รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันศุกร!ที่ ๓๑ สิงหาคม – วันอาทิตย!ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ โรงแรม ต*นปาล!ม อินน! และวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน! อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

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

นายมีชัย ฤชุพันธุ
นายถนอม อินทรกําเนิด
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า
รองศาสตราจารยทองหล1อ วงษอินทร
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม
หม1อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
รองศาสตราจารยวันทนา จันทพันธ

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน1งบริหาร
ผู)ช1วยศาสตราจารยประชน แสงจักร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน1งบริหาร
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน1งบริหาร
ผู)ช1วยศาสตราจารยมณีรัตน ลิ่มสืบเชื้อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน1งบริหาร
ผู)ช1วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
รองอธิการบดี / เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู*ลาประชุม
๑. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๒. ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว
๓. นายปBญญา โชติเทวัญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส1 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /

๒

๔. ผู)ช1วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
ผู*เข*าร4วมประชุม
๑. คุณหญิงสุภา กิจจาทร
๒. นายจําลอง สุขสวัสดิ์
๓. นายเชี่ยวเวทย ยิ้มศิริกุล
๕. นายน)อย สีปCอ
๖. ดร.บุญชอบ พุ1มไพจิตร
๗. นายพิษณุวัตร จงเจตนดี
๘. นายไพรัช อรรถกามานนท
๙. นายสมบัติ ทีฆทรัพย
๑๐. ผู)ช1วยศาสตราจารยสุรศักดิ์ โกสิยพันธ
๑๑. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๑๒. นายสมพงษ สิมาลัย
๑๓. รองศาสตราจารย ดร. วรากร ไม)เรียง
๑๔. อาจารยสถาพร ปกปCอง
๑๕. ผู)ช1วยศาสตราจารยสุมาลี เกียรติชนก
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

ผู)ช1วยศาสตราจารยสุมนา ระบอบ
รองศาสตราจารยยงยุทธ เกษสาคร
อาจารยสังวาล แสงไทรย
นางสาวราตรี ศรีโรจน
นางสาวรุจิรา พรหมศร
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
ผู)ช1วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
ผู)ช1วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล
รองศาสตราจารยเกษม ช1วยพนัง
ผู)ช1วยศาสตราจารยอัจฉรี ขจรไชยกูล
ผู)ช1วยศาสตราจารยละอองทิพย มัทธุรศ
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
ผู)ช1วยศาสตราจารยอารีย รังสิโยภาส

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผู)แทนคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
กรรมการสภาวิชาการผู)แทนจากคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
กรรมการสภาวิชาการผู)แทนจากวิทยาลัยการฝFกหัดครู
กรรมการผู)แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการสภาคณาจารยและข)าราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและข)าราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและข)าราชการ
กรรมการสภาคณาจารยและข)าราชการ
รองอธิการบดีฝGายวิชาการและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝGายบริหารจัดการ
รองอธิการบดีฝGายวิจัย
ผู)อํานวยการสํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู)ช1วยอธิการบดีฝGายวิชาการ
ปฏิบัติงานในตําแหน1งผู)อํานวยการกองนโยบายและแผนฯ
ผู)อํานวยการสํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยี

๓

๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.

รองศาสตราจารยสมถวิล วัลลิสุต
อาจารยพีลาภ วงษพานิชย
อาจารยประพันธ ล้ํานาค
อาจารยปกรชัย เมืองโคตร
นางเดือนเพ็ญ สุขทอง
ผู)ช1วยศาสตราจารยศิริวัฒน สุนทโรทก
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
นางจันทา สมตน
นายพงศเทพ อันตะริกานนท
นางอัปสร ปMNนสุข
อาจารยมณฑล จันทรแจ1มใส
ผู)ช1วยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
อาจารยเบญจวรรณ ศรีมารุต
ผู)ช1วยศาสตราจารยจินตนา สุนทโรทก
นางสาวฐิตภิ รณ พงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นางสาวสร)อยทอง เมณฑกูล
นางสาวศุภวรรณ สินอํานวยผล
นางสาวเมธินี ชัยสิทธิ์
อาจารยศิริพร พิพัฒนพงศา
นายอเนชา ทวีสุข
ผู)ช1วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๕๒. นางลภัสรดา นาคพริก
๕๓. นางพัชราวไล ไพรี
วันศุกร!ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม

สารสนเทศ
ผู)อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู)อํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต
ผู)อํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต
ผู)อํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิต
ผู)อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู)อํานวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ปรึกษาด)านแผนงบประมาณ
ที่ปรึกษาด)านวิจัย
ที่ปรึกษาด)านบริหารงานบุคคล
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยประจําวิทยาลัยการฝFกหัดครู
อาจารยประจําวิทยาลัยการฝFกหัดครู
อาจารยพิเศษ
นิติกร
นิติกร
นิติกร
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป
อาจารยประจําวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
นักวิชาการเกษตร
ผู)ช1วยอธิการบดี/ผู)ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หั ว หน) า กลุ1 มงานสภามหาวิ ท ยาลั ย /ผู) ช1 ว ยเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ1มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ1มงานสภามหาวิทยาลัย

๔
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประธานการประชุม
กล1าวเปMดการประชุมและได)ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได)ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
ไม1มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
นาย กส ภ ามห าวิ ท ยาลั ยข อให) ที่ ป ร ะชุ ม พิ จ า รณ ารา ยงา นกา รปร ะชุ ม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกรที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งฝGาย
เลขานุการได)จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม1มีการแก)ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให*ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรแก4ผู*สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่
๓/๒๕๕๔
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว1ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักส1งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและข)อมูลผู)สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๔
รอบ ๓ เพื่ อขออนุ มั ติ ปริ ญญาบั ตรและประกาศนี ยบั ตร ทั้ งนี้ โดยผ1 านการพิ จารณากลั่ นกรองจาก
สภาวิชาการเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยให)ความเห็นชอบ
เรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติให)ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๔ รอบ
๓ แก1ผู)สําเร็จการศึกษา จํานวน ๑๙๙ คน
ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๖ คน
ระดับประกาศนียบัตร จํานวน ๑ คน
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๘๒ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
- สาขาการศึกษา (ค.บ.) จํานวน ๑ คน
- สาขาวิทยาศาสตร (วท.บ.) จํานวน ๖๒ คน
- สาขานิติศาสตร (น.บ.) จํานวน ๓๘ คน
- สาขาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จํานวน ๑๕ คน
- สาขาสถาปBตยกรรมศาสตร (สถ.บ.) จํานวน ๕ คน
๓.๒ พิ จ ารณาเลื อ กประธานคณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน4 ง ทางวิ ช าการ
(ก.พ.ว.)

๕
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว1าตามที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและ
วิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต1 ง ตั้ ง บุ ค คลให) ดํ า รงตํ า แหน1 ง ผู) ช1 ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว1าด)วยหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาตําแหน1งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข)อ ๕ กําหนดให)สภามหาวิทยาลัยแต1งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เรียกว1า “คณะกรรมการพิจารณาตําแหน1งทางวิชาการ” ประกอบด)วย
๑) ประธานกรรมการ ให)แต1งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ เปWนผู) ทรงคุณวุฒิ ๒) กรรมการ
จํานวนไม1น)อยกว1าห)าคนแต1ไม1เกินสิบคน (ไม1รวมประธาน) ให)แต1งตั้งจากผู)ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื่อ
ที่ ก.พ.อ. กํ า หนด และข) อ ๗ กํ า หนดให) ค ณะกรรมการฯ มี ว าระคราวละสองปX นั้ น ขณะนี้
คณะกรรมการพิ จารณาตํา แหน1งทางวิชาการชุ ดปBจจุ บันได)ครบวาระเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๕ แล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
โปรดทราบและ ๑) พิจารณาแต1งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ ๑ ท1าน เปWนประธาน
คณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน1 งทางวิ ช าการ ๒) เห็ น ควรมอบประธานคณะกรรมการพิ จ ารณา
ตําแหน1งทางวิชาการเสนอชื่อกรรมการ โดยพิจารณาเลือกผู)ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ.
กําหนด
ที่ประชุมพิจารณาให)ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู)ทรงคุณวุฒิเปWนประธาน และมอบให)ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว เลือกกรรมการผู)ทรงคุณวุฒิจาก
บั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ ก.พ.อ. กํ า หนดมาเปW น กรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน1 งทางวิ ช าการ และให) พิจ ารณา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิที่มีชื่ออยู1ในบัญชีรายชื่อดังกล1าวด)วย
มติที่ประชุม มอบให)ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเปWน
ประธาน และให)เลือกกรรมการจากบัญชีรายชื่อผู)ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดเพื่อ
ทําหน)าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการมา
เปWนกรรมการพิจารณาตําแหน1งทางวิชาการ และให)พิจารณารายชื่อของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิที่อยู1ในบัญชีรายชื่อดังกล1าวด)วย เมื่อดําเนินการออก
คําสั่งแล*วให*แจ*งให*ที่ประชุมทราบ
๓.๓ การแต4 ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย ตําแหน4งคณบดี หรือตําแหน4งเทียบเท4า
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว1าเพื่อให)การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิ ทยาลั ย /อธิ การบดี และคณบดี ห รื อตํ า แหน1 งเที ย บเท1 า ประจํ า ปX งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) เปWนไปด)วยความเรียบร)อย มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล) อ งกั บ หลั ก เกณฑที่ กํา หนดไว) ในพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ข) อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว1 า ด) ว ยการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเห็นควรแต1งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

๖
และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย /ตํ า แหน1 ง คณบดี หรื อ ตํ า แหน1 ง เที ย บเท1 า ประกอบด) ว ย
๑) ประธานซึ่งเปWนผู)ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกที่นายกสภามหาวิทยาลัยแต1งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย ๒) กรรมการซึ่งเปWนผู)ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จํานวน ๔-๖ คน ซึ่งนายก
สภามหาวิทยาลัยแต1งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยจากผู)มีความรู) ความเชี่ยวชาญด)าน
การเงิ น และบั ญ ชี ด) า นการบริ ห ารบุ ค คล ด) า นการจั ด การและพั ฒ นาองคกร ด) า นการวั ด ผลและ
ประเมินผล
ที่ประชุมพิจารณาให)ผู)ช1วยศาสตราจารยอารีย วชิรวราการ เปWนประธานกรรมการ
และรองศาสตราจารยสุ วิ ท ย เฑี ย รทอง รองศาสตราจารยไทย ทิ พ ยสุ ว รรณกุ ล และผู) ช1 ว ย
ศาสตราจารยชลอ วงศแสวง เปWนกรรมการ และมอบให)อธิการบดีสอบถามผู)ช1วยศาสตราจารยอารีย
วชิรวราการ ว1าจะเพิ่มเติมผู)ใดเปWนกรรมการบ)าง เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต1งตั้งต1อไป
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห) ผู) ช1 ว ยศาสตราจารยอารี ย วชิ ร วราการ เปW น ประธานโดยมี
รองศาสตราจารยสุวิทย เฑียรทอง รองศาสตราจารย ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกุล
ดร.เฉลิม ศรีผดุง และผู)ช1วยศาสตราจารยชลอ วงศแสวง เปWนกรรมการ และมอบ
ให)อธิการบดีนําเสนอรายชื่อกรรมการเพิ่มเติมต1อไป
๓.๔ พิ จ ารณาแต4 งตั้ งคณะกรรมการอุ ทธรณ! ร* องทุ ก ข! มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนคร ตามข*อ ๖ แห4งข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว4าด*วยการอุทธรณ!และการร*อง
ทุกข! (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
เลขานุการตามข)อ ๖(๑) แห1งข)อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏพระนคร ว1าด)วยการ
อุทธรณและการร)องทุกข พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดให)สภามหาวิทยาลัยแต1งตั้ง
ประธานคณะกรรมการอุ ท ธรณ ร) อ งทุ ก ข มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร จากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรขอเสนอสภามหาวิทยาลัยแต1งตั้งประธานฯ
จํานวนหนึ่งท1านโดยพิจารณาจากรายชื่อกรรมการผู)ทรงคุณวุฒิ
ที่ประชุมพิจารณาเลือกศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู)ทรงคุณวุฒิ เปWนประธานกรรมการและให)จัดทําคําสั่งแต1งตั้งพร)อมกรรมการอื่นตามข)อบังคับฯ
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห) ศ าสตราจารยวิ ษ ณุ เครื อ งาม กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู)ทรงคุณวุฒิ เปWนประธานคณะกรรมการอุทธรณ ร)องทุกข และกรรมการอื่นตาม
ข)อบังคับ
๓.๕ พิจารณา (ร4าง) ข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว4าด*วยสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

๗
(ร1าง) ข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว1าด)วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
โดยในหมวดการช1วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ข)อ ๘ สภามหาวิทยาลัยได)มอบมหาวิทยาลัย
รวบรวมข) อมู ลเกี่ย วกับ จํา นวนบุต รของพนักงานมหาวิ ทยาลัย เพื่อคํ านวณอัต ราค1 าใช)จ1 า ยในการ
ช1วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได)กําหนดอัตราการ
จ1ายเงินสวัสดิการเพื่อช1วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบร)อยแล)ว
คือ ๑) บุตรที่มีอายุตั้งแต1 ๓ ปX แต1ไม1เกิน ๑๑ ปX ให)จ1ายได)ปXละคนละไม1เกิน ๕,๐๐๐ บาท ๒) บุตรที่มี
อายุเกิน ๑๑ ปX แต1ไม1เกิน ๑๔ ปX ให)จ1ายได)ปXละคนละไม1เกิน ๗,๐๐๐ บาท ๓) บุตรที่มีอายุเกิน ๑๔ ปX
แต1 ไ ม1 เ กิ น ๑๗ ปX ให) จ1 า ยได) ปX ล ะคนละไม1 เ กิ น ๙,๐๐๐ บาท ๔) บุ ต รที่ อ ยู1 ใ นการศึ ก ษาในระดั บ
อาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาและมีอายุไม1เกิน ๒๑ ปX ให)จ1ายได)ปXละคนละไม1เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ในกรณี
ตาม ๑) ๒) ๓) ถ)าศึกษาอยู1ในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา ให)จ1ายตาม ๔) และกล1าวเพิ่มเติมว1า
ตามที่ขอให)กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปศึกษารายละเอียดจากเอกสารเพื่อพิจารณาว1า ๑) จะให)
ค1าใช)จ1ายจํานวนเท1าใด ๒) ถ)าให)แล)วเมื่อคิดคํานวณมหาวิทยาลัยจะต)องมีค1าใช)จ1ายทั้งหมดจํานวน
เท1าใดต1อปX
นางเดือนเพ็ญ สุขทอง ผู)อํานวยการกองบริหารงานบุคคลให)ข)อมูลว1ามีค1าใช)จ1าย
ทั้งสิ้นจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต1อปX โดยคิดจากจํานวนบุตรของบุคลากร
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าข)อบังคับนี้เพื่อตัดความยุ1งยากในการปฏิบัติ จึงให)มี
การเหมาจ1าย โดยใช)อายุเปWนเกณฑเพื่อไม1ต)องกรอกแบบฟอรมให)ยุ1งยาก แต1หากบุตรอายุน)อยแต1
เรียนในระดับสูงกว1าปกติทั่วไปก็ให)จ1ายเหมาจ1ายตามระดับการศึกษาโดยไม1ต)องมีใบเสร็จมาแสดง
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิสอบถาม
ว1ามีระเบียบกองทุนสวัสดิการฯ รองรับหรือไม1
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล1 า วว1 า มี โ ดยออกระเบี ย บฯ ไปก1 อ นหน) า นี้ แ ล) ว โดย
มหาวิ ท ยาลั ย จะต) อ งตั้ ง งบประมาณนี้ ไ ปที่ ก องทุ น โดยนํ า มาจาก ๑.๗ ที่ รั ฐ บาลจ1 า ยมาให) แ ละ
มหาวิทยาลัยจ1าย ๑.๔ ก็นําส1วนต1างมาไว)ในกองทุนนี้
รองศาสตราจารยธี ร ยุ ทธ สุ น ทรา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อเสนอแนะว1า ๑) ควรใส1ระเบียบกองทุนสวัสดิการฯ เพิ่มเติมไปด)วย ๒) ข)อ ๘ (๔) วรรค ๒ (๑) นั้น
ความน1าเปWนไปได)นั้นมีน)อย ควรตัดออก
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าหากเปWนไปไม1ได)ก็ไม1จําเปWนต)องจ1าย แต1หากวันหนึ่ง
เกิดเปWนไปได)จะสามารถจ1ายได)
รองศาสตราจารยธี ร ยุ ทธ สุ น ทรา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข) อสั งเกตว1 า ขอให) แสดงรายละเอี ย ดกองทุ น ฯ ด) ว ยเพราะในส1 ว นของระเบี ย บมี ข)า ราชการเข) าไป
เกี่ยวข)องด)วยคือรับเงินรางวัลในการเข)าสู1ตําแหน1งทางวิชาการ หากมีระเบียบที่ระบุว1ามหาวิทยาลัย
จ1ายเงินสมทบไปด)วยก็จะเปWนสิ่งที่ชอบธรรมที่มหาวิทยาลัยสามารถจ1ายได)

๘
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให)ทําเล1มรวมระเบียบ ข)อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข)อง
แจกให)กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท1าน ส1วนอีกหนึ่งชุดให)ประจําไว)ที่โต[ะประชุม และกล1าวเพิ่มเติม
ว1าเงินกองทุนนี้จะจ1ายให)ข)าราชการได)รับประโยชน ๒ กรณี คือ ๑) ให)กู)ยืมเมื่อพ1อแม1เจ็บปGวย ๒) เปWน
เงินตําแหน1งทางวิชาการ เพื่อเปWนขวัญและกําลังใจให)เร1งรัดตนเองเพื่อเข)าสู1ตําแหน1งทางวิชาการ
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ให)ข)อสังเกตเกี่ยวกับอายุของผู)ที่ได)รับการช1วยเหลือในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา นั้นหาก
อายุ ๒๒ ปX นั้นก็จะสําเร็จการศึกษาพอดีโดยพิจารณาจากการศึกษาภาคบังคับ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าเปWนการให)เกินการบรรลุนิติภาวะมา ๑ ปX
ผู)ช1 วยศาสตราจารยธีร ะศั กดิ์ อาภาวัฒ นาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจาก
คณาจารยประจําให)ข)อสังเกตเกี่ยวกับคําว1า “สวัสดิการ” และ “เงินช1วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร” ที่มีความหมายเหมือนกัน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าความหมายไม1เหมือนกัน ในคํานิยามจะกว)าง ซึ่ง
สามารถที่จะให)ความช1วยเหลือเพิ่มเติ มนอกเหนือจากที่กํา หนดมาโดยกําหนดให)เปWนสวัสดิการ ก็
สามารถที่จะจ1ายได) และในข)อ (๔) ก็เขียนไว)เช1นนี้ก็ เผื่อในอนาคตข)างหน)าหากมีเพิ่มเติมก็สามารถ
เพิ่มเติมได)
ผู)ช1 วยศาสตราจารยธีร ะศั กดิ์ อาภาวัฒ นาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจาก
คณาจารยประจํากล1าวว1าเนื่องจากมีแต1การให)ความหมายของการให)เงินช1วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรไว)เพียงข)อเดียว ส1วนประเด็นอื่นๆ ไม1ได)ให)ความหมายไว) หากจําเปWนควรให)ความหมายข)อ
อื่นๆ ไว)ด)วย
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล1 า วว1 า โดยเจตนาเพราะต) อ งการให) ท ราบว1 า นี่ คื อ เงิ น
ช1วยเหลือ ไม1ใช1เงินค1าการศึกษา โดยไม1คํานึงว1าบุคลากรได)รับการช1วยเหลือจากที่ใดมาบ)าง และไม1
ต)องไปตรวจสอบว1าบุคลากรให)การศึกษาบุตรจริงหรือไม1 เพราะโดยกฎหมายบิดามารดามีหน)าที่ต)อง
ให)การศึกษาบุตรอยู1แล)ว เปWนการให)ตามอายุของบุตร และไม1ต)องมีหลักฐาน
ผู)ช1 วยศาสตราจารยธีร ะศั กดิ์ อาภาวัฒ นาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจาก
คณาจารยประจํ ากล1 าวว1า บุคลากรยั งขาดความชัดเจนในคํา ว1า สวัส ดิการตามข) อ ๔ (๖) ในส1 วนที่
เกี่ยวกับเงินอุดหนุนหรือรางวัลเพื่อเปWนการส1งเสริมให)เข)าสู1ตําแหน1งทางวิชาการ จะให)แก1บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่เปWนข)าราชการด)วยก็ได) และในข)อ ๗ บุคลากรมีความรู)สึกว1าเพราะเหตุใดมีข)าราชการ
เข)ามาเกี่ยวข)องด)วย เพราะชื่อข)อบังคับนั้นว1าด)วยสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย อาจจะเปลี่ยนชื่อ
เปWนว1าด)วยสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและข)าราชการจะได)หรือไม1 เพื่อให)เกิดความครอบคลุม
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย กล1 าวว1 าไม1 ส ามารถครอบคลุ มได) เ พราะข) าราชการได) รั บ
สวัสดิการจากที่อื่นอยู1แล)ว ที่ให)นี้คือการให)ในส1วนที่ข)าราชการเปWนบุคลากรของมหาวิทยาลัย และจะ
ให) เ พิ่ ม เฉพาะส1 ว นที่ จ ะให) เ พิ่ ม เช1 น การให) กู) ยื ม จากกองทุ น สวั ส ดิ ก าร ไปเปW น ค1 า ใช) จ1 า ยในการ
รักษาพยาบาลตนเองหรือบุคคลในครอบครัวโดยอาจจะคิดดอกเบี้ยหรือไม1ก็ได) ส1วนการให)เงินอุดหนุน

