตราจารยสุ พ จน แสงเงิ น เปN น ผู) ส มควรดํ า รงตํ า แหน5 ง คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตรและ
สังคมศาสตร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม เห็นชอบแต5งตั้งรองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน เปNนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
๓.๖ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําป*ของผู%บริหารที่มิใช3ข%าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยกล5าวว5าตามที่สภามหาวิทยาลัยได)ให)ความเห็นชอบข)อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว5าด)วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน5งของผู)บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๕ มีผลบังคับใช)ตั้งแต5วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เปNนต)นมา โดยกําหนดในข)อ ๔ ว5าเงินเดือนของ
อธิการบดีอยู5ที่ ๑๐๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท รองอธิการบดี ๔๘,๗๐๐-๙๗,๔๐๐ บาท คณบดี ๔๔,๓๔๐๘๘,๖๘๐ และข)อบังคับข)อ ๕ ระบุว5าผู)บริหารที่ได)รับเงินเดือนในข)อ ๔ อาจได)รับการปรับเงินเดือนประจําปQ
ได) ไม5 เกินร)อยละ ๑๐ ของเงินเดื อนที่ ได) รั บ โดยคํานึ งถึ งผลการประเมินการปฏิ บั ติงานและตามที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัตินั้น เห็นควรพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําปQของผู)บริหารที่มิใช5ข)าราชการพลเรือนใน
ระดับอุดมศึกษา จึงขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขึ้นเงินเดือนให)กับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และ
ผู)อํานวยการ ที่มิใช5ข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
นายไพรัช อรรถกามานนท ประธานคณะกรรมการส5งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กล5 า วว5 า เงิ น เดื อนผู) บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครค5 อ นข) า งต่ํ า หากเที ย บกั บ เงิ น เดื อ น
ข)าราชการครูระดับซี ๘ ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได)รับเงินเดือน ๕๐,๐๐๐ กว5าบาท ขณะเดียวกัน
ข5าวหนังสือพิมพก็ระบุว5า ข)าราชการในสถาบันอุด มศึกษาได)รับเงินเดือนน) อยกว5าข)าราชการสังกั ด
สพฐ. ดังนั้น เพื่อเปNนสวัสดิการและไม5เปNนการลักลั่นกับข)าราชการสังกัด สพฐ. จึงควรพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยกล5าวว5า สภามหาวิทยาลัยจะต)องหารือกันเรื่องเงินเดือนของ
อธิการบดีซึ่งก็มิใช5ข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเช5นกัน แต5ในครั้งนี้จะขออนุมัติให)ปรับขึ้น
เงินเดือนผู)บริหารดังกล5าวก5อนในอัตราร)อยละ ๑๐ ทั้งนี้ ตั้งแต5ตุลาคม ๒๕๕๕ และได)หารือว5าถูกต)อง
หรือไม5ที่ปรับขึ้นเงินเดือนโดยมีผลตั้งแต5เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เพราะไม5ได)ปรับมาเลยตลอด ๔ ปQ
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตกรณีที่
ช5วงระยะเวลา ๔ ปQที่ผ5านมาไม5เคยปรับขึ้นเงินเดือนให)อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีที่มิใช5
ข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเลยว5าหน5วยงานที่รับผิดชอบควรนําเรียนสภามหาวิทยาลัยทุก

๑๔
ปQ ว5าสิ้นปQมีการประเมินอธิการบดีแล)วควรมีการปรับขึ้นเท5าใดตามผลการประเมิน ไม5ควรปล5อยให)
ล5วงเลยเวลามาเช5นนี้ถึง ๔ ปQ
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉั ตรศุ ภกุล กรรมการสภามหาวิ ทยาลัยผู) ทรงคุณวุ ฒิ
เสนอแนะว5 า จากการเปN น กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยแห5 งหนึ่ ง มี เกณฑเงิ นเดื อนขั้ นต่ํ า ที่ป รั บใหม5
๒๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ บาท จึงควรสํารวจเงินเดือนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด)วยว5าเปNนอย5างไร
นายกสภามหาวิทยาลัยกล5าวว5า มหาวิทยาลัย ที่มีอัตราเงินเดือนผู)บริหารสูงเพราะมี
งบประมาณมาก ส5วนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครยังมีงบประมาณน)อยให)ปรับไปตามงบประมาณ