๙
หรื อรางวั ล เพื่ อเปW น การส1 งเสริ มให) เ ข) า สู1 ตํ า แหน1 งทางวิ ช าการและการให) เ งิ น ประจํ า ตํ า แหน1 งทาง
วิชาการนั้น เพื่อให)อาจารยขวนขวายในการทําผลงานเพื่อเข)าสู1ตําแหน1งทางวิชาการ ผู)ใดได)ตําแหน1ง
ทางวิชาการก็จะให)รางวัลทุกคน โดยเงินกองทุนนี้จะมีเงินสมทบของมหาวิทยาลัยเพิ่มเข)าไปด)วย แต1
ข)ออื่นๆ นั้นข)าราชการจะไม1ได) ระเบียบนี้จึงไม1ใช1คําว1าข)าราชการ
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
ความไม1ชัดเจนคือความไม1ทั่วถึงของการรับทราบข)อมูลของกองทุนสวัสดิการ แต1ได)รับการชี้แจงจาก
นายกสภามหาวิทยาลัยว1าเนื่องจากกองทุนนี้มีเงินสมทบจากมหาวิทยาลัย ข)าราชการจึงได)รับสิทธิ์นี้ด)วย
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1ามหาวิทยาลัยต)องสมทบไปเปWนจํานวนมากเนื่องจาก
เพราะสวัสดิการที่ให)อยู1นอกเหนือจาก ๑.๓ ที่ได)รับ ส1วนข)อบังคับว1าด)วยกองทุนสวัสดิการฯ นั้นออก
ก1อนที่สภามหาวิทยาลัยชุดปBจจุบันจะดํารงตําแหน1ง แต1คณาจารยก็ได)รับทราบเพราะมีการเวียนให)
รับทราบ เพียงแต1อาจจะอ1านไม1เข)าใจว1าเงินนั้นไม1ใช1ของผู)ใดผู)หนึ่ง แต1เปWนเงินของมหาวิทยาลัย
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู) ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกต
เกี่ยวกับความหมายของคําว1าการให)การศึกษาของบุตร ซึ่งหมายรวมถึงบุตรที่เข)าเรียนหรือไม1ก็ได)
ใช1หรือไม1
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าสวัสดิการนี้เปWนเงินเพื่อการสงเคราะหบุตรและสิ่ง
อํานวยการศึกษา โดยตั้งสมมุติฐานว1าพ1อแม1ทุกคนจะต)องให)การศึกษาแก1บนจนถึงที่สุด และเปWนการ
....กัน จะได)ไม1ต)องเสียงบประมาณในการสอบสวนหาข)อมูล
ผู)ช1 วยศาสตราจารยธีร ะศั กดิ์ อาภาวัฒ นาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจาก
คณาจารยประจํากล1าวว1าจากระเบียบข)อบังคับนี้ กองทุนนี้มี ๒ กองทุน คือ กองทุนว1าด)วยสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งครอบคลุมทั้งหมดทุกข)อยกเว)นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปWนอีกกองทุนหนึ่ง
ที่พนักงานมหาวิทยาลัยจะต)องออกเงินสมทบเข)าไป มหาวิทยาลัยก็สมทบร1วม แต1กองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัยนี้มหาวิทยาลัยเปWนผู)จ1ายเงินสมทบใช1หรือไม1
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าแต1เดิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได)รับมาจาก
กรมบัญชีกลาง เมื่อถึงสิ้นปXแล)วจ1ายไม1หมด ต)องจ1ายคืนกรมบัญชีกลาง เพราะถือว1ามหาวิทยาลัยไม1ได)
จ1าย มหาวิทยาลัยจึงออกระเบียบว1าเมื่อได)รับเงินงบประมาณมาแล)ว ให)มหาวิทยาลัยไปตั้งเบิกมาทั้ง
ก) อ น แล) ว กั น ส1 ว นที่ จ1 า ยเงิ น เดื อ นไว) ที่ เ หลื อ ให) ส1 ง เข) า กองทุ น สวั ส ดิ ก ารพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ซึ่ ง กรมบั ญ ชี ก ลางก็ ไ ม1 ขั ด ข) อ ง ทํ า ให) ม หาวิ ท ยาลั ย ไม1 ต) อ งเสี ย งบประมาณในส1 ว นที่ จ ะได) และ
มหาวิทยาลัยก็สมทบเข)าไปในกองทุนนั้นด)วย จึงไม1ใช1เงินของผู)ใดผู)หนึ่งโดยเฉพาะ และที่เข)าใจกันผิด
ว1า ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย ได) รั บ งบประมาณมา ๑.๗ แต1 มหาวิ ทยาลั ย จ) า งพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ด) ว ย
งบประมาณ ๑.๔ พนั กงานมหาวิทยาลั ย มั กจะเข) าใจผิด ว1 า .๓ หรื อ .๒ นั้น เปW น เงิ น ของพนั กงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งความจริงแล)วไม1ใช1 มหาวิทยาลัยไม1สามารถจ1ายให)บุคลากรตามอัตราที่ส1งให)มาได)
เพราะงบประมาณนี้ครอบคลุมเงินสวัสดิการและอย1างอื่น มหาวิทยาลัยจะนําเงินส1วนที่เหลือสมทบ
เก็บไว) เพราะสวัสดิการบางอย1างจะยังไม1ได)จ1ายในทันที แต1จะไปจ1ายในภายหลัง เช1น การลาออก การ

๑๐
เสี ย ชี วิ ต ฯ ซึ่ ง จะเปW น เงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ไม1 ใ ช1 เ งิ น ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย แต1 พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัยจะได)ตามสิทธิ์นั้นๆ ซึ่งหากไม1พอมหาวิทยาลัยก็จะจ1ายเงินสมทบเข)าไปอีก
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตํ า แหน1 งกล1 า วเพิ่ มเติ มว1 า เนื่ อ งจากงบประมาณที่ ก รมบั ญ ชี กลางตั้ งขึ้ น มานั้ น โดยปกติ เ มื่ อ บรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยก็จะเบิกจากกรมบัญชีกลาง แต1มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนั้นตั้งแต1ปX ๒๕๕๓
ก็ได)เรียนรู)ระเบียบนี้ และเบิกเงินทั้งหมดมาไว)ที่ส1วนกลางโดยมีระเบียบฯ นี้รองรับ โดยนายกสภา
มหาวิ ท ยาลั ย เปW น ผู) ร1 า งระเบี ย บนี้ ใ ห) ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ส1 ว นใหญ1 ไ ม1 มี ร ะเบี ย บนี้ ร องรั บ
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ตั้งงบประมาณส1วนหนึ่งสมทบให)
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1ามีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บางแห1งที่เบิกมาเต็มจํานวนทั้ง ๑.๕ และ ๑.๗ และนําไปจ1าย ๑.๓ และ ๑.๕ โดยไม1มีกองทุนรองรับ
ส1วนที่เหลือ กรมบัญชีกลางก็เรียกงบประมาณส1วนที่เหลือคืน
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ให)ข)อสังเกตในข)อบังคับหมวดที่ ๒ ว1าพนักงานมหาวิทยาลัยผู)ใดที่มีคู1สมรสเปWนพนักงานมหาวิทยาลัย
ด)วยกัน ให)ผู)เปWนมารดาเปWนผู)มีสิทธิ์เบิก เพราะเหตุใดฝGายชายจึงไม1มีสิทธิ์เบิก
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าตามหลักกฎหมายเด็กเกิดมาจะมีแม1เสมอ แต1ไม1แน1
ว1าจะมีพ1อ และในทางสังคมวิทยาพบว1าแม1จะเอาใจใส1มากกว1าพ1อ และส1วนใหญ1ผู)หญิงจะเปWนผู)เก็บ
เงินของครอบครัว จึงให)ฝGายหญิงเปWนผู)เบิกไป และอ1านรายละเอียดข)อบังคับว1าด)วยกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลั ย ข) อ ๕ ว1 ากองทุ นประกอบด) วย ๑) เงิ นที่ได)รับ จัด สรรจากกองทุน พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามข)อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ๒) เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให)เปWนการ
สมทบกองทุ น เปW น รายปX ต ามข) อ ๖ ที่ ร ะบุ ว1 า ทุ กปX ให) มหาวิ ทยาลั ย จั ด สรรงบประมาณรายได) ของ
มหาวิทยาลัยสมทบเข)ากองทุนตามความจําเปWน โดยให)ระบุไว)ในงบรายจ1ายประจําปXของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม อนุมัติ
๓.๖ (ร4าง) ข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว4าด*วยการเปลี่ยนตําแหน4ง
การเปลี่ยนระดับตําแหน4ง และการตัดโอนตําแหน4งบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๕
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ นางอั ป สร ปMN น สุ ข ที่ ป รึ ก ษาอธิ ก ารบดี ด) า น
บริ ห ารงานบุ ค คลรายงานข) อ มู ล ต1 อ ที่ ป ระชุ ม ว1 า ด) ว ยคณะกรรมการข) า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได)ปรับปรุงแก)ไขหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลของข)าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหน1ง การเปลี่ยนระดับ
ตําแหน1ง และตัดโอนตําแหน1ง ข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานการเปลี่ยนตําแหน1ง การเปลี่ยนระดับตําแหน1ง และการตัดโอนตําแหน1งข)าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให)สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามประกาศดังกล1าว โดยได)มอบ
อํานาจให)สภามหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑการเปลี่ยนตําแหน1ง การเปลี่ยนระดับตําแหน1ง และ

๑๑
ตัดโอนตําแหน1ง ข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น เพื่อให)สอดคล)องกับหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารงานบุคคลของข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ปรับปรุงแก)ไข มหาวิทยาลัยจึง
ได)จัดทํา (ร1าง) ข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว1าด)วยการเปลี่ยนตําแหน1ง การเปลี่ยนระดับ
ตําแหน1ง และการตัดโอนตําแหน1งบุคลากร พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอให)ยกตัวอย1างประเภทของการเปลี่ยนตําแหน1ง
นางอัปสร ปMNนสุข ที่ปรึกษาด)านบริหารงานบุคคลกล1าวว1าหากเปWนประเภทตําแหน1ง
สายงานต่ํากว1าปริญญาตรีซึ่งเรียกว1าประเภททั่วไป หากเปWนตําแหน1งเจ)าหน)าที่คอมพิวเตอรที่มีคุณวุฒิ
ปวช. หรือ ปวส. หากสําเร็จการศึกษาในระดั บปริญญาตรีแล)วจะเปลี่ยนตําแหน1 งเปWนนักวิชาการ
คอมพิวเตอร จะต)องเริ่มต)นเงินเดือนใหม1ที่ระดับปฏิบัติการ ซึ่งอาจจะต)องลดเงินเดือนลงมา เพราะ
ค1าตอบแทนจะจ1ายตามค1างานของตําแหน1งในระดับที่รับผิดชอบ
นายกสภามหาวิทยาลัยขอแก)ไขข)อความข)อ ๙ บรรทัดที่ ๔ ข)อความว1า “... กรณี
ได)รับเงินเดือนสูงกว1าขั้นสูง...” แก)ไขเปWน “...และในกรณีที่ผู)ได)รับแต1งตั้งได)รับเงินเดือนสูงกว1าขั้นสูง...”
มติที่ประชุม อนุมัติ โดยแก)ไขในหน)า ๒ ข)อ ๙ บรรทัดที่ ๔ ข)อความว1า “... กรณีได)รับเงินเดือนสูง
กว1าขั้นสูง...” แก)ไขเปWน “...และในกรณีที่ผู)ได)รับแต1งตั้งได)รับเงินเดือนสูงกว1าขั้นสูง...”
๓.๗ (ร4าง) ข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว4าด*วยกองทุนกิจกรรมนักศึกษา
และการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยเชิ ญอาจารยปราโมทย เทพพั ลลภ รองอธิ การบดี ฝG าย
ศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา/กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน1งบริหาร รายงานข)อมูล
ว1าตามที่ มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏพระนครได) มีการประกาศใช)ร ะเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ พระนคร
ว1 า ด) ว ยกองทุ น การกี ฬาและกองทุ น กิ จ กรรมนั ก ศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวั น ที่ ๑๙ มิ ถุน ายน พ.ศ.
๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให)มีการยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว1าด)วยกองทุน
การกีฬาและกองทุ น กิ จกรรมนั กศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่ องจากมีปB ญ หาในการนํ าไปปฏิ บัติ จึ ง
ดําเนินการปรับปรุงระเบียบดังกล1าวเพื่อให)นําไปสู1การปฏิบัติได)อย1างถูกต)อง คล1องตัวและสอดคล)อง
กับสภาวการณปBจจุบัน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อเสนอแนะว1าความคล1องตัวจะเกิดขึ้นมาก แต1ปBญหา
คือกรรมการชุดนี้จะมีอํานาจเบ็ดเสร็จ แต1ความรับผิดชอบยังเปWนของอธิการบดีในฐานะที่เปWนนิติ
บุคคล จะทําให)มีการเกี่ยวโยงกันอย1างไร
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ กล1าวว1าจะต)องมีการรายงานประจําปX โดยสรุปให)
ทราบผลสัมฤทธิ์ในการทํากิจกรรมให)มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยทราบทุกปX มีการตรวจสอบ
จากหน1วยงานตรวจสอบภายใน

๑๒
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวเพิ่มเติมว1าในการใช)จ1ายงบประมาณจะต)องมีการจัดทํา
แผนประจําปXว1าจะใช)ในเรื่องใดบ)าง แผนนี้จะต)องได)รับความเห็นชอบจากอธิการบดี เมื่อได)รับความ
เห็นชอบจากอธิการบดีแล)วให)ผู)รับผิดชอบดําเนินการตามแผนนั้น ซึ่งอธิการบดีก็รับทราบข)อมูลอยู1
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ถามว1 า การอนุ มั ติ จ1 า ยทุ ก ครั้ ง นั้ น อธิ ก ารบดี ไ ม1 ต) อ ง
รับทราบใช1หรือไม1 แม)ว1าจะใช)งบประมาณเท1าใดหรือจะทําอะไร
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ กล1าวว1าเมื่อมีแผนการดําเนินแล)วก็ให)อยู1ในอํานาจ
ของกรรมการกองทุนกิจกรรม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าถ)าอธิการบดีจะทราบรายงานก็ต1อเมื่อสิ้นปX เมื่อ
เกิดความผิดพลาดก็ไม1สามารถแก)ไขได) โดยไม1มีส1วนในการตัดสินใจ
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล1 า วว1 า ขึ้ น อยู1 กั บ ระเบี ย บว1 า ด) ว ยการวิ ธี ก ารเบิ ก จ1 า ย
เงิ นกองทุ น ว1า จะเบิ กอย1 างไร หากมีห ลายส1 วน ส1ว นหนึ่ งก็จ ะถูกจัด สรรไปที่ คณะ คณบดีก็จ ะเปW น
ผู)รับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการเปWนผู)กําหนด แต1ถ)าอธิการบดีมอบอํานาจให)ใครเปWนผู)อนุมัติตาม
วงเงินที่กําหนด หากเกินวงเงินก็จะไล1ลําดับกันขึ้นมา เปWนการอนุมัติตามปกติ เช1น การส1งนักกีฬาไป
แข1งที่ต1างประเทศ ต)องใช)งบประมาณ ๒ ล)านบาท ผู)อนุมัติก็จะต)องเปWนอธิการบดี แต1หากจะเหมารถ
ไปเชียรกีฬา หัวหน)าสํานักงานก็สามารถอนุมัติได) ส1วนอื่นๆ ก็ขึ้นอยู1กับว1ากําหนดการเบิกจ1ายกองทุน
กันไว)อย1างไร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าพิจารณาแล)วไม1ตรงกับที่นายกสภามหาวิทยาลัย
ได)กล1าวมา เช1น ข)อ ๑๑ (๒) เห็นชอบแผนของคณะ มิใช1อธิการบดีเห็นชอบ และ (๓) จัดทําแผน
ทั้งหมดรวม (๔) กําหนดหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ1าย ซึ่งอาจจะกําหนดไว)โดยไม1ผ1าน
การพิจารณาจากอธิการบดีได)
อาจารยปราโมทย เทพพั ล ลภ กล1 า วว1 า ในข) อ ๑๐ และ ๑๑ นั้ น เปW น เรื่ อ ง
คณะกรรมการกองทุนที่ออกระเบียบไว)และให)อํานาจหน)าที่ เมื่อกําหนดแผนเรียบร)อยแล)วจึงผ1านข)อ
๑๒ ผ1านการเห็นชอบจากอธิการบดีอีกครั้งหนึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าในที่นี้ไม1ได)หมายความถึงการมีอํานาจในการอนุมัติ
การเบิกจ1าย แต1อํานาจการอนุมัติเงินก็เปWนไปตามระเบียบว1าด)วยการอนุมัติเงินที่มีอยู1
รองศาสตราจารยธี ร ยุ ทธ สุ น ทรา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อสังเกตข)อ ๑๒ แผนตามข)อ ๑๑ (๑) และ (๓) ต)องสอดคล)องกับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัย และเมื่อรับการเห็นชอบจากอธิการบดีแล)วแสดงว1าทั้งข)อ ๒ และ ๓ นั้น เมื่อทําแผน
เสร็จแล)วต)องให)อธิการบดีให)ความเห็นชอบ เปWนไปตามระเบียบใช1หรือไม1
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
ตามที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยได)ให)ข)อสังเกตมานั้นน1าจะอยู1ในหน)า ๑๓ บรรทัดที่ ๓ ที่ระบุว1า ให)
คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจอนุมัติการเบิกจ1ายจากกองทุนเพื่อดําเนินกิจกรรมดังกล1าวได)เมื่อได)รับ
การเห็นชอบจากอธิการบดี

๑๓
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าขอแก)ไขในหน)า ๑๒ วรรคแรกให)สิ้นสุดข)อความที่
“ราชการประจําปXของมหาวิทยาลัย” แล)วขึ้นย1อหน)าใหม1ว1า “แผนตามวรรค ๑ และหลักเกณฑตาม
(๔) ต)องได)รับการเห็นชอบจากอธิการบดีก1อน และเมื่อได)รับการเห็นชอบจากอธิการบดีแล)ว ให)ผู)ที่
เกี่ยวข)องดําเนินการตามแผนนั้น อธิการบดีจะได)นํากลับไปพิจารณาตามความเหมาะสม
ผู)ช1 วยศาสตราจารยธีร ะศั กดิ์ อาภาวัฒ นาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจาก
คณาจารยประจํากล1าวว1าข)อ ๑๑ (๒) ให)เปลี่ยนข)อความจากคําว1า “ให)ความเห็นชอบ” เปWน “ให)
ความเห็น” ได)หรือไม1
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล1 า วว1 า ในที่ นี้ มี ค ณะดู แ ลอยู1 คณะเปW น ผู) ทํ า แผนโดยมี
คณะกรรมการกํากับอยู1ก็น1าจะเหมาะสมแล)ว
มติที่ประชุม อนุมัติ โดยแก)ไขในหน)า ๓ ข)อ ๑๒ โดยให)ขึ้นย1อหน)าใหม1 ข)อความว1า “...แผนตามวรรค
หนึ่งและหลักเกณฑ (๔) ต)องได)รับความเปWนชอบจากอธิการบดี แล)วให)ผู)ที่เกี่ยวข)อง
ดําเนินการตามแผนนั้น...”
๓.๘ (ร4าง) ข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว4าด*วยการบริหารงานและการ
ดําเนินงานของพุทธวิชชาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว1าตามที่ได)มีการจัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสตรและ
ปรั ชญาเปW นหน1 วยงานภายในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฎ พระนครที่ มี ฐ านะเที ย บเท1 า คณะ โดยที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได)มีมติอนุมัติรูปแบบการ
บริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยพุทธศาสตรและปรัชญา และให)เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยพุทธศาสตร
และปรัชญาเปWน “พุทธวิชชาลัย” นั้น เพื่อให)การดําเนินงานของพุทธวิชชาลัย เกิดประสิทธิภาพ
คล1องตัว และตรวจสอบได) มหาวิทยาลัยได)จัดทํา (ร1าง) ข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง
การบริหารและการดําเนินงานของพุทธวิชชาลัย พ.ศ. ... เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให)ความ
เห็นชอบต1อไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าเนื่องจากพุทธวิชชาลัยนั้นได)ก1อตั้งแล)ว เปWนไปตาม
ประกาศฯ เรื่ อง การจั ด ตั้งหน1 ว ยงานภายในมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร แต1มีความต) องการจะ
เปลี่ยนชื่อ จึงได)ออกข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว1าด)วยการบริหารและการดําเนินงานของ
พุทธวิชชาลัย เพื่อนํามาแก)ในประกาศฯ เรื่อง จัดตั้งหน1วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองศาสตราจารยธี ร ยุ ทธ สุ น ทรา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อสังเกตว1า ๑) การใช)ชื่อย1อ ตามหลักราชบัณฑิตการตั้งชื่อย1อนั้นให)ใช)ตัวอักษรที่มีความสัมพันธกัน
เช1น คณะกรรมการบริหารพุทธวิชชาลัย จากชื่อย1อ คบล. ควรใช)ชื่อย1อว1า คบพ. เพื่อสื่อความหมาย
ของคํา คณะที่ปรึกษาพุทธวิชชาลัย ควรใช)ชื่อย1อว1า คปพ. ๒) การบริหารนั้นมีที่ปรึกษาจํานวนมาก
ในขณะที่ผู)บริหารมีไม1กี่คน จะสามารถลดลงได)หรือไม1 ควรมีด)านละ ๑ คน ๓) ค1าตอบแทน หลังจากมี

๑๔
การจั ด ตั้ ง พุ ท ธวิ ช ชาลั ย เรี ย บร) อยแล) ว มี ห ลั ก เกณฑกํ า หนด มี ก ารบริ ห ารดี ก็ ใ ห) ผู) บ ริ ห ารไปเบิ ก
งบประมาณ แล)วนํามาจัดสรรให)กับผู)รับผิดชอบ แต1จะเปWนภาระทางด)านภาษีกับผู)เบิกเงินหรือไม1
ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกต
ว1า ๑) คําย1อ คบพ. และ คปพ. นั้นใกล)เคียงกันอาจจะเกิดความสับสนได)ในการเขียน ๒) พุทธวิชชาลัย
นั้นมีการบริหาร ๓ คน ในข)อ ๔ วรรคสุดท)ายที่ระบุว1า “ให)เปWนไปตามระเบียบ คผล.” จะเปWนไปได)
หรื อ ไม1 ห ากจะยกข) อ ๗ วรรค ๒ โดยให) ใ ช) ข) อ ๔ วรรคสุ ด ท) า ยโดยอนุ โ ลมได) ๓) ในข) อ ๖
คณะกรรมการที่ป รึกษา หากจะให) เปWนคณะกรรมการ ตําแหน1งที่ ๑ – ๖ นั้นจะต)องเปW นประธาน
กรรมการ มิใช1ประธานที่ปรึกษา ไม1เช1นนั้นจะกลายเปWนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ๔) ในข)อ ๗ หาก
จะคาดคั้นให) คปล. มีการประชุมไม1น)อยกว1า ๒ เดือนต1อ ๑ ครั้ง การเขียนข)อบังคับการประชุมต)อง
ระวังว1าการประชุมนั้นต)องให)ประธานเรียก หากประธานไม1เรียกประชุมก็จะทําให)ไม1เกิดการประชุมได)
๕) ในข)อ ๗ วรรคท)ายนั้นผูกพันว1า คผล. และสภามหาวิทยาลัยต)องเห็นชอบ หากไม1เขียนทั้ง ๔ ข)อ
ได)หรือไม1 ๖) ในข)อ ๘ เรื่องการถวายปBจจัยนั้นควรเขียนว1าถวายค1าตอบแทน ๗) คําว1า “วิปBสนา”
ควรเขียนว1า “วิปBสสนา” หรือไม1
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
คําว1า “วิปBสนา” ภาษาไทยนั้นหากมีตัวอักษรซ้ําให)ตัดออก ส1วนคําว1า “ถวายปBจจัย” นั้นควรคงไว)
เพราะการใช)กับพระสงฆควรใช)คํานี้จะเหมาะสมกว1า ส1วนคําย1อนั้นก็ควรใช)ตามข)อเสนอแนะของ
ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให)เพิ่มเติมในข)อ ๔ ย1อหน)าสุดท)ายว1า “...แต1ประธานต)อง
จัดให)มีการประชุมอย1างน)อยเดือนละ ๒ ครั้ง…” และให)พุทธวิชชาลัยเปWนผู)จัดให)มีการประชุม และให)
เลขานุการดําเนินการให) คปพ. ดําเนินการประชุมไม1น)อยกว1า ๒ เดือนต1อ ๑ ครั้ง
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให) ข) อ สั ง เกตว1 า ในเชิ ง บริ ห ารนั้ น เพราะเหตุ ใ ดจึ ง ให)
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได)รับมอบหมายมาเปWนผู)บริหาร เพราะเหตุใดจึงไม1มีคณบดี และอาจมี
ผลต1อการได)รับงบประมาณ
อธิการบดีกล1าวว1าทางกระทรวงศึกษาธิการได)มีหนังสือเวียนว1าหากมีการแบ1งส1วน
ราชการภายในต)องใช)เงินรายได) จึงมีผลกระทบหากมีคณบดีจะต)องมีเงินประจําตําแหน1งซึ่งได)จากเงิน
รายได) แต1เนื่องจากพุทธวิชชาลัยปรับเปลี่ยนจากวิทยาลัยพุทธศาสตรและปรัชญา โดยพยายามไม1ให)
อยู1ในโครงสร)างเหมือนคณะ ต)องบริหารพุทธวิชชาลัยเพื่อส1งเสริมในด)านของศาสนา คุณธรรมและ
จริยธรรมมากที่สุดต1อนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย การจัดตั้งนี้เกี่ยวข)องกับสถาบันทางศาสนา การเชิญ
พระอาจจะทํ าให)เ กิ ด ความเชื่ อมโยงกั น และพุ ทธวิ ช ชาลั ย นั้ น ไม1เ น) น การผลิ ต บั ณฑิ ต แต1เ น) น การ
ส1งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขณะนี้ได)มีการดําเนินการไปแล)ว มีการจัดการเรียนการสอน อาจารยมี
หน)าที่มากกว1าการสอนคือการให)บริการและการอบรม
ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกต
ในข)อ ๓ ว1า อํานาจหน)าที่ใดที่เปWนของคณบดีให)เปWนของประธาน ซึ่งประธานในที่นี้คืออธิการบดีหรือ

๑๕
รองอธิการบดีที่ได)รับมอบหมาย ต1อไปอาจจะมีรองอธิการบดีฝGายพุทธวิชชาลัย และส1วนรองคณบดี
นั้นอาจจะเปWนกรรมการที่เหลือ จึงควรให)ตําแหน1งของกรรมการในที่นี้เปWนคณบดีหรือผู)อํานวยการ ซึ่ง
ในที่นี้อาจจะรอไปอีกระยะหนึ่งก็ได)
อุ ปนายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล1 าวว1 ามี จุ ดอ1 อนในการระบุ ตํ าแหน1 งว1 าจะให) ใครเปW น
ผู)บริหาร หากเปWนผู)ที่มีความศรัทธาในเรื่องนี้น)อย อาจจะทําให)เกิดปBญหาได) แต1ถ)าตําแหน1งที่ต)องมีการ
สรรหาผู)เหมาะสม ผู)ที่มีความศรัทธา มีความมุ1งมั่นมาดําเนินการ ทําให)เกิดการยืดหยุ1นที่จะได)คนมา
แต1 ใ นที่ นี้ ไ ม1 มี ค วามยื ด หยุ1 น แต1 อ าจจะรอไประยะหนึ่ ง ตามที่ ศ าสตราจารยวิ ษ ณุ เครื อ งาม
ให)ข)อเสนอแนะมา
ผู)ช1 วยศาสตราจารยธีร ะศั กดิ์ อาภาวัฒ นาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจาก
คณาจารยประจํากล1 าวว1า จากการหารื อกันเกี่ ยวกับ ระเบีย บฯ นี้ กับคณาจารยพุทธวิ ชชาลั ย ได) มี
ข)อสรุปและเสียงสะท)อนว1า ๑) ชื่อหน1วยงานควรจะเปลี่ยนให)เปWนคํากลางๆ ไม1ควรมีคําว1า พุทธ เพื่อ
เปMดโอกาสให)กับศาสนาอื่นๆ ได)มีโอกาสเข)ามาร1วมงาน หรืออาจจะเปMดหลักสูตรที่เปWนศาสนาอื่นๆ ก็ได)
๒) ระเบี ย บฯ ข) อ ๓ ที่ ร ะบุ ว1 า ให) อ ธิ ก ารบดี ห รื อ รองอธิ ก ารบดี เ ปW น ประธานคณะผู) บ ริ ห ารนั้ น
ทางคณาจารยก็ไม1เห็นด)วยเพราะเปWนการรวบอํานาจมากเกินไป ควรเปMดโอกาสให)คนรุ1นหลังได)มี
โอกาสเติบโตในหน)าที่การงาน เช1นเดียวกับคณบดีคณะอื่นๆ อีกทั้งยังมีปBญหาในเรื่องของการประกัน
คุณภาพ ๓) ไม1เห็นด)วยกับการที่มีที่ปรึกษาเปWนพระ เพราะจากบทเรียนที่ผ1านมานั้นมีปBญหาอย1างมาก
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานของระบบพระสงฆกั บ ระบบราชการ หรื ออาจจะมี ปB ญ หาเกี่ ย วกั บ ความ
ประพฤติของพระสงฆที่ไม1ดีได) ๔) การถวายปBจจัยตามจํานวนที่กําหนดนั้น ดูเหมือนเปWนธุรกิจ อาจทํา
ให)เกิดเรื่องบาดหมางระหว1างพระสงฆกับมหาวิทยาลัยได) ควรเปWนการถวายค1าตอบแทน ๕) การที่
ระบุว1าการใช)จ1ายเงินรายได)ตามวรรค ๑ ... โดยมีใบเสร็จรับเงินประกอบด)วยหรือไม1ก็ได) นั้น ควรจะ
ระบุว1 าควรมีใบเสร็จรั บเงิ นประกอบด)วย เพื่ อปCองกัน ปBญหาเรื่ องการทุจ ริตในวงราชการ ๖) จาก
ข)อบังคับฯ ข)อ ๑๗ ที่ระบุว1าไม1ให)แบ1งพุทธวิชชาลัยเปWนหน1วยงานระดับงาน ในเมื่อไม1มีแบ1งหน1วยงาน
ก็จะทําให)คณาจารยหรือพนักงานไม1มีความเจริญก)าวหน)าทางหน)าที่การงาน หรืออาจจะให) คบพ.
เลือกบุคคลไปทํ างานร1 วมกันเช1นเดีย วกับคณะอื่นๆ เมื่อครบกําหนดเวลาก็สลับไปสังกัด คณะของ
ตนเอง
อธิการบดีกล1าวว1าการจัดตั้งวิทยาลัยพุทธศาสตรและปรัชญาเปWนส1วนงานภายใน แต1
เดิมวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร1วมมือกันจัดตั้งวิทยาลัยพุทธ
ศาสตรและปรั ช ญา ซึ่ ง เชื่ อ ว1 า อาจจะมี นั ก ศึ ก ษามาเรี ย นมาก แต1 ก ลั บ ไม1 มี นั ก ศึ ก ษามาเรี ย น
มหาวิทยาลัยก็มีนโยบายเรื่องการส1งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช)หลักพุทธศาสตร วัตถุประสงคการ
จัดตั้งคือให)มีการศึกษาโดยที่ไม1กําหนดนิกาย ฆราวาส พระภิกษุทุกนิกายสามารถมาเรียนได) เมื่อ
ดําเนินการจริงแล)วมีนักศึกษามาเรียนไม1มาก แต1สังคมปBจจุบันประสบปBญหาเรื่องการขาดคุณธรรม
จริย ธรรม มาก ต)องใช)ห ลักศาสนาเข) าไปพัฒนา มหาวิ ทยาลัยก็ ส1งเสริมคุณธรรม จริ ยธรรมโดยมี
กิ จ กรรมรองรั บ ซึ่ ง ดํ า เนิ น การมายาวนาน และมี ก ารสอบธรรมศึ ก ษา ซึ่ ง กองธรรมฯ ได) เ ห็ น

๑๖
ความสําคัญในการนี้ โดยให)มหาวิทยาลัยราชภัฏเปWนแกนนําในการสอบธรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครมีผู)สอบได) ๔,๐๐๐ กว1าคน สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดตั้งวิทยาลัยพุทธ
ศาสตรและปรัชญา แต1การบริหารนั้นหากให)มีโครงสร)างเหมือนคณะ ก็จะต)องมีอัตรากําลังมา การจัด
ตําแหน1งจึงให)มีเพียงผู)อํานวยการ นอกจากนั้นก็อยู1ในรูปคณะกรรมการเพื่อทําหน)าที่ประสานงานกับ
หน1วยงานต1างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยร1วมมือกับพระสงฆ ปBจจุบันจะต)องคงเจตนาและโครงสร)างเดิม
ไว) แต1ทําอย1างไรจึงจะเหมาะสม หากบริหารแล)วมีปBญหาอาจจะปรับแก)อีกครั้ง แต1ต)องดําเนินการ
พุทธวิชชาลัยให)เปWนไปตามวัตถุประสงคให)ได)
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
ระบบที่มีคณบดีและรองคณบดีนั้นมีการเปรียบเทียบที่โยงไปถึงรายได) แต1เคยกล1าวไว)ว1าการทํางาน
นั้นไม1ควรเริ่มต)นที่รายได) ควรเริ่มต)นที่งานก1อน หากทํางานดีผลอย1างอื่นจะตามมา และเห็นด)วยว1า
การจัดการศึกษาในสายนี้ควรยึดแนวคิดของยูเนสโก คือ การจัดเพื่อการดํารงศิลปวัฒนธรรม เปWนการ
จัดที่ขาดทุน แต1เพื่อกําไร อาจจะสอนนักศึกษาจํานวนน)อย แต1ค1าตอบแทนนั้นได)รับมากคือการสร)าง
คนที่มีอยู1ให)เปWนคนดี ก็น1าจะคุ)มค1า แต1ส1วนที่จะได)คือโครงการต1างๆ การอบรมนักศึกษาสาขาอื่นๆ ที่
เข)ามาอบรมคุณธรรม จริยธรรม จึงไม1ควรยกเลิกหลักสูตรนี้แต1ควรปรับให)เกิดความเหมาะสม และ
การจัดเพื่อวิชาชีพ เพื่อกําไร อาจจะจัดเก็บรายได)ที่เพิ่มขึ้น จึงควรให)ดํารงความคิดในส1วนนี้ไว)แต1เรื่อง
การบริหารจัดการนั้นควรพิจารณาให)เหมาะสม ส1วนการจัดรูปแบบควรให)ดําเนินการเช1นนี้ไปก1อน
เพื่อให)คนได)ทํางาน เกิดการฝFก การศึกษาอบรม ส1วนการจัดตั้งเปWนคณะนั้นไว)เปWนโอกาสหน)าที่พึงมี
ส1วนความก)าวหน)าของอาจารยนั้นอยู1ที่ตําแหน1งทางวิชาการมากกว1า และยินดีจะช1วยเหลือในส1วนนี้
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล1 า วว1 า ๑) องคกรนี้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ นํ า หลั ก ธรรม
พระพุทธศาสนามาใช)ส1งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของพุทธศาสนา ดังนั้นความคิดที่จะให)เปลี่ยนชื่อพุทธ
วิชชาลัยเพื่อให)ศาสนาอื่นๆ เข)ามามีส1วนร1วมนั้น ให)ไปทําโครงการใหม1ว1าต)องการสอนหลักศาสนาใด
แต1ไม1ควรแตะต)องหลักการนี้เพราะนี่คือวัตถุประสงคสําคัญ ๒) องคกรที่ตั้งมานั้นเปWนที่ทราบกันตั้งแต1
แรกว1าไม1ได)มุ1งหารายได) เปWนการลงทุนเพื่อกําไรที่เปWนผลว1านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เปWนผู)มีอัตลักษณพิเศษทางด)านหลักศาสนาไม1เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ จึงควรรักษาและลงทุน
การผลิตบัณฑิตไม1ใช1วัตถุประสงคหลัก การผลิตบัณฑิตอาจจะเปWนเพียงเพื่อต1อยอดให)วิชาการนี้ก)าว
สูงขึ้นไปเพื่อการศึกษาวิจัย แต1สิ่งที่จะได)คือการนําเอาพื้นความรู)ทางศาสนามาสอนในหมวดวิชาศึกษา
ทั่ ว ไป แต1 องคกรนี้ เ ริ่ มต) น จากประสบการณที่ ไม1 ดี มี ปB ญ หาวุ1 น วาย จึ งควรลบภาพเก1 า ที่ ยั งหลอน
บุคลากรในพุ ทธวิ ช ชาลัย อยู1 และตั้งใจดํ า เนิ นการ มุ1 งการสร)า งองคกร โดยไม1มุ1งหวั งว1า ตนเองจะ
ก)าวหน)าอย1างไร ควรคิดว1าทําให)ดี ให)เปWนคุณูปการต1อสังคมไทย ต1อวงการศาสนาอย1างสูงสุด และ
ความเจริญก)าวหน)าจะมีตามมา
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู) ทรงคุณวุฒิกล1าวว1 า
อาจารยสามารถนําความรู)ที่มีไปปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยการฝFกหัดครู เพื่อให)ผลิตครูที่มีพื้นฐานที่ดี

๑๗
อธิการบดีกล1าวเพิ่มเติมว1าพุทธวิชชาลัยมีหลักสูตร ๔ หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ๒
หลักสูตร คือ พุทธศาสนา และ คบ. พุทธศาสนา ระดับปริญญาโท ๒ หลักสูตร คือ พุทธศาสนา และ
ชีวิตกับความตาย และกําลังพัฒนาเพื่อนําเข)าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต1อไป
มติที่ประชุม อนุมัติ โดยแก)ไขดังนี้
๑) แก)ไขคําย1อของคําว1า “คณะผู)บริหารพุทธวิชชาลัย”จาก “คผล.” เปWน “คบพ.”
๒) แก)ไขคําย1อของคําว1า “คณะกรรมการที่ปรึกษาพุทธวิชชาลัย” จาก “คปล.” เปWน “คปพ.”
๓) เพิ่มเติมในข)อ ๔ ย1อหน)าสุดท)ายว1า “...แต1ประธานต)องจัดให)มีการประชุมอย1างน)อย
เดือนละ ๒ ครั้ง ...”
๔) ให)แก)ไขคําว1า“...ที่ปรึกษา...” เปWน “...กรรมการ...” แทนในทุกข)อ
๕) ให)ตัดข)อความในข)อ ๗ วรรคท)ายออก
๓.๙ (ร4าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง จัดตั้งหน4วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว1าตามที่ได)มีการเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยพุทธศาสตร
และปรัชญาเปWน “พุทธวิชชาลัย” จัดตั้งเปWนหน1วยงานภายในขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยจึงได)มีการจัดทํา (ร1าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง จัดตั้งหน1วยงาน
ภายในมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร พ.ศ. ... มหาวิ ทยาลั ย จึ ง ขอเสนอเพื่ อให) ส ภามหาวิ ทยาลั ย
พิจารณาให)ความเห็นชอบต1อไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว1ายังเปWน
การแบ1งส1วนงานตามประกาศฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม1 ประกาศฉบับเดิมจะเขียนเกี่ยวกับวิทยาลัยพุทธ
ศาสตรและปรั ชญาว1า เปW นหน1 วยงานภายใน แต1ป ระกาศฉบั บใหม1เ ปWน การไปยกเลิกข)อ ๓.๑ และ
ยกเลิกข)อ ๑๕ ซึ่งเปWนการยกเลิกการใช)ชื่อวิทยาลัยพุทธศาสตรและปรัชญา แต1ควรเพิ่มเติมชื่อเข)าไป
ว1าเปWนพุทธวิชชาลัยเพื่อให)ทราบว1าเปWนส1วนหนึ่งของหน1วยงานภายใน และจะเปWนการยากในการ
อ)างอิง ถ)านําไปแทนที่ในประกาศ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็จะจัดลําดับได)ถูกหมด
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าหากนําไปอยู1ในประกาศฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็จะต)อง
แก) ไขประกาศฯ ทั้ งฉบั บ ซึ่ งทั้ งหมดมี ๕ ข) อ ข) อ ๓ และ ๔ ก็ จ ะไม1 ส ามารถใช) ได) ข) อ ๔ เปW น การ
กล1าวถึงการแบ1งส1วนหน1วยงานภายในลักษณะทั่วไป แต1พุทธวิชชาลัยจะไม1ให)เปWนเช1นนั้น เพราะมี
บุคลากรเพียงไม1กี่คน จึงต)องแยกออกมาเพื่อไม1ให)กระทบกับประกาศฯ เดิม
ศาสตราจารยวิ ษณุ เครื องาม กรรมการสภามหาวิ ทยาลัย ผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ กล1 าวว1 า
หน1วยงานที่เปWนหน1วยงานย1อยออกมาอีกนั้นต)องอาศัยประกาศของตัวเอง แต1ทําอย1างไรที่จะให)เห็นว1า
ข)อ ๓ ไม1ได)มีเพียงวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเท1านั้น
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าหากต1อไปไปตั้งหน1วยงานที่เปWนหน1วยงานภายใน
เพิ่มขึ้น แต1วิธีการบริหารเปWนแบบเดียวกันกับวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน เมื่อถึงเวลาอาจจะต)องยกเลิก
ประกาศฯ นี้ทั้งฉบับ เช1 นกัน เพราะหากคิ ดสู ตรการบริ หารวิ ทยาลัย ชัย บาดาลพิพัฒนได)ใหม1 ไม1ใช1

๑๘
ลักษณะเดิม ก็อาจจะทําประกาศฯ ขึ้นมาใหม1 จึงควรลองคิดดูว1าหากจะต)องเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยชัย
บาดาลพิพัฒนก็อาจจะต)องประกาศฯ ขึ้นมา ๒ ฉบับ แต1ถ)าไม1เปลี่ยนก็จะหาวิธีการเพิ่มเติมเข)าไป
มติที่ประชุม อนุ มัติ แต1 ให) ไปปรั บแก) โดยพิ จารณาว1 าควรจั ดทํ าประกาศหน1 วยงานภายในทั้ งสอง
หน1วยงานคือ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน และพุทธวิชชาลัย
๓.๑๐ พิจารณา (ร4าง) ข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว4าด*วยการ
กําหนดค4าตอบแทนพิเศษของบุคลากรบางตําแหน4งเปEนการชั่วคราว พ.ศ. ...
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ผู) ช1 ว ยศาสตราจารยศรี ส มร วนกรกุ ล รอง
อธิการบดีฝGายบริหารจัดการ นําเสนอ(ร1าง) ข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว1าด)วยการกําหนด
ค1 า ตอบแทนพิ เ ศษของบุ ค ลากรบางตํ า แหน1 ง เปW น การชั่ ว คราว พ.ศ. ... ความว1 า ด) ว ยระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว1าด)วยการกําหนดตําแหน1งวิชาชีพเฉพาะของเจ)าหน)าที่ประจําตาม
สัญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ ได)กําหนดให)เจ)าหน)าที่ประจําตามสัญญาที่ดํารงตําแหน1งที่เปWนตําแหน1งวิชาชีพ
เฉพาะตามระเบียบดังกล1าวได)รับค1าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนหรือค1าจ)าง เนื่องจากฐาน
เงินเดือนของเจ)าหน)าที่ประจําตามสัญญาต่ํากว1าพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให)
มีการเพิ่มเงินค1าตอบแทนพิเศษให)กับเจ)าหน)าที่ประจําตามสัญญาในตําแหน1งที่เปWนตําแหน1งวิชาชีพ
เฉพาะ แต1ปB จจุบันมหาวิ ทยาลัยได)มีการปรับฐานเงินเดือนของเจ)าหน)า ที่ประจําตามสัญญาทุกคน
เท1 า กั บ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย และเปลี่ ย นชื่ อ จากเจ) า หน) า ที่ ป ระจํ า ตามสั ญ ญาเปW น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย (เงินรายได)) พร)อมทั้งได)ออกข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว1าด)วย พนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให)บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให)สอดคล)องกับเหตุการณที่
เปลี่ยนแปลงในปBจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงได)จัดทํา (ร1าง) ข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว1าด)วย
การกําหนดค1าตอบแทนพิเศษของบุคลากรบางตําแหน1งเปWนการชั่วคราว พ.ศ. ... รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให)แก)ไขว1า “ได)รับค1าตอบแทนตามข)อ ๓ ต1อไป และให)
นําข)อ ๔ มาใช)บังคับกับบุคคลดังกล1าวโดยอนุโลม”
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1าข)อ ๔
นั้นเข)าใจยาก เพราะมองไม1เห็นตัวเลขที่ชัดเจน แต1หลักการคือให)ค1อยๆ ปรับเพื่อให)เท1ากัน แต1จะปรับ
ในครั้งเดียวให)เท1ากันได)หรือไม1
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าจากการที่ได)ค1าตอบแทนวิชาชีพขาดแคลนเพิ่มจากกับ
รายได) หากปรับเงินเดือนขึ้น ๑๕,๐๐๐ ก็จะมีการถามว1าผู)ที่สําเร็จการศึกษาสาขาอื่นๆ เหตุใดจึงไม1ได)
ปรับ มีวิชาชีพไม1กี่วิชาชีพที่เปWนวิชาชีพขาดแคลน มหาวิทยาลัยให)ค1าตอบแทนพิเศษ เพื่อชักจูงให)มา
ทํางาน และเงินเดือนที่มีอยู1ก็ต่ํา แต1ขณะนี้ได)รับเงินเดือนสูงขึ้นเท1ากับราชการ จึงค1อยๆ ลดค1าตอบแทน
พิเศษลง