ก5อน แต5ทุกปQต)องนําเรื่องการปรับเงินเดือนผู)บริหารมาพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยด)วย
เพื่อมิให)ผู)บริหารเสียสิทธิ์
ผู) ช5 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจํากล5าวว5า สภามหาวิทยาลัยเคยแต5งตั้งคณะกรรมการพิจารณากรอบอัตราการเลื่อนขั้นเงินเดือน
และอัตราค5าตอบแทนของผู)บริหารซึ่งมิได)เปNนข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยมีคุณหญิง
ณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเปNนประธาน และได)ร5วมเปNนกรรมการด)วย
มีการออกระเบียบในเรื่องดังกล5าวไว)นานแล)ว และมีแนวปฏิบัติอยู5ว5าสามารถปรับเพิ่มได)ทันที
ผู)อํานวยการกองบริหารงานบุคคลให)ข)อมูลว5า เปNนการดําเนินการตามข)อบังคับฉบับ
ใหม5 เพราะในอดีตที่มีการพิจารณากันนั้นยังไม5มีประกาศรองรับแต5ใช)มติที่ประชุมซึ่งสํานักงานตรวจ
เงินแผ5นดินให)ข)อสังเกตว5าการตั้งเงินเดือนนั้นต)องมีข)อกําหนดหรือระเบียบรองรับ มติที่ประชุมไม5
สามารถนําไปใช)ในทางกฎหมายได)
ผู) ช5 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ ให) ข) อ สั ง เกตว5 า เปN น เรื่ อ งของหน5 ว ยงานที่
รับผิดชอบจะต)องดําเนินการต5อไป
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว5าตามข)อบังคับสามารถปรับเพิ่มได)ไม5เกินร)อยละ
๑๐ และต)องให)สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ผู)ช5วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล รองอธิการบดีฝCายบริหารจัดการให)ข)อมูลว5ากรณี
ของผู)ช5วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีฝCายวิชาการและบริการวิชาการนั้นก็จะขอใช)เกณฑ
นี้ด)วย แต5ขอปรับขึ้นเพียงครึ่งหนึ่ง เพราะในรอบ ๖ เดือนแรกได)ปรับขึ้นไปแล)ว หรือเท5ากับร)อยละ ๕
นายกสภามหาวิทยาลัยกล5าวว5ากรณีผู)บริหารที่เกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
ให)ปรับเพิ่มตั้งแต5ตุลาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม อนุ มัติการปรั บ เลื่อนเงิ น เดือนประจํ าปQ ของผู) บ ริ หารที่มิใช5 ข)า ราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ร)อยละ ๑๐ ดังนี้
๑) เลื่อนเงินเดือนตั้งแต5เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๕ ราย
๑.๑) รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
๑.๒) อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
๑.๓) อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
๑.๔) ผู)ช5วยศาสตราจารยประชน แสงจักร

๑๕
๑.๕) ผู)ช5วยศาสตราจารยมณีรัตน ลิ่มสืบเชื้อ
๒) เลื่อนเงินเดือนตั้งแต5เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ราย
๒.๑) ผู)ช5วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒.๒) ผู)ช5วยศาสตราจารยอัจฉรี ขจรไชยกูล
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไม5มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให%ที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบสาม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว5าด)วยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ได)แจ)งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสถาบัน ได)คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๒
ระดับคุณภาพดี และผลการรับรองระดับคณะทั้ง ๕ คณะ ได)รับการรับรองทั้ง ๕ คณะ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ%ามี)
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย แจ) งกํ า หนดนั ด หมายการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย
ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๖ ในวั น ศุ ก รที่ ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห) อ งประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปQการฝSกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๕ น.
ผู)ช5วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู)จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