๑๙
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพิ่มค1าตอบแทนพิเศษนี้หรือไม1 เพราะหากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครลดใน
ขณะที่เงินเดือนระดับปริญญาตรีอยู1ที่ ๑๕,๐๐๐ บาท ก็จะทําให)กระทบต1อบุคลากรเหล1านี้ได) หากมี
การรับบุคลากรประเภทนี้เข)ามาใหม1 ซึ่งจะไม1ได)ค1าตอบแทนพิเศษ จะเกิดการเปรียบเทียบระหว1าง
บุคลากรเก1าและใหม1ได) ควรมีข)อมูลที่ชัดเจนว1าจํานวนบุคลากรประเภทนี้มีเท1าใด ควรจะลดหรือเพิ่ม
หรื อควรจะยั ง คงมี ค1 า ตอบแทนพิ เ ศษอยู1 ห รื อ ไม1 จึ ง ควรมี ข)อ มู ล ในส1 ว นนี้ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ ช1 ว ยในการ
ตัดสินใจ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าประกาศฯ นี้ถูกยกเลิกไปแล)ว แต1มหาวิทยาลัยก็ยัง
จ1ายอยู1ให) ผู)ที่เ คยได) สํา นักงานตรวจเงินแผ1นดิ นอาจจะเรียกคืนเมื่อไหร1ก็ได) บุ คลากรใหม1จึงไม1ได)
ค1า ตอบแทนพิเ ศษ ที่ออกประกาศฯ นี้ เพื่ อรองรั บให) กับ บุ คลากรที่ เ คยได) ค1า ตอบแทนนี้ หากสภา
มหาวิทยาลัยให)จ1ายไปเรื่อยๆ บุคลากรใหม1ก็ไม1ได) ก็จะเกิดปBญหาขึ้นมาอีก เช1น บุคลากรลาออกบ1อย
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1านิติกร
ที่มาทํางานนี้เพื่อเตรียมลาออกไปสอบในตําแหน1งที่สูงขึ้น การให)ค1าตอบแทนพิเศษก็เพื่อเปWนการให)
กําลังใจกับนิติกร แสดงถึงความมีน้ําใจกับบุคลากร บุคลากรใหม1เข)ามาก็ควรให)ค1าตอบแทนนี้ด)วย
นอกจากเรื่องค1าตอบแทนแล)วต)องหาข)อมูลอื่นๆ ประกอบด)วยว1าที่ต)องการลาออกจากงานนั้นเปWน
เพราะเหตุใด เพื่อแก)ไขปBญหาเหล1านี้เพื่อให)บุคลากรทํางานกับมหาวิทยาลัยไปนานๆ
นางเดือนเพ็ญ สุขทอง ผู)อํานวยกองบริหารงานบุคคล รายงานว1าจากระเบียบฯ นี้
เพื่ อ เปW น การสร) า งขวั ญ และกํ า ลั งใจให) กั บ บุ ค ลากรในตํ า แหน1 งที่ ข าดแคลน มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง จ1 า ย
ค1าตอบแทนวิชาชีพเฉพาะให) ซึ่งในปX ๒๕๔๙ นั้นนิติกรได)รับเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท มหาวิทยาลัยเห็น
ว1านิติกรนี้ลาออกบ1อย ในขณะที่มาทํางานได)ไม1นาน ทําอย1างไรจึงจะจูงใจให)นิติกรเหล1านี้ทํางานกับ
มหาวิ ท ยาลั ย นานๆ จึ ง ได) อ อกระเบี ย บค1 า ตอบแทนวิ ช าชี พ ให) โดยมี ตํ า แหน1 ง นิ ติ ก ร วิ ศ วกร
นักวิชาการคอมพิวเตอร (นักวิเคราะหระบบเครือข1าย) นักวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งตําแหน1งเหล1านี้
ขาดแคลน มหาวิทยาลัยจึงได)จ1ายค1าตอบแทนวิชาชีพให)ประมาณ ๓,๐๐๐ บาทต1อเดือน ในปXต1อมา
สภามหาวิทยาลัยมีมติว1าให)เปลี่ยนจากเจ)าหน)าที่ประจําสัญญาเปWนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได)
เพื่อปรับชื่อบุคลากรให)เหมือนกัน ในปX ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยมีมติว1าให)พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได)ให)ใช)ข)อบังคับเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ1นดิน และจ1ายค1าตอบแทนสิทธิ
ประโยชนให)ได)เท1าเทียมกันแล)ว ผู)ที่เคยได)รับมาก็ยังได) แต1ข)อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณ
แผ1 น ดิ น ไม1 มี ข) อ กํ า หนดในการจ1 า ยค1 า ตอบแทนวิ ช าชี พ ดั ง นั้ น บุ ค ลากรที่ เ ปลี่ ย นจากพนั ก งาน
มหาวิ ทยาลั ย เงิ น รายได) เ ปW น งบประมาณแผ1 น ดิ น เมื่ อจะไม1 จ1 า ยก็ จ ะมี ปB ญ หาว1 า บุ คลากรที่ เ คยได)
ค1 า ตอบแทนก็ ยั งได) รั บ ค1 า ตอบแทนนี้ อยู1 ระเบี ย บนี้ จ ะจ1 า ยไปตลอดจนเกษี ย ณอายุ ไม1 ว1 า จะได) รั บ
เงินเดือนสูงเท1าใดก็จะได) ได)มากกว1าผู)ที่มีตําแหน1งทางวิชาการ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว1าระเบียบว1าด)วยการกําหนดวิชาชีพเฉพาะที่ยกเลิกนั้น
ยกเลิกเมื่อใด

๒๐
นางเดือนเพ็ญ สุขทอง ผู)อํานวยกองบริหารงานบุคคลกล1าวว1าประกาศที่ออกมานั้น
ระบุว1าสิทธิที่เจ)าหน)าที่ประจําตามสัญญาเคยได)ก็ยังคงได)อยู1 เมื่อเปลี่ยนเจ)าหน)าที่ประจําสัญญามา
เปW น พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย เงิ น รายได) ค1 า ตอบแทนและเงิ น เดื อนที่ ได) รั บ ยั งแตกต1 า งกั บ พนั กงาน
มหาวิทยาลัยงบประมาณแผ1นดิน
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
เงินที่จ)างนั้นก็ให)เปWนไปตามที่รัฐบาลกําหนด อาชีพเหล1านี้เปWนวิชาชีพที่ขาดแคลน ค1าตอบแทนก็ควร
จ1ายโดยเฉพาะผู)ที่เข)ามาใหม1 ถ)าเข)ามาในตําแหน1งที่ขาดแคลนดังกล1าวก็ต)องมีระเบียบรองรับ เพื่อ
รักษาบุคลากรที่ชํานาญงานในหน)าที่ จึงควรยังคงอยู1เพื่อเปWนประโยชนต1อมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล1า วว1 านิ ติกรคื อผู)ที่สํา เร็ จการศึกษาด)า นกฎหมาย และ
มหาวิทยาลัยจ1ายค1าตอบแทนพิเศษเพราะเปWนวิชาชีพที่ขาดแคลน แต1สําหรับอาจารยที่สอนกฎหมาย
จะต)องจ1ายค1าตอบแทนนี้หรือไม1 ถ)าจ1ายก็จะเปWนที่สงสัยของอาจารยสาขาอื่นๆ
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
ที่จ1ายค1าตอบแทนให)นั้นเพราะเปWนตําแหน1งนิติกร เปWนการจ1ายตามตําแหน1ง ผู)เปWนอาจารยสามารถ
เข)าสู1ตําแหน1งทางวิชาการได)โดยการทําผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปWนคนละเส)นทางกัน
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหน1งกล1าวว1าบางอย1างมีข)อจํากัดแต1ใช)เงินรายได)ซึ่งไม1แน1นอน ในอนาคตเงินโครงการพิเศษจะ
น)อยลงตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด แต1การจ1ายนี้ต)องจ1ายให)บุคลากรตลอดจนเกษียณ ซึ่งเงินเดือนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ1นดินก็ไม1ได)ค1าตอบแทนพิเศษ เมื่อให)แล)วก็ต)องครอบคลุมผู)ที่
ไม1 ไ ด) ด) ว ยมาโดยตลอด มหาวิ ท ยาลั ย ก็ ป ระคั บ ประคองมาโดยตลอด ตามความเปW น จริ ง แล) ว
มหาวิทยาลัยเกิดปBญหามาก เช1น เรื่องการก1อสร)างขาดวิศวกรมาดูแล รวมถึงนิติกรที่ลาออกบ1อย ส1วน
นักวิชาการคอมพิวเตอร การหารายได)เพื่อมารองรับในส1วนนี้ต)องมีการคิดให)รอบคอบ จึงมีการออก
ข)อบังคับนี้ขึ้นมาเพื่อเปWนแนวปฏิบัติ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อเสนอแนะว1า ๑) มีความเคลื่อนไหวของพนักงาน
มหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งนายมี ชั ย ฤชุ พัน ธุ ได) รั บ การแต1 งตั้ งเปW น ประธานในการยกร1 า งกฎหมายว1 า ด) ว ย
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งต)องใช)เวลา ต1อไปจะมีพระราชบัญญัติว1าด)วยพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่ง
จะต) อ งนํ า เรื่ อ งนี้ ม าพิ จ ารณาซึ่ ง เปW น เรื่ อ งที่ ไ ม1 ส อดคล) อ งกั บ กระแสที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ๒) หากจะให)
ค1าตอบแทนพิเศษเพื่อให)เกิดแรงจูงใจนั้นสมควรที่จะให)ได) แต1ต)องกําหนดระยะเวลาให)สอดคล)องกับ
ความก) า วหน) า ทางวิ ช าชี พของพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย โดยให) ค1 า ตอบแทนในระหว1 า ง ๖ ปX ก1อนที่
พนักงานมหาวิทยาลัยจะก)าวเข)าสู1ระดับชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ ซึ่งจะมีเงินค1าตอบแทน
ประจํา ตํา แหน1งให) พนักงานมหาวิทยาลัย จึงต)องทํ าผลงานเพื่ อให)เ กิด ความก)า วหน)า เช1 นเดีย วกั บ
ข)าราชการ และจะเกิดความมั่นคงเมื่อทํางานกับมหาวิทยาลัย จึงควรยกร1างข)อบังคับนี้ใหม1

๒๑
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าข)อบังคับฯ นี้มีหลักการคล)ายๆ กัน เปWนการรอให)
เงินเดือนขึ้นเปWนสองเท1าของเงินค1าตอบแทนฯ แล)วจึงค1อยๆ ลดลงมา ปBญหาจึงอยู1ที่ต)องอธิบายให)เกิด
ความเข)าใจ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าหากเปWนการที่ให)ทํางาน ๖ ปXแล)วเมื่อครบกําหนด
ก็ให)รับเงินเดือนตามตําแหน1งชํานาญการ จะเกิดความรู)สึกทางบวกมากกว1า
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าว
แสดงความเห็ น ด) ว ยกั บ อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ว1 า เปW น แนวคิ ด ที่ ไ ม1 ล ดกํ า ลั ง ใจ เปW น การสร) า ง
แรงจูงใจในการก)าวสู1ตําแหน1งที่สูงขึ้น
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1งกล1าวแสดง
ความเห็นด)วยกับอุปนายกสภามหาวิทยาลัยว1าหากไม1มีแรงจูงใจแล)วพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน1งที่
ขาดแคลนก็จะลาออกไป ซึ่งจะเกิดปBญหาต1อมหาวิทยาลัยเปWนอย1างมาก จึงควรสร)างแรงจูงใจในส1วน
นี้ และการสร)างแรงจูงใจในการทําผลงานเพื่อก)าวสู1ตําแหน1งที่สูงขึ้น
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
ลักษณะของวิศวกรนั้นจะสนใจ ๑) ความมั่นคง ๒) ความก)าวหน)าในอนาคต จึงไม1ควรมองพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพียงอย1างเดียว ต)องกลับมามองมหาวิทยาลัยด)วยว1าการที่วิศวกรมาทํางานที่นี่นั้นมี
ความก)าวหน)าเพียงใด เมื่อเทียบกับองคกรใหญ1ๆ หรือองคกรเอกชน ซึ่งตําแหน1งและเงินเดือนจะมี
มาก จึงควรวางมาตรการว1ามหาวิทยาลัยต)องการพนักงานมหาวิทยาลัยเหล1านี้เปWนระยะเวลาเท1าใด
โดยกํ าหนดกฎเกณฑขึ้ นมา เช1น การมีใบประกอบวิ ชาชี พ จึงควรมีมาตรการในการปรับและควร
หาทางหาบุคลากรเพื่อรองรับ เพราะอาชีพเหล1านี้เมื่อมีที่ที่ดีกว1า ก็ต)องไปทํางานที่นั้น
มติที่ประชุม ให)ถอนข)อบังคับนี้ก1อน เพื่อนํามาปรับปรุงร1างข)อบังคับใหม1ว1าจะเพิ่มหรือลดอย1างไร และจะมี
มาตรการรองรับบุคลากรใหม1อย1างไรเพื่อประโยชนในการจูงใจ แล)วนําเสนอในการประชุมครั้งต1อไป
๓.๑๑ คณบดีวิทยาลัยการฝGกหัดครูขอลาออกและการเสนอพิจารณาแต4งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝGกหัดครู
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัย รายงานว1า ด)ว ยอาจารยจั นทนา เริ่มสิ นธุ ซึ่ งได)รั บ
แต1งตั้งให)ดํารงตําแหน1งคณบดีวิทยาลัยการฝFกหัดครู ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ที่ ๐๐๙/๒๕๕๔ ตั้งแต1วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได)ขอลาออกและได)รับอนุมัติให)ลาออก
จากตําแหน1งในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบและ
พิจารณาแต1งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝFกหัดครูต1อไป ทั้งนี้ ข)อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครว1าด)วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข)อ ๗ กําหนดให)สภา
มหาวิทยาลัยแต1งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว1า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” จํานวน
๕ คน โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปWนประธาน อธิการบดีเปWนรองประธาน
และกรรมการอื่นอีกสามคน ให)คณะกรรมการสรรหาแต1งตั้งกรรมการคนหนึ่งเปWนเลขานุการ การ
แต1งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให)ดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรก1อนที่คณบดีจะครบ

๒๒
วาระหรื อหลังจากคณบดีพ)นจากตํ าแหน1งภายในหกสิบวันแล) วแต1กรณี รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมร1วมกันพิจารณาแต1งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝFกหัดครู
มติที่ประชุม รับทราบกรณี คณบดีวิ ทยาลัยการฝFกหั ดครูขอลาออกโดยได) รับอนุ มัติให)ลาออกจาก
ตําแหน1 งในวั นที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และมี มติ ให) แต1 งตั้ งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยการฝFกหัดครู ดังนี้
๑) นายถนอม อินทรกําเนิด
ประธานกรรมการ
๒) รองศาตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
รองประธานกรรมการ
๓) รองศาสตราจารยทองหล1อ วงษอินทร กรรมการ
๔) ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า
กรรมการ
๕) รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
กรรมการ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ วันศุกร!ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว1าตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
๙/๒๕๕๕ เมื่ อวัน ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได) มีมติ /ข) อสั งเกตและข)อเสนอแนะต1า งๆ
ไปแล) ว นั้ น ฝG า ยเลขานุ การได) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิน งานตามมติ ที่ป ระชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให*ที่ประชุมทราบ
๕.๑ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปIการศึกษา ๒๕๕๔
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว1าด)วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะรับการ
ตรวจประเมิ น คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในประจํ า ปX ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๔ ตามเกณฑมาตรฐานของ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ในระหว1 า งวั น ที่ ๑๓-๑๔ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ เ ปW น ผู) ป ระเมิ น ภายนอก จํ า นวน ๕ คน และ
คณะกรรมการประเมินที่เปWนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จํานวน ๕ คน รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม

รับทราบและให) ความเห็ นชอบคณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษาที่เ ปWน ผู)
ประเมินภายนอก จํานวน ๕ คน และคณะกรรมการประเมินที่เปWนบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย จํานวน ๕ คน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๒๓
๖.๑ เยี่ยมชมวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน!
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยกล1าวแนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
และอาจารยปราโมทย เทพพัลลภ รองอธิการบดี/เลขานุการกรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
แนะนํา กรรมการส1 งเสริ มกิ จการมหาวิ ทยาลั ย และเรี ย นเชิ ญ อธิ การบดี กล1า วถึ งความเปW น มาของ
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
อธิการบดีกล1าวว1าเนื่องจาก พ.ศ. ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยเปMดศูนยบริการการศึกษา
โดยความต)องการของนายนิยม วรปBญญา สมาชิกผู)แทนราษฏรจังหวัดลพบุรี และต)องการให)เปMดเปWน
วิทยาเขตโดยมีเจ)าของพื้นที่โดยนายสมพงษ วงษนพรัตนเลิศ ได)มอบที่ดินให)มหาวิทยาลัยจํานวน
ประมาณ ๒๙๐ ไร1 ใ นปX ๒๕๔๕ และในปX ๒๕๔๗ ทางเจ) า ของที่ ต) อ งการให) มี อาคารศู น ยบริ ก าร
การศึ ก ษาและมี ค วามต) อ งการให) เ ปW น วิ ท ยาเขตและศู น ยบริ ก ารการศึ ก ษา พลอากาศเอก วี ร ะ
กิ จ จาทร นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ในสมั ย นั้ น ได) นํ า เข) า ที่ ป ระชุ ม โดยจั ด ตั้ ง หน1 ว ยงานภายใน ๒
หน1วยงานคือ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน และวิทยาลัยพุทธศาสตรและปรัชญา ซึ่งวิทยาลัยชัยบาดาล
พิพัฒนนี้นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เปWนผู)เสนอชื่อนี้ ต1อมาในปX ๒๕๕๓
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย มาประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรที่วิทยาลัยชัยบาดาล
พิพัฒน และได)ให)ข)อเสนอแนะว1าไม1ต)องการให)เปWนวิทยาเขต แต1ต)องการให)เปWนศูนยการเรียนรู)และ
บริการ สอดรับกับสภามหาวิทยาลัยชุดก1อนที่ต)องการให)คนในชุมชนมีอาชีพและรายได)โดยมีศูนย
ฝFกอบรมซึ่งเปWนที่ต)องการของหน1วยงานราชการในพื้นที่ อีกทั้งยังเปWนแหล1งฝFกประสบการณวิชาชีพ
ซึ่งนายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยได)ให)ข)อเสนอแนะให)จัดทํา Master Plan ให)ชัดเจน มี
การดําเนินการตั้งแต1ปX ๒๕๕๑ เปWนต)นมา มีการพัฒนาอย1างต1อเนื่อง ผลงานที่ผ1านมาดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุมนี้
นายถนอม อิ น ทรกํ า เนิ ด อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล1 า วว1 า จากแนวคิ ด ว1 า
มหาวิทยาลัยควรใช)ท)องถิ่นเปWนฐานในการพัฒนาท)องถิ่น จึงเปWนที่มาของชื่อ “วิทยาลัยชัยบาดาล
พิพัฒ น” และจากได) รั บ การแต1 งตั้ งให) เ ปW น ประธานวิ ทยาลั ย ชุ มชนแห1 งประเทศไทยนั้ น ได) เ รี ย นรู)
เกี่ยวกับชุมชนท)องถิ่น และมีโอกาสศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปWนต)นตํารับของวิทยาลัย
ชุมชน นอกจากนั้ นยั งมีป ระเทศแคนนาดาที่ เปW นแบบอย1า ง ซึ่ งมี ความต) องการสถาบัน อุ ดมศึกษา
ประเภทหนึ่ ง ที่ ทํ า งานอย1 า งบู ร ณาการเพื่ อ ประชาชนทุ ก กลุ1 ม อายุ ใ นพื้ น ที่ แต1 จํ า แนกแล) ว สิ่ ง ที่
ดําเนินการมาคือ ๑) จัดการศึกษาให) หากประชาชนกลุ1มหนึ่งเข)าไม1ถึงสถาบันอุดมศึกษา ๒) ชุมชนนั้น
ไม1ต)องการเรียน แต1ต)องการพัฒนาวิชาชีพ ๓) ประชาชนมีความรู)ความสามารถ ไม1ต)องการพัฒนา แต1
ต)องการเรียนเพื่อพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ ๔) ประชาชนที่มีความล)าหลัง ก็จัดการศึกษาฟijนฟู
ความรู) วิทยาลัยชุมชนจึงมีการจัดการศึกษากว)างขวาง หลากหลาย ตามความต)องการของชุมชนใน
พื้นที่ วิทยาลัยเหล1านี้จึงมีความโดดเด1นที่มีการบริหารจัดการโดยท)องถิ่น มีกรรมการของท)องถิ่นมา
ดูแลในการบริหารจัดการเริ่มตั้งแต1 การหารายได)ช1วยเหลือ การตั้งผู)บริหาร การวางแผนพัฒนาเปWน
ระยะ ออกระเบียบ ออกกฎหมายในการเก็บภาษีของคนในท)องถิ่นที่รวมกันนั้นเพื่อใช)ในการสร)าง

๒๔
อาคาร จัดหาเครื่องมือต1างๆ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนแห1งนี้มีปBญหาอุปสรรคมากมาย จึงมีความคิด
จากนายกสภามหาวิทยาลัยว1าหากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะมีสถาบันที่เปWนสาขานอกที่ตั้ง ควร
คิดวิธีการบริหารที่ประณีประนอมเหมาะสม ความคิดในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนจึงยกเลิกไป แต1
รัฐบาลก็สนับสนุนให)ตั้งวิทยาลัยชุมชน โดยตั้งใน ๑๐ จังหวัดแรกที่ไม1มีมหาวิทยาลัย ซึ่งวิทยาลัย
ชุ ม ชนจะมี ก ารซึ บ ซั บ ในจั ง หวั ด เหล1 า นั้ น แต1 วิ ท ยาลั ย ชั ย บาดาลพิ พั ฒ นไม1 ส ามารถทํ า เช1 น นั้ น ได)
เนื่ อ งจากเพราะ ๑) ความเปW น ข) า ราชการแข็ งมาก ประชาชนไม1 มีโ อกาสแข็ งขึ้ น ๒) อาจารยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีความสนใจในการเรียนรู)สถาบันที่มีลักษณะแบบใหม1นี้น)อย ขาดความ
ประณีประนอมระหว1างการเปWนข)าราชการ การเปWนมหาวิทยาลัย การเปWนสถาบันใหม1ที่จัดการศึกษา
สอดคล)องกับปBญหาและความต)องการของชุมชน โดยชุมชนมีส1วนร1วม จึงมีความยึดมั่นว1าต)องเปWน
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเกษม ช1วยพนัง รองอธิการบดี
ฝGายวิจัย และผู)ช1วยศาสตราจารยศิริวัฒน สุนทโรทก ผู)อํานวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนกล1าว
รายงานข)อมูลวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
ผู)ช1ว ยศาสตราจารยศิ ริวัฒ น สุน ทโรทก ผู)อํา นวยการวิทยาลั ยชัย บาดาลพิ พัฒ น
กล1าวรายงานข)อมูลสรุปผลการดําเนินงานประจําปX ๒๕๕๕ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล1 า วขอบคุ ณ ผู) ดํ า เนิ น งานวิ ท ยาลั ย ชั ย บาดาลพิ พัฒ นที่
ดําเนินงานและรักษาวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนให)เปWนไปตามแนวคิดของสภามหาวิทยาลัย โดยให)
ชุมชนท)องถิ่นเข)ามามีส1วนร1วม
ผู)ช1วยศาสตราจารยศิริวัฒน สุนทโรทก ผู)อํานวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเรียน
เชิ ญ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการส1 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย กรรมการสภาวิ ช าการ
กรรมการสภาคณาจารยและข)าราชการ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และผู)เข)าร1วมประชุมทุกท1าน
เยี่ยมชมเส)นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ศูนยสิ่งแวดล)อมศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และได)
เรียนเชิญทุกท1านร1วมหว1านข)าวในแปลงนาสาธิตที่เปWนแปลงนาไร)สารพิษ เพื่อเปWนปฐมฤกษในวาระ
หว1านข)าววันแม1 เกี่ยวข)าววันพ1อต1อไป และมอบข)าวสารที่เปWนผลผลิตจากแปลงนาสาธิตดังกล1าวแก1
ผู)เข)าร1วมประชุมทุกท1าน
มติที่ประชุม รับทราบการดําเนินงานวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
วันเสาร!ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระนโยบายร4วมกับ
คณะกรรมการส4 งเสริ มกิจ การมหาวิทยาลั ย คณะกรรมการสภาวิ ชาการ คณะกรรมการสภา
คณาจารย!และข*าราชการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้

๒๕
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล1 า วว1 า ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ เ ปW น การพิ จ ารณาแผน
ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนปฎิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจําเปWนต)องช1วยกันระดมสมองและเสนอ
ความคิดเห็น ประกอบด)วย ๑) การนําผลการวิจัยการพัฒนามหาวิทยาลัยแนวใหม1ไปสู1การปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ๒) การพัฒนาการดําเนินงาน
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ๓) โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชภัฏพระนคร ๔) ระบบ
อาจารยที่ปรึกษา และขอให)ฝGายเลขานุการจดประเด็นต1างๆ ตามข)อเสนอแนะของผู)ที่มาอภิปรายเพื่อ
รวบรวมออกมาใช)สําหรับอ)างอิง และฝGายบริหารจะได)นําข)อเสนอแนะไปดําเนินการต1อไป
๑) การนํ า ผลการวิ จั ย การพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย แนวใหม4 ไ ปสู4 ก ารปฏิ บั ติ ต าม
แผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบให)รองศาสตราจารยเกษม ช1วยพนัง รองอธิการบดีฝGาย
วิ ช าการรายงานข) อ มู ล การนํ า ผลการวิ จั ย การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย แนวใหม1 ไ ปสู1 ก ารปฏิ บั ติ ต าม
แผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗
รองศาสตราจารยเกษม ช1วยพนัง รองอธิการบดีฝGายวิชาการรายงานข)อมูลการนํา
ผลการวิ จั ย การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย แนวใหม1 ไ ปสู1 ก ารปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ ประจํ า ปX
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ว1าสืบเนื่องจากคณะทํางานสังเคราะห งานวิจัยการพัฒนาระบบการ
บริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม1 เพื่อวางแผนดําเนินการสู1การปฏิบัติ โดยได)สังเคราะหผลการวิจัย และ
การนําผลการสังเคราะหรายงานการวิจัยการพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม1 ไปสู1การ
ปรั บ แผนกลยุ ท ธและการนํ า ไปปฏิ บั ติ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได) จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ปX
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งที่ ประชุ มสภามหาวิ ทยาลัยให) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปศึกษา
เอกสารและนํ า เสนอวาระนโยบาย โดยให) เ ชิ ญ คณะกรรมการส1 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการสภาคณาจารยและข)าราชการ และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเข)าร1วมประชุมด)วย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ผู)ช1วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล รองอธิการบดีฝGายบริหารงานทั่วไปนําเสนอ
ข)อมูลกลไกการขับเคลื่อนเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
รองศาสตราจารยเกษม ช1วยพนัง รองอธิการบดีฝGายวิชาการนําเสนอแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอให) ที่ ป ระชุ ม และข) อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธและ
แผนปฏิบัติการเพื่อการดําเนินการไปสู1เปCาหมาย

๒๖
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ให)ข)อสังเกตเกี่ ยวกั บยุ ทธศาสตรวิ จัยสร)า งสรรค ที่มีผลงานการวิจัย และงานสร)างสรรคที่ นํามาใช)
ประโยชนได)โดยมีวิจัยเพื่อพัฒนาและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน แต1งานวิจัยและงานสร)างสรรคที่นํามาใช)ประโยชนนั้นต)องมีที่มา ๒ ประเด็น คือ ๑) งานวิจัย
ต)องมีคุณภาพ ต)องมีการใช)หลายๆ ครั้ง และ ๒) ต)องพิจารณาแหล1งที่มาของโจทยการวิจัย การเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิ ต งานวิ จั ย นั้ นต) องมี ป ระเด็ น การคิ ดโจทยการวิ จั ย แบบมี ส1 ว นร1 ว มของผู) ที่จ ะใช)
งานวิจัย อันได)แก1 ชุมชน องคกร สถาบันต1างๆ ซึ่งจะส1งผลต1อเปCาประสงคที่ ๑ ส1วนกลยุทธวิจัยเพื่อ
พัฒนาและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กลไกขับเคลื่อนสู1
การปฏิบัติจากรายงานการวิจัยนั้นไม1มีข)อมูลระบุ
รองศาสตราจารยธี ร ยุ ทธ สุ น ทรา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อสังเกตเกี่ยวกับยุทธศาสตรการบริการเปWนเยี่ยมว1ามองเห็นปBญหาที่เกิดขึ้นมีอยู1 ๓ ประเด็น คือ ๑)
ระบบฐานข)อมูลนั้นไม1มีความเปWนระบบ ขาดความเชื่อมต1อระหว1างภายในองคกร ยากต1อการเข)าถึง
ข)อมูล ๒) งานประชาสัมพันธ บุคลากรต)องมีความรอบรู)ในงานทั้งหมดเชิงกว)าง เพื่อให)ผู)มาติดต1อได)
ข)อมู ล บุคลากรต)องมี ปMย วาจา เพื่อสร) างความประทั บใจ ๓) ระบบการบริการควรตั้งจุดบริการที่
รวมอยู1ที่จุดเดียว One Stop Service เพื่อสะดวกต1อการรับบริการ
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล1 า วว1 า เอกสารประกอบเล1 ม นี้ เ ปW น แผนยุ ท ธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่วางไว)ระหว1างปX พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ แต1ได)พบข)อบกพร1องดังข)อสังเกต
ของรองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา จึงให)จัดทําการวิจัยหาข)อบกพร1อง และทําอย1างไรจึงจะเดินไป
ข)างหน)าได) ผลที่ออกมาก็ยังไม1ชัดเจนจึงให)ไปสังเคราะหรายงานการวิจัยฯ ว1ามีประเด็นใดที่จะต)องรีบ
แก)ไข แต1สังเคราะหมาแล)วก็ไม1ทราบว1าจะทําอย1างไร จึงให)จัดทําแผนปฏิบัติการมาอีกเพื่อหาวิธีแก)ไข
ปBญหาซึ่งอยู1ในเอกสารประกอบการประชุมนี้
ศาสตราจารยฐาปนา บุ ญ หล) า กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อเสนอแนะว1 า คํ า ว1 า “การพั ฒ นา การบริ ห าร ยุ ทธศาสตร และการปฏิ บั ติ ” นั้ น หนี ไม1 พ)น เรื่ อง
ดังต1อไปนี้คือ ๑) การพัฒนาคน ๒) พัฒนาองคความรู)และปBญญา ๓) พัฒนาโครงสร)างพื้นฐาน ๔)
พัฒนาระบบ ICT และการบริหารนั้นจะหนีไม1พ)นเรื่องปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ และ
นโยบาย หลังจากนั้นจะเปWนเรื่องการจัดการ ๕ ประเด็นคือ ๑) การวางแผน ระยะสั้น ระยะกลาง
ระยะยาว ซึ่งระยะยาว สกอ. ระบุไว)ที่ ๑๕ ปX แผนยุทธวิธี ๕ ปX แผนปฏิบัติการ ๑ ปX นี่คือบริบทของ
สกอ. ๒) หลังจากวางแผนแล)วต)องจัดองคกรให)เหมาะสมกับยุคสมัย ๓) บรรจุคนให)เหมาะกับงาน ๔)
การนํ าองคกร ๕) ระบบการควบคุม ต)องมีความครอบคลุ มทั้งหมดจึงจะเปW นการบริห ารที่ดี แผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนั้นได)กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว) ๓ ด)าน คือ วิชาการ
เปWนเลิ ศ วิจั ยสร)า งสรรค บริ การเปWนเยี่ ยม ครอบคลุ มตามกรอบของ สกอ. ๗ ด) าน กรอบการวาง
ยุทธศาสตรนั้นคื อ ๑) การพัฒนาบัณฑิ ตให) มีคุณภาพ ๒) พั ฒนาการบริหารระบบการจัดการให) มี
ประสิทธิ ภ าพ ๓) การจั ดการการศึ กษาให) ได) มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ๔) มุ1 งพั ฒ นา

๒๗
อาจารยให)มีศักยภาพ ๕) ส1งเสริมอาจารยและบุคลากรให)มีการทําผลงานทางวิชาการ ๖) ส1งเสริมให)
บุคลากรบริการวิชาการแก1สังคม ๗) ส1งเสริมสนับสนุนบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติให)ยั่งยืน แต1ควร
เพิ่มเติมกลยุทธย1อยในประเด็นของยุทธศาสตรต1างๆ ในแต1กลยุทธควรมีมาตรการ แต1ละมาตรการควร
มีแนวปฏิบัติ จึงจะสามารถนําไปใช)งานและโยงกับงบประมาณได) และให)ข)อสังเกตเกี่ยวกับวิสัยทัศน
ว1 า คํ า ว1 า ท) อ งถิ่ น นั้ น หมายถึ ง อะไร มี นิ ย ามอย1 า งไร และคํ า ว1 า อั ต ลั ก ษณ เอกลั ก ษณ นั้ น อยู1 ที่ ใ ด
เอกลักษณหมายถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัย อัตลักษณหมายถึงผลผลิตของบัณฑิตว1าจะเปWนอย1างไร
จึงควรเพิ่มเติมด)วย มหาวิทยาลัยในต1างประเทศจะวางอัตลักษณและเอกลักษณไว)อย1างชัดเจน หาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไม1วางอัตลักษณและเอกลักษณที่ชัดเจนจะทําให)สังคมขาดความชัดเจน
และความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัย จึงควรระบุไว)ด)วย บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏคือการผลิตครู แต1
ต)องระบุว1าครูด)านไหน ที่จะเปWนที่พึ่งของสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวางความมุ1งหมายของ
การผลิตบัณฑิตแล)วต)องระบุอัตลักษณว1าจะให)บัณฑิตเปWนอย1างไร ปBจจุบันจะผลิตบัณฑิตให)เปWนมือ
อาชีพ รู)ด)วย ทําเปWนด)วย สามารถทํางานได)ทันที ทําคนให)เปWนคนเก1งเปWนคนดี และรู)จักการดําเนิน
ชีวิต เพราะหากเปWนแต1คนเก1งจะเกิดการแข1งขันทําให)เกิดปBญหาต1อไปได) ควรมีการศึกษาวิชาการ
วิชาชีพ และวิชาการดําเนินชีวิต บัณฑิตสามารถพึ่งตนเองได)และสามารถเปWนที่พึ่งของผู)อื่นได)อีกด)วย
หากพึ่งตนเองได) แต1ไม1มีจิตสาธารณะ ก็จะกลายเปWนคนเห็นแก1ตัว จึงควรพัฒนาให)บัณฑิตเปWนที่พึง
ของสังคมได) การพัฒนานักศึกษาจึงควร ๑) มีความรู)และสามารถทํางานเปWน ๒) คุณธรรมนําความรู)
ไม1ว1าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย1างไร สังคมก็ยังต)อนรับคนดี หากเปWนคนดี คนเก1ง และรู)จักดําเนินชีวิต
ให)มีความสุขได)ในแต1ละนาทีนั้นเชื่อว1านั่นคือรูปแบบของบัณฑิตที่มีอัตลักษณที่พึงประสงค คนดีนั้น
เปWนคนซื่อสัตย ขยัน และกตัญuู คนแบบนี้ไปที่ไหนก็ได)ในโลกนี้ หากมหาวิทยาลัยราชภัฏมุ1งผลิต
บัณฑิตควรผลิตบัณฑิตให)เปWนมืออาชีพ มีคุณธรรมนําความรู) มีวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต ส1วนพัฒนา
ท)องถิ่นนั้นหากจะเปลี่ยนไปใช)คําว1าพัฒนาประเทศนั้นจะผิดไปจากนี้หรือไม1 ทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จะเน)นการพัฒนาท)องถิ่นซึ่งเปWนบริบทเดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ แต1เมื่อเปMดสู1อาเซียนนั้นคําว1า
ท)องถิ่นนั้นจะเพียงพอหรือไม1
อธิการบดีกล1าวว1าการกําหนดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.
๒๕๕๓-๒๕๕๗ นั้นมีกรอบในการเขียนปรัชญา วิสัยทัศน เปCาหมาย คุณค1า นั้นได)นําแผนนโยบายของ
รัฐบาล ๑๕ ปX มาสั งเคราะหจึงได) ปรัช ญา วิ สัยทั ศน เปCาหมาย คุณค1 า ดั งกล1า ว ต1 อมาได)มีการตั้ ง
เอกลักษณคือการบูรณาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท)องถิ่น คําว1าท)องถิ่นนั้นอยู1ใน
พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘ ซึ่งระบุว1าเปWนภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
คําว1าท)องถิ่นนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏต)องคํานึงถึง ๑) ที่ตั้ง ๒) วัฒนธรรมในที่ตั้ง ๓) สภาพแวดล)อม
เหล1านี้เปWนบริบทของท)องถิ่นนั้น ส1วนมหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดการศึกษาอย1างไร จะไม1คํานึงว1า
พื้นที่นั้นเปWนอาณาเขตของใคร แต1ต)องคํานึงถึง ๓ เงื่อนไขที่กล1าวมาข)างต)น มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง
๔๐ แห1งสามารถทํางานเชื่อมโยงกันเพื่อแก)ไขปBญหาในท)องถิ่น ส1วนอาเซียนนั้นก็ต)องคํานึงถึงสามส1วน

๒๘
นั้นด)วย คําว1าท)องถิ่นจึงไม1ได)ระบุขอบเขตของพื้นที่ ส1วนเปCาหมายคือการสร)างบัณฑิตให)มีอัตลักษณ
คือการเปWนผู)มีปBญญา ผู)มีปBญญาจะสามารถพึ่งพาตนเองได)
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู) ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกต
เกี่ย วกั บกลยุ ทธในหน)า ๔๙ ของเอกสารว1 าพั ฒนาทั กษะทางภาษา การสื่อสาร การใช) ข)อมูล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งความรู) ความเข)าใจที่ถูกต)องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งมีโครงการ/
กิจกรรมรองรับ ในเรื่องของภาษานั้นควรระบุให)ชัดเจนว1าเปWนภาษาอังกฤษ การอบรมภาษาอังกฤษ
นั้น ต) องใช)ร ะยะเวลา ต) องมี ความตั้งใจ ทุ กฝG า ยต) องร1 ว มมื อกัน จึ งควรแตกโครงการพัฒ นาทั กษะ
ภาษาฯ นี้ออกเปWนโครงการใหญ1โดยเน)นภาษาอังกฤษเปWนหลัก และภายใต)นั้นระบุให)ชัดเจนว1าจะ
พัฒนาอย1างไร พัฒนาใคร คือ ๑) พัฒนาอาจารย อาจารยใหม1นั้นต)องมีคะแนน Toefl ไม1น)อยกว1า
500 คะแนน ๒) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการศึกษาภาษาอังกฤษจํานวน ๖ หน1วยกิต นั้น
ควรจะสอนภาษาอังกฤษเปWนภาษาอังกฤษ หรือใช)ภาษาอังกฤษสอดแทรกในสาขาวิชาอื่นๆ ๓) ควรมี
หลักสูตรภาษาอังกฤษในบางสาขาวิชา เช1น การท1องเที่ยว การโรงแรมฯ ๔) มีกิจกรรมเสริมต1างๆ เช1น
ชมรม ที่อาจารยและนักศึกษาทํากิจกรรมร1วมกัน ๕) การสร)างบรรยากาศ การสร)างสิ่งแวดล)อม ใน
การใช)ภาษาอังกฤษ เช1น การติดปCายประชาสัมพันธเปWนภาษาอังกฤษ เสียงตามสายภาษาอังกฤษฯ
สร)างความเข)มข)น สร)างความต1อเนื่องในทุกๆ ส1วนของมหาวิทยาลัย จึงควรฝFกและสร)างทัศนคติที่ดี
ต1อภาษาอังกฤษให)กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเพื่อให)ได)ผลที่ดี
รองศาสตราจารยทองหล1อ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)
ข)อสังเกตว1า ๑) การผลิตบัณฑิตแนวใหม1ซึ่งอยู1ในกรอบการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครมีคุณลักษณะของบัณฑิตอยู1แล)ว ส1วนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให)บัณฑิตมีคุณลักษณะ
ดังกล1าวมาก็มีอยู1ในหลักสูตร แต1มาตรฐานที่น1าสนใจคือ IT และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมี
การตรวจสอบหรือไม1ว1านักศึกษามีความรู)ความสามารถด)าน IT และภาษาเพียงใด หากมีเกณฑอยู1
แล)วมหาวิทยาลัยควรมีการตรวจสอบนักศึกษาก1อนสําเร็จการศึกษา หากมีไม1เพียงพอก็ควรหากลไก
เพื่อพัฒนาด)าน IT และภาษา ๒) การวิจัยนั้นมีการเปลี่ยนแนวคิดว1าการให)ค1าตอบแทนในการพัฒนา
งานวิจัยนั้นทําให)ประเทศชาติเกิดการพัฒนาขึ้นหรือไม1 ซึ่งยังเปWนปBญหาอยู1 แนวความคิดใหม1ของการ
วิจัยคือการนําไปใช)ประโยชน จึงต)องการให)มหาวิทยาลัยเน)นการทําวิจัยเพื่อนําไปใช)ในการแก)ไข
ปBญหาหรือสามารถนําไปใช)ประโยชนได)
อธิการบดีกล1าวว1าด)าน IT และภาษานั้นมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการต1อเนื่องมา
หลายปX มีการทดสอบภาษาอังกฤษทั้งก1อนเข)าเรียนและก1อนสําเร็จการศึกษา ส1วนระหว1างดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนนั้นก็มีกิจกรรมก1อนเข)าเรียนเพื่อปลูกฝBงคุณธรรมจริยธรรมคือการปฐมนิเทศ
ปฏิบัติธรรมจํานวน ๕ วัน และมีการส1งเสริมกิจกรรมด)านศาสนา มีการทําบุญตักบาตร เพื่อส1งเสริม
คุณลักษณะของบัณฑิต
รองศาสตราจารยธี ร ยุ ทธ สุ น ทรา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อสังเกตเกี่ยวกับภาษาอังกฤษว1าจะเปWนปBญหาความอ1อนด)อยของนักศึกษาว1าทักษะในการสื่อสารนั้น

๒๙
ยังด)อยอยู1 เปWนเพราะความไม1กล)า กระบวนการเรียนการสอนนั้นควรแบ1งย1อยนักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะ
การสนทนาและการฟBง เพิ่มคําศัพทที่ใช)ในวิชาชีพ ไม1ควรเน)นไวยากรณเพราะนักศึกษาได)ศึกษามา
มากแล)ว จึงควรเน)นปฏิบัติเพื่อเพิ่มความสามารถและเพิ่มความกล)าในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1า กพอ. ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อแก)ไขปBญหากลุ1ม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ และมหาวิ ท ยาลั ย ราชมงคล ซึ่ ง ตนเปW น ประธาน มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย พบว1 า
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคลเมื่อจัดตั้งขึ้นมาแล)วก็ถูกทอดทิ้ง งบประมาณก็ไม1ให)
ยังขลาดแคลนอยู1เปWนจํานวนมาก จําเปWนเร1งด1วนที่จะต)องให)เงินพิเศษเปWนระยะเวลา ๕ ปX เพื่อพัฒนา
ทั้งองคกร งบประมาณนี้จะต)องผูกกับ Performance ที่ทําได) จึงควรแบ1งงบประมาณออกเปWนสอง
ส1วนคือร)อยละ ๖๐ เพื่อปูพื้นฐาน สร)างโครงสร)าง จัดหาอุปกรณ และร)อยละ ๔๐ จะให)เมื่อผ1านเกณฑ
ที่กําหนด สิ่งที่จะต)องทําให)ได)คือบุคลากรจะต)องสื่อสารภาษาอังกฤษได) และตั้งเกณฑไว)ว1าในระยะ ๕
ปXบุคลากรสามารถสอบข)อสอบกลางภาษาอังกฤษได)ในระดับคะแนนที่กําหนด โดยพิจารณาจากระดับ
คะแนนและจํานวนบุคลากรที่สอบได)เพื่อนํามาคํานวณเพื่อรับงบประมาณไป เหล1านี้เปWนข)อเสนอที่จะ
นําเสนอไปยังรัฐบาล ภารกิจของมหาวิทยาลัยคือการพัฒนาภาษาอังกฤษ
คุณหญิงสุภา กิจจาทร กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
เรื่องภาษาอังกฤษเปWนเรื่องสําคัญ แต1ระบบการศึกษาภาษาอังกฤษนั้นยังอ1อนด)อย ขาดการพัฒนาด)าน
การสนทนาและการฟBง จึงควรหาวิธีปรับเปลี่ยนวิธีการศึกษาดังข)อเสนอแนะของรองศาสตราจารย
ธีรยุทธ สุนทรา และควรบังคับให)เรียนวิชาอาเซียนเพื่อให)นักศึกษามีความรู)กว)างขวางในบริบทของ
อาเซียน โดยข)อมูลจากหนังสือพิมพเดลินิวสระบุว1าอาชีพที่จะสามารถทํางานในอาเซียนได)คือ ๑)
วิศวกร ๒) พยาบาล ๓) สถาปนิก ๔) นักสํารวจ ๕) นักบัญชี ๖) ทันตแพทย ๗) แพทย แต1วิชาที่เปMด
สอนในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้นจะสามารถพัฒนาให)เปWนวิศวกรได)
หรือไม1 อีกทั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตรนั้นสามารถเปMดสอนได)หรือไม1 ส1วนสถาปนิกนั้นจะสอนอย1างไร
ให)มีความรู)ทางภาษาเพิ่มเติมเพื่อใช)สําหรับอาเซียนได)
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําให)
ข)อสั งเกตเกี่ ยวกั บเอกสารหน) า ๔๗ ว1 า มีการปรั บ ปรุ ง/พั ฒ นาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการอยู1บางส1วนคือหลักสูตรสองภาษา และสาขาวิชาสถาปBตยนั้นจะต)องมี
การปรั บ เปW น การเรี ย นการสอนสองภาษา เพราะเปW น อาชี พ ที่ ส ามารถทํ า งานได) ในอาเซี ย น และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครควรเปWนแหล1งเรียนรู)ภาษาอังกฤษสําหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยเน)น
การสนทนา การฟBง มากกว1าการเขียน ทุกหลักสูตรควรเพิ่มเติมการใช)ภาษาอังกฤษสําหรับการเรียน
การสอนให)มากขึ้น
หม1อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)
ข)อเสนอแนะว1าควรเปลี่ยนรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษให)มีการสนทนาระหว1างห)อง โดยแบ1งกลุ1ม
เปWนกลุ1มเล็กๆ เปWนการสนทนาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ภาษาอังกฤษในวิชาชีพ จัดทํา
แผ1นซีดีเพื่อใช)ศึกษาข)อมูล

๓๐
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อเสนอแนะต)องการให)มองเปWนภาพรวมของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.
๒๕๕๓-๒๕๕๗ ว1าทําอย1างไรจึงจะเปWนไปตามที่ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า ได)ให)ข)อเสนอแนะมา
และมหาวิทยาลัยได)กําหนดอัตลักษณของบัณฑิตมาแล)วว1าต)องเปWนครูที่ดี โดยต)องพิจารณาจุดแข็งคือ
การฝFกหัดครู ควรพัฒนาต1อในจุดแข็งนี้ และพัฒนาจุดอ1อนคือด)าน IT และภาษา ระบบสารสนเทศ
ควรมีความเชื่อมโยงกัน สามารถเข)าถึงข)อมูลได)โดยเฉพาะนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี จึง
ควรหาบุ คคลภายนอกเข) า มารองรั บในการจั ด โปรแกรมโดยมี ห น1 ว ยงานให) ข) อมู ล ส1 ว นการเข) า สู1
ประชาคมอาเซียนนั้น ควรให)ความสําคัญกับภาษา วิชาชีพที่จําเปWน มีการปรับแผนใหม1ให)รองรับการ
เข)าสู1ประชาคมอาเซียนด)วย ส1วนการปฏิบัติตามแผนนั้นควรตั้งคณะทํางานย1อย เช1น การวิจัยนั้นเริ่ม
ตั้งแต1การจัดทํา การจัดหาทุนฯ มีการกําหนดระยะเวลาที่แน1นอน มีการกําหนดงบประมาณ
นายเชี่ยวเวทย ยิ้มศิริกุล กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าว
ว1ายินดีที่จะช1วยวิเคราะหแบบเชื่อมโยงของแผนทั้งหมด โดยเชื่อมโยงจากข)อสังเกตข)อเสนอแนะ และ
จุดมุ1งหมายของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรพัฒนาความคิดสร)างสรรค และพัฒนาให)เปWนของ
ตนเอง การทํางานแบบเดิม ด)วยบุคลากรแบบเดิม คิดแบบเดิม นั้นเปWนปBญหาของมนุษยทั่วโลก ผู)เปWน
เจ)าของความคิดแบบเดิมๆ หรือมองข)ามความคิดดีๆ ทั้งหลายต)องรู) โดยวิเคราะหปBญหาทั้งหมดแล)ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏจะเปWนผู)นําแน1นอน
รองศาสตราจารย ดร. วรากร ไม)เรียง กรรมการสภาวิชาการผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
มหาวิ ท ยาลั ย มุ1 ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สิ่ ง สํ า คั ญ ก็ คื อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ จ ะเข) า สู1 ก ระบวนการผลิ ต เพื่ อ ให) ไ ด) ผ ลผลิ ต
มหาวิทยาลัย มองแต1กระบวนการผลิต และผลผลิต ควรเพิ่มการวิเคราะหเชิงวัตถุดิบ การได)มาซึ่ ง
นักศึกษาทางช1องทางใดบ)าง มีคุณภาพอย1างไร ควรมีเพิ่มเติมช1องทางการรับนักศึกษาหรือไม1 หาก
วิเคราะหวัตถุดิบหรือการได)มานั้นจะทําให)มองเห็นภาพได)ชัดเจนว1าควรจะเพิ่มเติมความรู)อย1างไร เช1น
ภาษาอังกฤษ ว1าควรจะสอนตั้งแต1ระดับใด หรืออาจจะรับนักศึกษาต1างชาติเพิ่มเติมเพื่อให)มาตรฐาน
การศึกษาเพิ่มขึ้น เกิดการกระตือรือร)นของนักศึกษาที่เปWนคนไทย จึงควรมีความชัดเจนกับข)อมูล
เหล1านี้ และกล1าวถึงเอกสารแผนปฏิบัติราชาการฯ ว1าจุดแข็งและจุดอ1อนว1ามีข)อขัดแย)งกันอยู1ในตัว
นั้นอาจจะทําให)เกิดการติดลบสองต1อทําให)ไม1เกิดการพัฒนา จึงควรกรอง SWOT ก1อนว1าจุดแข็ง และ
จุดอ1อนนั้นเปWนจริงหรือไม1 ไม1ควรให)เกิดการขัดแย)งกัน
นายสมพงศ สิมาลัย กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
หากมี แ ต1 ก ารแข1 ง ขั น กั น รั บ วั ต ถุ ดิ บ ดี ๆ เข) า มานั้ น อาจจะเปW น เรื่ อ งยากเพราะประเทศไทยนั้ น ก็
ประกอบด) ว ยบุ ค ลากรที่ ดี และด) อ ย ผู) ที่ดี แ ละเก1 ง ก็ จ ะมี ที่ เ รี ย นรองรั บ แต1 ผู) ที่ด) อยก็ จ ะไม1 มีที่เ รี ย น
หากมหาวิทยาลัยราชภัฏนําผู)ที่มีความด)อยมาพัฒนาให)เปWนผู)ที่มีความสามารถจะทําให)มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเปWนผู)ที่มีฝXมือและได)รับการยกย1อง แต1สําหรับภาษาอังกฤษที่จะเพิ่มเติมเข)าไปนั้นหากเข)มงวด
เกินไปก็จะทําให)ผู)เรียนเกิดความเครียดได) หากจัดเปWนกิจกรรมทดแทนกิจกรรมที่ฟุGมเฟiอยอย1างค1อย
เปWนค1อยไปนั้นจะได)ประโยชนมากกว1า

๓๑
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล1 า วว1 า มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เหมื อ นกั บโรงเรี ย น สพฐ.
การรับสมัครเปWนแบบรับตรง ซึ่งมีปBญหาว1าเมื่อผลการสอบออกแล)วก็จะออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพราะนั ก ศึ กษาจะเลื อ กเรี ย นในวิ ช าที่ ไ ม1 ถ นั ด ในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ดี ดี ก ว1 า มาเรี ย นในวิ ช าที่ เ ด1 น ใน
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ด) อ ยกว1 า มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ทุ กแห1 ง จึ งอยู1 ใ นสภาวะใกล) เ คี ย งกั น คื อไม1 ส ามารถ
คัดเลือกวัตถุดิบได)ตามประสงค หากมหาวิทยาลัยทําเช1นนั้นมหาวิทยาราชภัฏทําเช1นนั้นเด็กจํานวน
มากจะไม1มีโอกาสได)เรียน และมหาวิทยาลัยราชภัฏก็จะถูกปMดตัวลง จึงคิดว1าทําอย1างไรที่จะทําให)เด็ก
ที่ ไ ม1 เ ก1 ง โดยธรรมชาติ เ รี ย นรู) แ ละไปทํ า งานได) ใ นระดั บ หนึ่ ง ซึ่ ง หากทํ า ได) แ ค1 นั้ น ถื อ ว1 า เปW น
Completement ที่สูงสุดแล)ว เช1นเดียวกับอาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เก1งๆ เมื่อมาอยู1ไม1นาน
ก็จะถูกซื้อตัวไป
นายเชี่ยวเวทย ยิ้มศิริกุล กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าว
ว1าได)วิเคราะหกลุ1มสาระการเรียนรู)การงานอาชีพและเทคโนโลยีว1าทําไมต)องเรียนในวิชาเหล1านี้ เรียนรู)
อะไรบ)าง พบว1าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นจะใช)เนื้อที่ในสมองเด็กมาก เพราะเนื้อหา
มาก และมีความเชื่อว1าหากรู) IT แล)วจะเก1งทุกอย1าง ควรปล1อยตามธรรมชาติ แต1สําหรับการงาน
อาชีพนั้น การดํา รงชีวิ ตและครอบครั วนั้ นต) องการสร)า งจิ ตสํ านึ ก การนํ าความคิ ดสร)า งสรรคจาก
หนังสือมาเขียนให)เด็กนั้นก็ไม1สามารถพัฒนาได) เพราะความคิดสร)างสรรคเปWนความคิดที่คลุมเครือ
หากมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถจัดได)ก็จะกลายเปWนผู)นําทันที จากการที่ได)วิจัยและค)นพบเรื่องการ
ใช)สมองซีกขวาและทฤษฎีเรื่องการมองข)ามนั้นจะเปWนประโยชนอย1างมาก ในประเทศไทยยังไม1มีการ
วิจัยในเรื่องนี้ ยินดีที่จะร1วมมือเพื่อสร)างแนวคิดนี้แก1มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
ตามที่ น ายกสภามหาวิ ทยาลั ย ตั้ งโจทยมานั้ น เปW น เรื่ องที่ น1 า สนใจมาก มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ไม1 ใ ช1
มหาวิทยาลัยใหญ1ๆ วัตถุดิบที่ได)มานั้นย1อมแตกต1างกัน การเปWนนักเจียระไนมีปBญญาในการเจียระไน
หรือไม1ต1อการที่ได)รับเพชรที่ไม1บริสุทธ จากการเปWนกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ได)ศึกษาโครงการศูนย
ศิลปาชีพบางไทร ได)นําเพื่อนชาวเยอรมันไปศึกษาดูงาน เริ่มจากการที่ส1งผลงานจากศูนยศิลปาชีพ
บางไทรไปให)แล)วเขาเกิดความสนใจเปWนอย1างมาก เมื่อเขามาเห็นการผลิตโดยผู)ผลิตเปWนชาวบ)าน
ไม1ได)เรียนหนังสือ มีแต1ความศรัทธาสามารถผลิตสินค)าได)ดีอย1างมืออาชีพ งานศูนยศิลปาชีพบางไทร
เปWนที่เลื่องลือไปทั่วโลก เพราะเหตุใดศูนยศิลปาชีพบางไทรจึงผลิตคนได)ดีเช1นนี้ แต1มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนครมี ปBจจัยปCอน (Input) ที่มีความด)อยโอกาสหรือคุณภาพบางอย1างขาดไป จึงต)องการ
ให)ย)อนกลับไปดูโมเดลของศูนยศิลปาชีพบางไทร และการฝFกคนพิการให)มีอาชีพโดยผลิตผลงานเปWนที่
ยอมรับ การเปWนสถาบันการศึกษาน1าจะทําได)ดีกว1า คุณภาพของอาจารยมีความเปWนมืออาชีพหรือไม1
มีการบูรณาการการศึกษาหรือไม1 แผนยุทธศาสตรควรมีการแสดงให)เห็นว1ามหาวิทยาลัยได)ดําเนินการ
อะไรบ)างที่เปWนการบูรณาการ จากข)อมูลที่พบว1ายังมีจุดด)อยเรื่อง IT นั้น จากการที่ได)มีโอกาสร1วมกับ
ชาวเยอรมันด)านโลจิสติกส สิ่งสําคัญคือต)องมี IT เข)ามาเปWนตัวช1วยในเรื่องของข)อมูล หรือระบบการ

๓๒
ประชุมนั้นก็สามารถนําระบบ IT เข)ามาช1วยในการจัดประชุมได)ทั้งเรื่องของเอกสารและการเชิญ
ประชุม
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าตามที่ศาสตราจารย
ฐาปนา บุญหล)า กล1าวถึงเอกสารการประชุมที่ทําให)การทํางานยุ1งยากเพราะเอกสารนั้นมีมากมายแต1
ไม1สอดคล)องกันอย1างลงตัว เพราะ ๑) ทํายุทธศาสตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ เมื่อปX พ.ศ.๒๕๕๒ ต1อมา
มี ผู) เ สนอว1 า ต) อ งทํ า การวิ จั ย อย1 า งยิ่ ง ใหญ1 ใ น ๔ เรื่ อ ง ต1 อ มาก็ มี ก ารสั ง เคราะหงานวิ จั ย ฯ การทํ า
แผนปฏิบัติการฯ ซึ่งก็ทําให)ได)เอกสารมาเพิ่มมากขึ้น หากเอกสารเหล1านั้นจะเห็นความไม1สอดคล)อง
กันหลายประเด็นและเปWนเรื่องที่สําคัญ การประชุมวันนี้ต)องให)ได)แผนปฏิบัติการ อะไรคือจุดเน)นใน
แผนปฏิบัติการนี้เพื่อรองรับงบประมาณของปX ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตรฯ มีกลยุทธแล)ว แต1
ยังขาดโครงการ แผนปฏิบัติการที่เสนอโครงการต1างๆ นี้ อะไรบ)างที่ควรจะต)องทํา ซึ่งต)องช1วยกันคิด
สิ่งที่จะต)องทําที่ชัดเจนที่สุดคือ Input นั้นสําคัญมาก Input นี้มหาวิทยาลัยไม1สามารถเลือกได) จะทํา
อย1างไร โครงการคือสิ่ งที่จะต) องทํา นักศึกษาเกิ ดการพั ฒนา และกล1าวถึ งวิทยาลัยชุมชนว1าไม1เคย
ปฏิเสธผู)สมัคร แต1จัดให)มีการพัฒนานักศึกษาให)มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยวิธีการต1างๆ จึงต)องคิดว1า
เมื่อได)วัตถุดิบแล)วจะทําอย1างไรให)เกิดการพัฒนาอย1างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหลายท1านได)เสนอแนะ
มาเพิ่ มเติ มไปกั บ การจั ด ทํ า โครงการ เช1 น ด) า นภาษา ด) า นการใช) ส มอง ด) า นการบู ร ณาการ ด) า น
หลั กสู ตรที่ผ สมผสานศาสนาและวัฒ นธรรม นอกจากนั้น ยังมีเ รื่องการทํา วิจั ยซึ่ งต) องมีโ ครงการที่
ชัดเจน ดังเช1นข)อเสนอแนะของศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า ให)ข)อเสนอแนะมาว1าให)ไปศึกษาศูนย
ศิลปาชีพบางไทรว1ามีวิธีการขั้นตอนอย1างไรในการฝFกบุคลากรให)มีฝXมือ และพันธกิจที่ช1วยเหลือสังคม
นั้นจะทําอย1างไร คําว1าท)องถิ่นนั้น มหาวิทยาลัยในประเทศไทยไม1เคยเอาใจใส1ท)องถิ่น ห1างเหินจาก
ท)องถิ่น ยกย1องตัวเองจากท)องถิ่นและสังคม ไม1เคยดูแลท)องถิ่นว1ามีความทุกขอย1างไร จึงควรสนใจใน
สิ่ ง ที่ ใ กล) ตั ว ให) ดี ที่ สุ ด เสี ย ก1 อ น นี่ คื อ ความเปW น ไทย ความเปW น อาเซี ย น เปW น การบริ ก ารวิ ช าการ
การบูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ควรปลูกฝBงให)นักศึกษารู)ถึงภูมิปBญญาท)องถิ่น ประวัติศาสตร
ภูมิศาสตร บุคคลสําคัญของชาติ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรจะต)องมีแผนปฏิบัติการสําหรับปXงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ จะทําให)เกิดสิ่งที่พูดมาเปWนโครงการออกมาให)ได) โครงการที่นําเสนอมานั้นควร
พิจารณาว1าสิ่งใดที่ดี สิ่งใดที่ควรสนับสนุน สิ่งใดที่ควรปรับปรุง
นายเชี่ยวเวทย ยิ้มศิริกุล กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าว
ว1ามหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครไม1ใช1พัฒ นานั กศึกษาเฉพาะสมองซี กขวาเพี ยงอย1างเดีย ว โดยจะ
แบ1งเปWน ๒ ประเด็นคือ ๑) ศึกษา Knowhow ของตนเปWนสินค)าแล)วนํารายได)มาบํารุงการศึกษาของ
มหาวิทยาลั ย ๒) ต)องแยกแยะ Knowhow ของตนเปW นหลากหลายโครงการ คือ ให)มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏใช)งานได) โดยให)อาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏมาศึกษาเรื่องนี้และ
ทําวิจัยไปทั่วโลก
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
โครงการและกิจกรรมที่นําเสนออยู1ในเอกสารประกอบการประชุมนี้ครบถ)วนตามบริบทของการจัด

๓๓
การศึกษาของ สกอ. และกระทรวงศึ กษาธิการ และยั งมีสิ่ งที่ควรมี มากกว1า คือการสร)างคุณธรรม
โครงการเหล1านี้จะนําสู1การปฏิบัติอย1างไรให)นําไปสู1ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ได)วางไว) นอกจากการ
ส1งเสริมภาษาอังกฤษนั้นควรส1งเสริมภาษาอื่นๆ ด)วย เช1น ภาษาจีน หรือส1งเสริมภาษาไทยให)เปWนที่
รู)จักมากยิ่งขึ้น
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
สิ่งที่ยังขาดแคลนในการผลิตบัณฑิตที่มาจาก Input ที่ไม1ดีให)ดีได)นั้นคืออุดมการณของครู จึงควรเพิ่ม
ยุทธศาสตรในการส1งเสริมหรือสร)างครูให)เปWนผู)มีอุดมการณในการเปWนผู)ให)หรือเปWนผู)มีขันติธรรม ตาม
ข)อปรับปรุงในหน)า ๒๑
รองศาสตราจารยทองหล1อ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)
ข)อเสนอแนะว1าควรเพิ่มเติมการตรวจสอบคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก1อน
สําเร็จการศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวสรุปว1าเนื่องจากวัตถุดิบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นไม1
สามารถเลือกได) แต1สามารถตั้งเปCาหมายบัณฑิตที่พึงประสงคได)ดังนี้ ๑) เปWนคนดี คือ มีวินัย รู)จัก
สิทธิ และหน)าที่ มีจิตสาธารณะ มีเมตตาต1อตนเองและต1อผู)อื่น ๒) มีความเปWนไทย คือ รู)วัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา ภูมิปBญญาท)องถิ่น ๓) ใฝGความรู) คือ มีความรู)ตามหลักสูตร มีความใฝGรู)เปWนนิสัย ๔)
ทํางานได) คือ มีทักษะและฝXมือในการทํางาน มีความรับผิดชอบในหน)าที่การงาน มีความขยันและ
อุตสาหะ หากตั้งเปCาเช1นนี้ก็จะทราบได)ว1าควรจะทําอย1างไรต1อไปเพื่อให)เข)าข1ายนี้ และเชื่อว1านักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทุ ก คนอยู1 ใ นวิ สั ย ที่ จ ะทํ า ให) เ ปW น เช1 น นี้ ไ ด) ไม1 ว1 า จะมี พื้ น ฐานอย1 า งไรก็ ต าม
มหาวิทยาลัยไม1สามารถทําให)นักศึกษาสอบได)เปWนที่ ๑ ของประเทศ แต1สอนให)ทํางานได) ซึ่งคิดว1าคน
เก1งบางทีหน1วยงานก็ไม1ต)องการหากขาดคุณสมบัติในข)อ ๔ และเรื่องการพัฒนางานวิจัยที่ให)ผู)มีส1วน
ร1วมในงานวิจัยมากําหนดกรอบนั้นเปWนการดี แต1สามารถนําสิ่งที่ศึกษามาเปWนกรอบได)หรือไม1 เพราะ
สิ่งที่ศึกษาและทําแผนปฏิบัติการมานั้นไม1ได)ระบุว1าทําอย1างไร ฉะนั้นจึงเลือกผู)ดําเนินการ และเลือก
วิธีการว1าจะทําอย1างไรให)นักศึกษาเปWนดังที่กล1าวมา พร)อมสรุปจํานวนงบประมาณและเวลา โดย
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า จะเปWนผู)กระตุ)นในสิ่งเหล1านี้ และหาอาจารยใหม1ๆ เข)ามามีส1วนร1วม
เพื่อให)ได)ผลงานการวิจัย แต1ต)องทําวิจัยออกมาให)ได) ถ)าไม1ได)จะเรียกงบประมาณคืน เพราะเคยให)
งบประมาณในการทําวิจัยเกี่ยวกับการฝFกหัดครูตั้งแต1 ๕ ปXที่ผ1านมานั้นยังไม1สําเร็จ เมื่อได)ผลงานวิจัย
มาแล)วก็จะมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเปWนรูปธรรม หากทําให)ผู)สําเร็จการศึกษาเปWนไปตาม
๔ ข)อที่กล1าวมานั้น มหาวิทยาลัยจะกลายเปWนที่สนใจของคนทั้งโลก นอกเหนือจากภาษาอังกฤษซึ่งจะ
ถูกบังคับอยู1ในตัวและมหาวิทยาลัยจะต)องเดินหน)าในเรื่องนี้อยู1แล)ว แต1สิ่งที่จะต)องวิจัยนั้นมีหลายมิติ
ด)วยกันคือ ๑) หลักสูตรและเนื้อหาของวิชา ๒) วิธีการเรียนการสอน ๓) การบริหารจัดการ สําหรับ
เรื่อง MIS นั้นใช)ไม1ได)กับคนปBจจุบันที่มีทัศนคติปBจจุบัน ต)องใช)วิธีการโบราณ เพราะเรื่องทุกเรื่องนั้น
เอาขึ้นเว็บไซต แต1ปรากฏว1าอาจารยไม1ทราบข)อมูล จึงเหมือนกับนักศึกษาว1าวัตถุดิบเปWนเช1นนี้ก็มี
วัตถุดิบอย1างหนึ่ง อาจารยก็เช1นเดียวกันที่ไม1เปMดใจ จึงต)องเปรียบวิธีโดยกลับไปหาวิธีโบราณโดยต1อไป

๓๔
หากจะส1งข)อมูลให)อาจารยทราบต)องให)นําข)อมูลนั้นพร)อมทั้งรายชื่ออาจารยในคณะแนบท)ายไปปMดที่
คณะ ภายใน ๑๕ วัน อาจารยทุกคนต)องลงนามรับทราบว1าตนได)อ1านแล)วและส1งกลับคืนเก็บไว)ที่
สํา นั กงานอธิ การบดี มหาวิทยาลั ย ควรจะต) องแก) ไขระบบข) อมูล ข1 า วสารให) ใช) ได) คุ)มค1 า กับ จํ า นวน
งบประมาณที่ ล งไป ควรจ) า งบุ คคลภายนอกมาดู แล ดั งนั้ น การดํ า เนิ น เกี่ ย วกั บ การให) ได) ผู) สํ า เร็ จ
การศึกษาที่พึงประสงคควรดําเนินการควบคู1กับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย การเพิ่มทัศนคติ
ต1อการทํางาน มีทักษะและฝXมือ มีความรับผิดชอบ มีความขยันและอุตสาหะ เปWนคนดี มีเมตตาต1อ
ตนเองและผู)อื่น เหล1านี้อยู1ในหัวข)อการบริหารจัดการว1าจะปรับปรุงอย1างไร
นายผดุงชาติ สุวรรณวงษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1าตามที่
นายมีชัย ฤชุพันธุ เสนอแนะมานั้น ในข)อ ๔ ที่ระบุว1าสามารถใช)ได)ทั้งนักศึกษาและบุคลากรนั้น ควร
แยกออกมาเปWนพิเศษ เพราะลักษณะของอาจารย บุคลากร นั้นมีความแตกต1างจากนักศึกษา เช1น
เรื่องการวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ ความเมตตา จิตวิญญาณของความเปWนครู หากทําเปWนข)อให)
ชัดเจนก็จะดี
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย กล1 า วว1 า สามารถไปศึ กษาวิ จั ย เพิ่ มเติ มได) ในเรื่ องเหล1 า นี้
เพื่อให)ได)ต)นแบบที่ต)องการ และมอบให)รองศาสตราจารยเกษม ช1วยพนัง ๑) แยกโครงการที่ทราบวิธี
ทําแล)ว และระบุว1าจะทําอย1างไร ๒) ระบุระยะเวลาในการดําเนินงาน ๓) ระบุงบประมาณที่ใช) ใช)
อย1 า งไร ส1 ว นกลุ1 มที่ไม1 ทราบว1 า จะทํ า อย1 า งไรให) แยกส1 งไปให) คณะไปตั้ งกรอบการวิ จั ย โดยมอบให)
ศาสตราจารยฐาปนา บุ ญ หล) า เปW น ประธาน รองศาสตราจารยทองหล1 อ วงษอิ น ทร รอง
ศาสตราจารยพงศ หรดาล รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน ผู)ช1วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
ผู)ช1วยศาสตราจารยประชน แสงจักร รวมทั้งผู)นํานักศึกษา เปWนกรรมการวางกรอบการวิจัย ทําหน)าที่
วางกรอบหัวข)อการวิจัย ระบุความต)องการต1างๆ เช1น งบประมาณ บุคลากรที่จะมาช1วยดําเนินงาน
โดยให)ตัวแทนของคณะส1งรายชื่อขึ้นมาคิดโจทย และให)สํานักงานอธิการบดีทําการสํารวจว1าบุคลากร
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยทราบและเห็นชอบเรื่องแผนปฏิบัติราชการฯ นี้หรือไม1
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าบุคคลที่จะเข)ามามีส1วนร1วมในการวางกรอบการ
วิจัย การคิด การดําเนินการวิจัย คือนักศึกษา เพื่อจะได)ไปเผยแพร1ให)กับนักศึกษาส1วนรวมได) ไม1ว1าจะ
เรื่ อ งความเปW น คนดี ความเปW น ไท การเปลี่ ย นแปลงจะเกิ ด ขึ้ น ได) นั ก ศึ ก ษาต) อ งเปลี่ ย นพฤติ ก รรม
นักศึกษาเปWนผู)ถูกกระทํา นักศึกษาจึงต)องควรมีส1วนร1วม และตามข)อสังเกตของศาสตราจารยฐาปนา
บุญหล)า ว1า ๑) เมื่อพิจารณาโครงการแล)วพบว1าไม1สอดคล)องกับกลยุทธ ยุทธศาสตร นั้น จึงขอให)ไป
ตรวจสอบว1าโครงการใดไม1สอดรับ ควรนําออกหรือปรับเปลี่ยนให)สอดรับ ๒) ประเด็นที่นําเสนอมานี้
สามารถแปลงเปWนโครงการได)ทั้งหมด สามารถนําไปไว)ในยุทธศาสตรใดได)บ)าง ๓) การประชาสัมพันธ
นั้นควรมีทีวีที่เปWนช1องของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยความร1วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๔๐ แห1ง
ช1วยกันผลิตรายงานที่ดีเผยแพร1ไปทั่วประเทศ หรือให)ประชาชนในท)องถิ่นมีโอกาสเข)ามามีส1วนร1วมใน
การจัดรายการได) หรือหากมีการจัดประชุมวิชาการต1างๆ ก็สามารถถ1ายทอดไปทั่วไปเทศได) แต1ทั้งนี้
ต)องใช)งบประมาณในการเช1าดาวเทียมประมาณเดือนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต1อมหาวิทยาลัยราชภัฏ

๓๕
หากผลิตรายการที่ดีที่เกี่ยวเนื่องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏได) อาจจะไม1ต)องเสียค1าใช)จ1ายแต1
อาจจะได)กําไรจากผู)สนับสนุนรายการ
อธิ การบดี กล1 า วว1 ารายการที วีของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏนั้ น จะเริ่ มการดํ า เนิ นการ
ประมาณเดือนตุลาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอย1างน)อย ๔ แห1งเปWน ๑ แพ็คเกจ ซึ่งอยู1ระหว1างการหารือ
ในการดําเนินการ และกล1าวว1าควรนําข)อเสนอแนะของนายกสภามหาวิทยาลัยและผู)เข)าร1วมประชุม
เปWนข)อมูลในการคัดกรองอาจารยใหม1ที่กําลังเปMดรับอยู1ในขณะนี้จํานวน ๔๑ อัตรา
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล1 า วว1 า รองศาสตราจารยเกษม ช1 ว ยพนั ง ควรจะรี บ
ดําเนินการในส1วนที่เกี่ยวข)องกับงบประมาณ โครงการที่รู)วิธีดําเนินการแล)วให)ระบุด)วยว1ามุ1งไปสู1การ
ผลิตผู)สําเร็จการศึกษาที่พึงประสงคในข)อใด หากทําการวิจัยเสร็จเรียบร)อยแล)วคาดว1าผลงานการวิจัย
จะเกิ น เกณฑที่ กํา หนด งานวิ จั ย นี้ เ ปW น การวิ จั ย เปW น กลุ1 ม สามารถนํ า ไปใช) สํ า หรั บ การขอกํ า หนด
ตําแหน1งทางวิชาการได) ทําให)ได)ประโยชนทั้งส1วนตนและส1วนรวม จึงขอให)อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กํากับดูแลในเรื่องนี้ด)วย
มติที่ประชุม ๑.๑ มอบผู)ช1วยศาสตราจารยเกษม ช1วยพนัง รองอธิการบดีฝGายวิจัย เร1งรัดจําแนก
โครงการต1างๆ ให)ชัดเจนว1าแต1ละโครงการใช)เวลาเท1าใด ใช)งบประมาณเท1าใด และมอบ
ให)อุปนายกเปWนผู)กํากับดูแล
๑.๒ สําหรับโครงการใดที่จําเปWนต)องวิจัยให)มีคณะกรรมการวางกรอบการวิจัย กําหนด
กรอบการพัฒนางานวิจัยว1าจะทําอย1างไร พร)อมกําหนดงบประมาณ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
และสัมฤทธิ์ผลอย1างเปWนรูปธรรม โดย ๑) มอบศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุ ฒิเปWนประธาน รองศาสตราจารยทองหล1 อ วงษอินทร
ผู) ช1 ว ยศาสตราจารยประชน แสงจั ก ร รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
รองศาสตราจารยสุ พจน แสงเงิ น ผู) ช1 วยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จรู ญ และผู) นํ า
นักศึกษา เปWนกรรมการ
๑.๓ ให)เพิ่มเติมแผนปฏิบัติราชการฯ ให)ชัดเจน โดยด) านการผลิตบัณฑิตให)กําหนดเปCาหมาย
โดยเฉพาะคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย เช1น
๑) เปนคนดี
คือ - มีวินัย รู)จักสิทธิ และหน)าที่
- มีจิตสาธารณะ
- มีเมตตาต1อตนเองและต1อผู)อื่น
๒) มีความเปนไทย คือ - รู)วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปBญญาท)องถิ่น
๓) ใฝความรู
คือ - มีความรู)ตามหลักสูตร
- มีความใฝGรู)เปWนนิสัย
๔) ทํางานได

คือ - มีทักษะและฝXมือในการทํางาน
- มีความรับผิดชอบในหน)าที่การงาน
- มีความขยันและอุตสาหะ

๓๖
๑.๔ ด)านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให)แก)ไขปBญหางานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยอาจจัดหา
ผู) เชี่ ยวชาญ (Outsource) มาดํ าเนิ นการให) แล) วเสร็ จภายใน ๑-๒ ปX และดู แลรั กษา
ระบบ (Maintenance)
๑.๕ ด)านการประชาสัมพันธข)อมูลข1าวสาร นอกจากใช)ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล)ว
ให)ใช)เอกสารแจ)งเวียนทุกหน1วยงานพร)อมลงนามรับเอกสารด)วย นอกจากนี้ให)หัวหน)า
หน1วยงานติดตามด)วยว1าบุคลากรรับทราบข)อมูลข1าวสารต1างๆ ร)อยละเท1าใด
๒. แผนการใช*พื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน!
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให)ที่ประชุมร1วมระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ดําเนินงานวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อเสนอแนะ
ว1าในระยะแรกนั้นโดยศักยภาพของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ไม1ว1าจะด)านบุคลากรและด)านกายภาพ
อยู1ระหว1างการสร)างตัว การฝBงตัวกับท)องถิ่นนั้นเปWนเรื่องที่สําคัญมาก วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนมี
กรรมการประจําวิทยาลัยหรือไม1 หากมีจะเสนอให)ผู)นําท)องถิ่นที่มีความเข)มแข็งเข)ามามีส1วนร1วมใน
การดําเนินงานหรือสนับสนุน ให)ข)อชี้แนะ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าการเสนอแนะนั้นควรคิดนอกกรอบได) เพื่อเสนอแนะ
ได)อย1างเต็มที่ จะเสนอโครงสร)างของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนใหม1ก็ได)
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ให)ข)อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนั้น หลักสูตรควรเปWนหลักสูตรที่สอดคล)องกับวิถีชีวิต
ความเปWนอยู1ของคนในท)องถิ่น จากการสํารวจด)วยสายตาและการลงพื้นที่เปMดเวทีวิจัยนั้นพบว1าใน
ท)องถิ่นนี้มีอาชีพใดบ)าง ร)อยละ ๘๐ เปWนเกษตรกร จึงควรเปMดหลักสูตรด)านการเกษตร แต1มีความ
แตกต1างจากมหาวิทยาลัย โดยออกแบบว1าเรียนในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ๔ วัน ที่เหลือลงปฏิบัติ
ในพื้ น ที่ จ ริ ง ในท) อ งถิ่ น เพื่ อ เชื่ อ มโยงความรู) ใ นห) อ งเรี ย นสู1 การปฏิ บั ติ ใ นแต1 ล ะรายวิ ช า นอกจาก
นักศึกษาจะได)รับปริญญาตามหลักสูตรแล)วยังได)ปริญญาชีวิต เพิ่มทักษะ ความมั่นใจในอาชีพของตน
เกิดแหล1งเรียนรู)แก1สังคมโดยรอบ หรือหากมองในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร โดยศึกษาในวิทยาลัย
ชัยบาดาลพิพัฒน ๔ วัน ที่เหลือก็ปฏิบัติใน อบต. เปWนการนําความรู)สู1การปฏิบัติในหน1วยงานจริง
เช1นเดียวกัน นอกจากนั้นยังควรมีการเปMดหลักสูตรฝFกอบรมระยะสั้น อาจจะเปWนการฝFกอบรมพัฒนา
อาชีพให)กับคนในท)องถิ่นซึ่งจะเปWนประโยชนต1อท)องถิ่นเปWนอย1างมาก
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวสรุปสถานะของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนว1า ๑) เปWน
ศูนยเรียนรู) สําหรั บชาวบ)าน ๒) เชื่อมโยงกับท)องถิ่นและรวบรวมภูมิปB ญญาชาวบ) าน ๓) เปW นศูน ย
ปฏิบัติการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งทั้ง ๓ จะยังคงอยู1หรือไม1 ตามแนวทางที่สภา
มหาวิทยาลัยเคยให)ไว)คือจะไม1เปMดสอนปริญญาตรีและปริญญาโทเปWนหลัก จึงยังควรคงหลักการทั้ง ๓
ข)อนั้นไว) เมื่อตกลงกันว1าผู)สําเร็จการศึกษาที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปWนอย1างไร

๓๗
แล)ว ควรเพิ่มภารกิจอีกอย1างหนึ่งคือการจัดทําศูนยฝFกอบรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเพื่อให)เปWน
คนดี มีความเปWนไทย อีกด)านหนึ่งคือความเปWนครู อาจจะให)นักศึกษาครูมาบ1มเพาะที่วิทยาลัยชัย
บาดาลพิ พัฒน โดยเชิญต)น แบบครูมาเล1าวิธี คิดของครูที่เปWนปู ชนียบุคคล เช1นเดียวกับเนติบัณฑิ ต
อังกฤษที่ก1อนสําเร็จการศึกษาจะต)องไปทานอาหารและนั่งคุยกับนักกฎหมายที่มีชื่อเสียง หากตกลงใช)
แนวคิดนี้จะทําอย1างไรกับวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเพื่อให)นําไปสู1จุดนี้
ศาสตราจารยฐาปนา บุ ญ หล) า กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อเสนอแนะว1าควรให)วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเปWนศูนยบ1มเพาะวิชาชีพตามแนวความคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีเหตุผลว1าเนื่องจากมีโครงการในพระราชดําริมากมาย และต)องการให)ดํารงไว)ให)กับ
ลูกหลานอย1างยั่งยืน จึงควรเลือกโครงการที่เข)ากับบริบทของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน จัดพื้นที่เปWน
ศูนยบ1มเพาะวิชาชีพ เชิญผู)เชี่ยวชาญจากโครงการหลวงมาฝFกสอน เปWนการใช)แบบที่มีการทดลองใช)
มาแล)วและยังเปWนการสนองแนวพระราชดําริอีกด)วย นอกจากจะเปWนที่พึ่งของจังหวัดโดยรอบแต1ยัง
เปWนที่พึ่งของคนไทยทั้งประเทศที่ต)องการอาชีพ ประเทศไทยมีบริบทคือเกษตรอุตสาหกรรม เปWนภูมิ
ปBญ ญาไทย มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครอาจจะเปWน โมเดลทางวิช าการ และวิ ทยาลัย ชั ยบาดาล
พิพัฒนเปWนโมเดลทางด)านวิชาชีพให)กับคนไทยหรือต1างชาติได) จึงควรจัดพื้นที่เปWนส1วนๆ โดยอาศัยผู)รู)
เช1น ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เพื่อสร)างเปWนศูนยบ1มเพาะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตนยินดีอาสาเข)ามา
ช1วยผลักดันและหาผู)สนับสนุนด)านงบประมาณในส1วนนี้
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าว
แสดงความเห็นด)วยกับศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิและ
กล1าวเพิ่มเติมว1าควรส1งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมโดยเริ่มจากต)นแบบคืออาจารย ต)องเปWนผู)ที่มี
ความรับผิดชอบ เช1น การเปWนอาจารยที่ปรึกษาที่ดี และการอบรมนั้นจะมีการวัดผลอย1างไร แบบ
ประเมินผลต)องนําไปสู1การปฏิบัติ ส1วนการเชื่อมโยงกับชุมชนท)องถิ่นนั้นอาจจะพัฒนาพันธุข)าวที่มีการ
เพาะปลู กแบบอิ น ทรี ย มี คุ ณภาพดี ขายได) ร าคา ก็ ส ามารถส1 ง เสริ มในการพั ฒ นาสู1 ท) องถิ่ น ในวั น
ข)างหน)าต1อไปได)
นายเชี่ยวเวทย ยิ้มศิ ริกุล กรรมการส1 งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัยผู) ทรงคุ ณวุฒิให)
ข)อเสนอแนะว1า ๑) ส1งเสริมเรื่องการทําน้ําพริก ๒) ทําการสํารวจอุตสาหกรรมในพื้นที่ว1ามีปBญหา
อย1างไร มีความต)องการอะไร
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนควรเปWนศูนยบ1มเพาะวิชาชีพให)กับนักศึกษาหรือคนในท)องถิ่น จะทําอย1างไร
ที่จะเพิ่มคุณภาพขึ้นมาได) ควรจะเน)นในเรื่อง QC ผลผลิตต1างๆ ควรจัดเปWนกําหนดพื้นที่ว1าพื้นที่
เหล1านี้มีความต)องการอะไร เช1น การต)องการปริญญาทางด)านรัฐศาสตรหรือสาขาอื่นๆ ชาวบ)า น
ประกอบวิชาชีพอะไร ทําอย1างไรจึงจะเพิ่มผลผลิตหรือรายได)ให)กับชาวบ)านได) อาจจะสร)าง Brand
ให) กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑท) องถิ่ น การทํ า นาของวิ ท ยาลั ย ชั ย บาดาลพิ พัฒ นนั้ น ควรเปW น แปลงสาธิ ตให) กั บ

๓๘
ชาวบ)าน ใช)วิชาการเผยแพร1เปWนตัวอย1าง สร)าง Brand ส1งเสริมด)าน QC ก็จะเปWนประโยชนให)แก1
ชาวบ)านในท)องถิ่นเปWนอย1างมาก
นายสมบั ติ ที ฆ ทรั พ ย กรรมการส1 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อเสนอแนะว1า ๑) ควรทําเปWนศูนยสาธิตพลังงานทดแทน วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนนี้ควรสามารถ
เลี้ยงตนเองได)โดยจัดให)มีการปลูกหญ)าเนเปXยร โดยแบ1งเปWน ๒ ส1วน ส1วนหนึ่งทําแก[ส อีกส1วนหนึ่งใช)
ทําเชื้อเพลิงได)โดยตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีผู)เชี่ยวชาญด)านพลังงาน จึงควรใช)ประโยชนใน
ส1วนนี้ จากนั้นจึงค1อยขยายไปสู1โซลารเซลและกลายเปWนศูนยพลังงานทดแทนต1อไป ๒) หากจะทํา
เกษตรที่คืนทุนต)องมีการดูแลที่ใกล)ชิด มีการใช)เทคโนโลยี เช1น การปลูกข)าวที่ดี ๑ ไร1 สามารถทํา
รายได)ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยสามารถจ)างทั้งการปลูก การเก็บเกี่ยว ๓) การปลูกมะละกอ พื้นที่ต)อง
เหมาะสม มีน้ําเพียงพอ มีการดูแลที่ดี มีตลาดส1งออก
หม1อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าว
แสดงความเห็นด)วยที่จะให)วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเปWนศูนยการเรียนรู)สําหรับชาวบ)านและเปWนศูนย
ปฏิบัติการสําหรับนักศึกษา แต1ควรเพิ่มให)เปWนศูนยสําหรับการวิจัยและแหล1งความรู)สําหรับนักศึกษา
และชาวบ)าน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าถามว1าในจังหวัดลพบุรีมีสถาบันการศึกษามาก
น)อยเพียงใด เพราะการสร)างอาชีพต1างๆ นั้น มีกรมพัฒนาฝXมือแรงงานในจังหวัดนี้ มีวิทยาลัยเกษตร
ลพบุรีซึ่งเปWนผู)ผลิตนมให)กับโรงเรียนต1างๆ มีสถาบันส1งเสริมพืชต1างๆ มีวิทยาลัยเทคนิค และยังมี
สถาบันอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งได)ดําเนินการอะไรบ)าง สาเหตุที่ทําเพราะอะไร สาเหตุที่ไม1ทําเพราะอะไร
สิ่งใดคือแรงจูงใจที่ทําให)เกิดการดําเนินการและการเลิกล)มการดําเนินการ ควรศึกษาข)อมูลเหล1านี้ด)วย
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนจะมีความแตกต1างจากสถาบันอื่นๆ อย1างไร เมื่อสํารวจแล)วให)นําไปใช)เปWน
ข)อมูลพื้นฐานในการดําเนินการให)เกิดความแตกต1างที่มีประโยชนต1อชาวบ)าน ความแตกต1างอย1างหนึ่ง
ที่มีคือวิธีบริหารจัดการที่สถาบันอื่นๆ ไม1มีชาวบ)านเข)ามามีส1วนร1วม วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนจะมีมิติ
ที่มากกว1าในส1วนนี้ ให)ชาวบ)านเปWนผู)เริ่มต)นในการตัดสินใจและมีส1วนร1วมในกระบวนการ
ผู)ช1วยศาสตราจารยศิริวัฒน สุนทโรทก ผู)อํานวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนให)
ข)อมูลว1าสถาบัน ศึกษาใกล)เคียงได)แก1วิทยาลัยเกษตรลพบุรีที่มีปB ญหาไม1มีผู)เรียน นอกจากนั้นยังมี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห1งที่ ๒ ตั้งอยู1ในหมู1บ)านเกาะรัง แต1มีผู)เรียนน)อย ส1วนราชการที่เกี่ยวข)องกับ
การเกษตรคื อสถานี วิ จั ย เกษตรลพบุ รี สถานี พัฒ นาที่ ดิ น ทั้ งสองแห1 งนี้ ตั้ งอยู1 ที่อํ า เภอโคกตู ม ซึ่ ง
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนมีโอกาสได)ประสานงานกันอยู1บ1อยครั้ง แต1การปฏิบัติจริงนั้นชาวบ)านให)
ความเชื่อถือน)อย วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนสามารถที่จะให)การศึกษาที่ถูกต)องกับชาวบ)าน โดยจัด
หลักสูตรที่เอื้อต1อการศึกษาของคนในท)องถิ่น แต1ไม1ควรเปWนการยกหลักสูตรมาจากมหาวิทยาลัยเพื่อ
นํามาจัดการศึกษาที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน

๓๙
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1ามีทั้งจุดแข็งและจุดอ1อน การที่วิทยาลัยเกษตรใน
พื้นที่ไม1สามารถทําได)นั้น เพราะเปWนการสอนคนให)เปWนเกษตรกรที่มีปริญญา แต1วิทยาลัยชัยบาดาล
พิพัฒนจะสอนให)คนรู)เรื่องเกษตรโดยใช)เกษตรกรเปWนองคความรู) โดยมหาวิทยาลัยเปWนผู)สนับสนุน
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
พื้นที่ในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนนั้นมีพื้นที่มากพอที่จะใช)เปWนแปลงตัวอย1างให)กับเกษตรกรเกี่ยวกับ
การสร)างผลผลิตที่ได)ผลดีกว1า เปWนตัวอย1างให)แก1เกษตรกรในพื้นที่
หม1อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าว
ว1าหากวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนจะสร)างเปWนศูนยทดลองทางการเกษตร จะช1วยประสานกับบริษัทซีพี
และบริษัทเจียไต‚ให)ส1งบุคลากรมาให)คําแนะนําและสนับสนุนเมล็ดพันธุพืช
อุ ป นายกสภามหาวิ ทยาลั ย ถามว1 า สิ่ งต1 า งๆ เหล1 า นี้ ช าวบ) า นไม1 รู) จ ริ งหรื ออย1 า งไร
ทราบได)อย1างไรว1าชาวบ)านไม1มีความรู) ข)อมูลเหล1านี้เปWนข)อมูลสําคัญในการเริ่มต)นงาน ชาวบ)านจึง
ต)องเข)ามามีส1วนร1วมในการคิดและตัดสินใจในการเริ่มต)นนี้ มิเช1นนั้นแล)วก็จะเหมือนกับหน1วยงาน
อื่นๆ ที่ช1วยเหลือชาวบ)านได)น)อย ไม1มีชาวบ)านมาร1วมเพราะไม1ต รงต1อความต)องการของชาวบ)า น
จึงควรให)ชาวบ)านเข)ามามีส1วนร1วมตั้งแต1เริ่มต)น
นายกสภามหาวิทยาลั ยกล1 า วว1 าสิ่ งที่ อุปนายกสภามหาวิทยาลั ยกล1 า วมานั้ น เปW น
พื้นฐานของการเริ่มต)น แต1สิ่งที่ที่ประชุมให)ข)อเสนอแนะมานั้นเปWนการจุดประกายว1าจะทําอย1างไรที่จะ
ดึงชาวบ)านเข)ามามีส1วนร1วม และให)ชาวบ)านได)แสดงความคิดเห็นในการจัดทําโครงการว1าจะทําอะไร
โดยมีการหารือกับชาวบ)านว1าสิ่งใดที่ชาวบ)านสนใจและยังขาดแคลน และให)ชาวบ)านเปWนผู)ลงมือทํา
โดยวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเปWนผู)สนับสนุนทางด)านวิชาการ ส1วนโครงสร)างการบริหารนั้นต)องหารือ
กันว1าทําอย1างไรจึงจะเชื่อมโยงกับทุกส1วนที่เกี่ยวข)อง
อธิการบดีกล1าวว1าเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระนโยบายที่วิทยาลัยชัย
บาดาลพิพัฒนที่ผ1านมานั้น ที่ประชุมได)เสนอแนะให)หาข)อมูลความต)องการที่ประชาชนมีส1วนร1วม หา
ศักยภาพพื้นฐานในพื้นที่ ได)มอบให)ผู)ช1วยศาสตราจารยศิริวัฒน สุนทโรทก และคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรลงพื้นที่สํารวจและทําวิจัยว1าความต)องการมีส1วนร1วมของชาวบ)านมีอะไรบ)าง ผู)ช1วย
ศาสตราจารยศิริวัฒน สุนทโรทก ได)ประสานงานกับกรมวิชาการเกษตรนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช)ที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน จึงขอให)หน1วยงานที่ดําเนินการรายงานข)อมูลต1างๆ เหล1านี้
ผู)ช1วยศาสตราจารยมณีรัตน ลิ่มสืบเชื้อ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน1งบริหารกล1าวว1าคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได)
ดําเนินการสํารวจความต)องการ สํารวจปBญหาในท)องถิ่น จัดอบรมผู)นําท)องถิ่น นอกจากนั้นยังมีผลงาน
ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปƒที่ได)จัดทําโครงการของตนเอง ในตําบลท1ามะนาว โดย
ออกแบบบรรจุภัณฑให)กับผลิตภัณฑในท)องถิ่น มีการศึกษาความต)องการของผู)ผลิตในท)องถิ่น แล)วก็
ออกแบบให)ผู)ผลิตเลือกตามความต)องการและนําไปใช)จริง ขณะนี้อยู1ในขั้นตอนในการจดทะเบียน

๔๐
การค)า เปWนการสร)างความมีส1วนร1วมระหว1างนักศึกษาและชุมชน และจะนําไปบูรณาการกับการเรียน
การสอนและงานวิจัย ส1วนโครงการต1อไปก็จะขยายไปชุมชนอื่นๆ
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
แนวคิดมี ๒ ทาง คือ ๑) Follow Approach ๒) Lead Approach พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู1หัวทรง
เปWนผู)ทํา Lead Approach คือทําในสิ่งที่ชาวบ)านยังไม1คิด เปลี่ยนแปลงชาวบ)านคิดและทําในสิ่งที่
ดีกว1า แต1อีกทางหนึ่งคือการทําในสิ่งที่ชาวบ)านรู)และทําอยู1 โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี โรงเรียน
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เหล1านี้คือ Lead Approach ก1อนก1อตั้งนั้นมีแต1คนไม1เห็นด)วย แต1
ปBจจุบันมีแต1ผู)ต)องการเข)ามาเรียน ทําให)ไม1เพียงพอต1อการรองรับ ซึ่งเหล1านี้เหมือนเปWนการติดอาวุธ
ทางปBญญาให)แก1ชาวบ)าน การเปWนศูนยบ1มเพาะให)กับชาวบ)านนั้นเปWนสิ่งที่ดีและประสบความสําเร็จ
เปWนอย1างมากในต1างประเทศ จะทําอย1างไรให)สอดคล)องกับบริบททั้ง ๔ ด)านที่นายกสภามหาวิทยาลัย
ตั้งไว) เปWนศูนยรวมภูมิปBญญาและนวัตกรรมโดยใช)หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช) โดยเลือกใช)โครงการที่
มีความน1าจะเปWนไปได)สูง หากประสบความสําเร็จจะกลายเปWนแหล1งเรียนรู)ที่สําคัญสําหรับในประเทศ
และต1างประเทศ
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
ควรคิดในเรื่องรูปแบบของการบริหารก1อน ควรมีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนโดย
มีทั้งฝGายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและผู)นําท)องถิ่นเปWนกรรมการบริหารร1วมกัน เพื่อให)ทราบถึง
ความต)องการของชุมชน ส1วนโครงการต1างๆ ที่นําเสนอมานั้นก็ให)คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชัย
บาดาลพิพัฒนพิจารณาเลือกเพื่อดําเนินการต1อไป
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าหากจะวางมือจากวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนโดยให)
คณะกรรมการบริ ห ารวิ ท ยาลั ย ชั ย บาดาลพิ พั ฒ นเปW น ผู) ดํ า เนิ น การ แสดงว1 า มหาวิ ท ยาลั ย ไม1 ต) อ ง
ดําเนินการ หากมหาวิทยาลัยจะดําเนินการจะต)องตั้งเปCาหมายเสียก1อนว1าจะดําเนินการไปในทิศทาง
ใด หากยั ง มี ความคิ ด ว1 า จะใช) วิ ทยาลั ย ชั ย บาดาลพิ พั ฒ นเปW น ฐานสนั บ สนุ น มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครและบ1มเพาะอาจารยต)องตั้งเปCาหมายโดยต)องมีงบประมาณกับวิธีการบริการด)วย หากคิดว1า
จะดําเนินการใดจะต)องคิดว1าโครงสร)างการบริหารจะเปWนอย1างไรจึงจะดําเนินการเช1นนั้นได)
ผู) ช1 ว ยศาสตราจารยสุ ร ศั ก ดิ์ โกสิ ย พั น ธ กรรมการส1 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ทยาลั ย
ผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อเสนอแนะว1าปBญหาที่สําคัญที่สุดของชาวบ)านคือการขาดแคลนทุน ถึงจะอบรมไป
แล)วก็ไม1สามารถทําได) สามารถแก)ไขได)โดยให)มหาวิทยาลัยเปWนผู)ลงทุน จัดหาวัสดุอุปกรณ ให)ชาวบ)าน
เปWนผู)ดําเนินการ ให)นักศึกษาเปWนผู)ช1วย เปWนการได)ประโยชนทั้งสองฝGายและจะเกิดผลขึ้นมา
นายพงศเทพ อันตริกานนท ที่ปรึกษาด)านวิจัยด)านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก
การได)รับมอบหมายให)ช1วยดูแลวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ได)ทําการศึกษาศักยภาพของมหาวิทยาลัย
และลงพื้นที่ศึกษาข)อมูลวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน พบว1าปBญหาของท)องถิ่นคือปBญหาด)านการเกษตร
ด)านการจัดการน้ําและด)านสิ่งแวดล)อม ทั้งนี้ได)จัดทํากรอบแนวคิดไว) ๕ กรอบคือ ๑) ศูนยเรียนรู)
ด)านทฤษฎีและด)านกายภาพ โดยอาศัยทฤษฎีใหม1และหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการแก)ไขปBญหาต1างๆ

๔๑
ด)วยเทคโนโลยีและความรู)ทางด)านวิชาการ ๒) ศูนยถ1ายทอดเทคโนโลยีและศูนยบ1มเพาะวิชาชีพให)กับ
ชุมชนในท)องถิ่น ๓) ศูนยการวิจั ยแบบครบวงจร โดยทั้งจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหรือรั บ
งานวิจัยจากภายนอก ๔) ศูนยปBญญาของท)องถิ่น เปWนแหล1งข)อมูล เปWนที่ปรึกษาให)กับท)องถิ่น ๕)
ศูนยส1งเสริมและเพิ่มศักยภาพให)กับภูมิปBญญาท)องถิ่น สิ่งที่จะต)องดําเนินการคือ การสร)างเครือข1าย
ทั้งในท)องถิ่ น หน1 ว ยงานภายในประเทศและสถาบั นการศึกษาต1 างประเทศ เพื่ อศึ กษาข) อมู ล และ
แลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อนํามาใช)ประโยชนกับท)องถิ่น
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวสรุปว1าการใช)พื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนนั้นควร
๑. เปWนศูนยเรียนรู)สําหรับประชาชน และนักศึกษา
๑) ทําศูนยบ1มเพาะเพื่อเรียนรู)เศรษฐกิจพอเพียง
สิ่งที่ตองทํา
- ส1งคนไปรับการอบรมทฤษฎีและวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาอบรมคน
อื่นต1อ
๒) แบ1งที่ดินเปWนแปลงๆ เพื่อทําต)นแบบ และสําหรับเปWนที่ที่ชาวบ)านและ
นักศึกษามาทดลองดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
๓) ศูนยสาธิตพลังงานทดแทน
๒. เปWนศูนยเชื่อมโยงกับท)องถิ่นและรวบรวมภูมิปBญญาท)องถิ่น
- จัดทําแปลงขยายพืชพันธุสมุนไพร
- จัดทําศูนยรวบรวมภูมิปBญญาชาวบ)าน
- จัดการฝFกอบรมความรู)ต1างๆ ระยะสั้น
๓. ทําเปWนศูนยปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สิ่งที่ตองทํา
- สร)างศาลาอเนกประสงคโดยใช)วัสดุพื้นบ)านแต1ทําให)ดูดี
- สร)างที่พักในลักษณะเรือนแถวด)วยวัสดุพื้นบ)านแต1ทําให)ดูดี
- สําหรับพักได)ประมาณ ๑๐๐ คน แต1ควรมีห)องน้ํารวมจํานวนพอเพียง
ด)วยวัสดุที่คงทนและสะอาด
- จัดหาเต็นทสนามเพื่อสําหรับกรณีมีคนมาพักมากกว1าจํานวนห)อง

๔. เปWนศูนยฝFกอบรมสําหรับนักศึกษา
ใหเปนคนดี
- มีวินัย (โดยการเล1นกีฬา)
- มีจิตสาธารณะ (โดยการออกไปช1วยเหลือชาวบ)าน)
- มีเมตตาต1อตนเองหรือผู)อื่น (ด)วยการทําสมาธิ)
ใหมีความเปนไทย

๔๒
- การเรียนรู)ภูมิปBญญาไทยและวัฒนธรรมประเพณีท)องถิ่น
สําหรับวิทยาลัยการฝ!กหัดครู เปนศูนย$บ%มเพาะ
ความเปน “ครู” ที่ดี
รายละเอียดโครงการที่ตองไปทํามา
๑. การสํารวจความคิดเห็นของชาวบ)าน
๒. ลักษณะโครงการ, ระยะเวลา, งบประมาณ
๓. สิ่งก1อสร)างที่ต)องจัดทํา, งบประมาณ ระยะเวลา
๔. รายได)ที่คาดว1าจะได)รับ (ถ)ามี...อย1าสนใจมากนัก)
โครงสร)างการบริหารจัดการ
ความตองการ
๑. เชื่อมโยงกับท)องถิ่น
๒. เชื่อมโยงกับชาวบ)าน
๓. ให)ประชาชนมีส1วนร1วม
๔. ให)เชื่อมโยงกับผู)บริหารส1วนกลาง
๕. สามารถบริหารจัดการได) โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได)
๖. สามารถดูแลการใช)พื้นที่และใช)ประโยชนได)อย1างทั่วถึงอย1างบูรณาการ
รองศาสตราจารย ดร. วรากร ไม)เรียง กรรมการสภาวิชาการผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
หากภารกิจของมหาวิทยาลัยถูกกําหนดว1าผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอน เมื่อมีวิทยาลัยชัย
บาดาลพิพัฒนแต1ไม1มีตัวเลขของการผลิตบัณฑิตจะมีผลกระทบต1องบประมาณหรือไม1
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนไม1ใช1วิทยาเขต แต1เปWน
แหล1งปฏิบัติการจึงไม1ต)องกังวลในเรื่องนี้
รองศาสตราจารย ดร. วรากร ไม)เรียง กรรมการสภาวิชาการผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1าหากใน
พื้นที่นี้มีวิทยาลัยเกษตรฯ วิทยาลัยเทคนิคฯ และหน1วยงานต1างๆ ก็ไม1ควรคิดว1าสถาบันเหล1านี้คือคู1แข1ง แต1
ควรคิดว1าเปWนพันธมิตรทางการศึกษา และหากใช)เครือข1ายกับเขื่อนปGาสักชลสิทธิ์เพื่อประโยชนทางด)านการ
ใช)ประโยชนจากน้ําทั้งการเลี้ยงปลากระชัง การชลประทานเพื่อการเกษตร ก็จะเปWนการดี
นายกสภามหาวิทยาลั ยกล1าวว1าบริบ ท ๔ ข) อที่กล1า วมานั้น หมายถึ งจะใช) พื้นที่ใน
วิทยาลัยชัย บาดาลพิพัฒ นเพื่ออะไร การเปWนศู นยเรี ยนรู)นั้ นก็สามารถทําอะไรได) อีกหลายๆ อย1า ง
หลายโครงการที่ทําให)เกิดการเรียนรู)ในเรื่องต1างๆ
นายสมพงษ สิ ม าลั ย กรรมการส1 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อเสนอแนะว1าขอให)ใช)สันติอโศกเปWนตัวอย1าง มีศูนยปฏิบัติธรรม ปลูกพืชสมุนไพร ปลูกพืชปลอด
สารพิษ ให)ชุมชนมีส1วนร1วมในการดําเนินการ มีการฝFกอบรม สามารถพัฒนาได)ทั้งคนและผลิตภัณฑ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าภายใน ๕ ปXนี้ให)ดําเนินการภายในกรอบนี้ก1อน ส1วน
จะเริ่มต)นอย1างไรนั้นให)ไปสํารวจความคิดเห็นของชาวบ)านในท)องถิ่นและภูมิภาค เพื่อให)ได)รับการ
สนับสนุน จากนั้นจัดทําโครงการเสนอมหาวิทยาลัยว1าจะทําอะไร ใช)งบประมาณเท1าใด ใช)ระยะเวลา

๔๓
เท1าใด และกล1าวถึงโครงสร)างบริหารจัดการนั้นผู)บริหารจะต)องตอบโจทย ๖ ประการนี้ให)ได) จึงขอให)
สภาคณาจารยและข)าราชการที่มีความคิดเปWนของตนเอง มีความมั่นใจในความคิด มีความคิดนอก
กรอบ มาให)ข)อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร)างการบริหาร
นายเชี่ยวเวทย ยิ้มศิริกุล กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1าควร
คิดรูปแบบและนํามาตั้งคําถามเพื่อเกิดจุดประกายทางความคิด ระดมสมอง ตั้งคําถามว1าต)องการอะไร
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย มอบให) ส ภาคณาจารยและข) า ราชการหาตั ว แทนที่ มี
แนวความคิดนอกกรอบเพื่อให)ข)อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร)างการบริหาร และมอบให)ศาสตราจารย
ฐาปนา บุญหล)า นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา เปWนที่ปรึกษาวิทยาลัย
ชัย บาดาลพิ พัฒ น ช1 วยเสนอแนะและกลั่ นกรองความคิ ด กรอบการดํ าเนิ นการและโครงสร) า งการ
บริหาร และมอบนายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เปWนประธานคณะกรรมการ
ควบคุมการดําเนินงานและเลือกกรรมการตามที่เห็นสมควร และมอบผู)ช1วยศาสตราจารยศิริวัฒน
สุนทโรทก ติดตามการดําเนินการเอกสารเกี่ยวกับพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
มติที่ประชุม ๑) ให)รองศาสตราจารยเกษม ช1วยพนัง และผู)ช1วยศาสตราจารยศิริวัฒน สุนทโรทก จัดทํา
กรอบแผนการดําเนินงาน ๕ ปX ของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน โดยมอบศาสตราจารยฐาปนา
บุ ญหล) า นายผดุ งชาติ สุ วรรณวงศ และรองศาตราจารยธี รยุ ทธ สุ นทรา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ เปWนที่ปรึกษา จัดทํากรอบแผนและงบประมาณเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อมอบนโยบายว1าจะทําอะไร อย1างไร
๒) โครงสร)างการบริหารจัดการให)สภาคณาจารยและข)าราชการรับไปพิจารณาให)ข)อเสนอแนะ
แล) วนําเสนอในการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๕ วั นที่ ๒๑ กั นยายน พ.ศ.
๒๕๕๕ ต1อไป
๓) เห็นชอบการใช)พื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนให)เปWนศูนยเรียนรู)สําหรับประชาชนและ
นักศึกษาโดยเชื่อมโยงกับท)องถิ่น เปWนศูนยฝFกปฏิบัติอบรมนักศึกษาและการบ1มเพาะความ
เปWนครูที่ดี
๓. โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอนุบาลเชิงพุทธ
ผู)ช1วยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ และอาจารยเบญจวรรณ ศรีมารุต รายงาน
ข)อมูลโครงการจัดจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชภัฏพระนครความว1า ตามที่มหาวิทยาลัยได)จัดทํา
โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชภัฏพระนคร ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย เพื่อให)เปWน
สถานที่ฝFกประสบการณวิชาชีพครู ซึ่งมหาวิทยาลัยได)เปMดทําการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการปฐมวัยศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให)มี
ความรู) เชี่ยวชาญการศึกษาปฐมวัย และพัฒนาเด็กให)เติบโตตามวัยอย1างเหมาะสม มหาวิทยาลัยจึง
ได)ดําเนินการจัดทําโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชภัฏพระนคร รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

๔๔
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1าการสอน
ในระดับอนุบาลนั้นมีความสําคัญมาก เพราะเปWนจุดเริ่มต)นของการปลูกฝBงและการเรียนรู) ควรตั้งต)น
ให)ดีที่สุดและมีความแตกต1างจากที่อื่นอย1างไร
ผู) ช1 ว ยศาสตราจารยอั ญ ชลี ไสยวรรณกล1 า วว1 า มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนตาม
แนวความคิดใหม1เรียกว1า PRA (Phanakhon Rajabhat Approach) ซึ่งจะสร)างขึ้นใหม1ด)วย
กระบวนการวิจัยและพัฒนา มีการรับนักเรียนเปWนระยะตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา ทั้ง ๔ ด)าน
คือ ร1างกาย อารมณ สังคม และสติปBญญา
อธิ การบดี กล1 าวว1 าเนื่ องจากมี นโยบายว1 าวิ ทยาลั ยการฝF กหั ดครู มีการเรี ยนการสอน
สาขาวิชาปฐมวัย สาขาวิชาประถมศึกษา สภามหาวิทยาลัยจึงให)นโยบายว1าควรมีโรงเรียนสาธิตในระดับ
อนุบาล หรือมีโรงเรียนอนุบาลเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมีวิทยาลัยพุทธศาสตรและปรัชญา และอยู1ใกล)วัด
พระศรีมหาธาตุฯ จึงต)องการให)มีการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเชิงพุทธ แต1ปBจจุบันได)รวบรวมนําเอาทฤษฎี
ใหม1 ๆ รวมเข)าไปจนกลายเปW น PRA บูรณาการโดยวิถีพุทธ จากนั้นได)มีการปรับพื้ นที่ จั ดเปW นโรงเรี ยน
อนุบาลโดยมีการศึกษาข)อมูลด)านสถานที่และสิ่งแวดล)อม และในครั้งนี้นําเสนอเพื่อสภามหาวิทยาลัยให)
ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางในการดําเนินการเกี่ยวกับวิถีพุทธกับหลักสากลอย1างไร
ดร.น)อย สีปCอ กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อเสนอแนะว1า
ห)องเรียนควรเปWนห)องเรียนที่กว)างเพราะนักเรียนจะต)องเรียน เล1น และนอน ต)องมีความสะอาด สีสัน
สดใส ที่นอนผู)ปกครองก็จะเตรียมมาให) อาหารสําหรับนักเรียนต)องมีคุณภาพ มี ประโยชนต1อร1างกาย
ห)องน้ําต)องสะอาด อุปกรณการสอนและของเล1นต)องมีพร)อม การเลือกครูที่เปWนครูประจําชั้น ต)องเปWนผู)ที่
รักเด็ก ควรมีวิธีการคัดเลือกให)ได)ครูที่ดี การให)นักศึกษาไปฝFกสอนนั้นก็ต)องคัดเลือกผู)ที่มีความรักเด็ก มี
ความรู) ส1วนจํานวนนักเรียน ๒๕ คนต1อห)องนั้นเหมาะสมแล)ว
ดร.บุญชอบ พุ1มไพจิตร กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
ควรแสดงให)ชัดเจนเกี่ยวกับคําว1า PRA การใช)วิถีพุทธกับทฤษฎีสากลนั้นมีความสอดคล)องอย1างไร ควร
ขยายความให)ชัดเจน
รองศาสตราจารยวันทนา จันทพันธ ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1งกล1าวว1าในการเสนอการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสาธิตนั้นได)เสนอให)ขยายไป
ถึงระดับประถมด)วย และอนุบาลเชิงพุทธนั้นศาสนาอื่นๆ ก็สามารถมาเรียนได) และถามว1าตามที่มีข)อมูลว1า
อนุบาลเชิงพุทธนี้จะมีบุคคลภายนอกเข)ามาบริหารจัดการนั้นจริงหรือไม1
อธิ ก ารบดี กล1 า วว1 า เรื่ องนี้ ยั งไม1 ชั ด เจน ได) ใ ห) วิ ทยาลั ย การฝF ก หั ด ครู ได) ช1 ว ยคิ ด ทํ า
แต1ไม1ได)คิดทํา จึงได)หาทางจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเชิงพุทธ ได)ขอคําแนะนําจากโรงเรียนอนุบาลที่มี
ประสบการณ ได)มีการหารือเพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินการ และให)สาขาปฐมวัยเสนอความคิดเห็น
ว1าจะบริหารจัดการอย1างไร ถ)าเปWนไปได)อาจจะมีส1วนร1วมระหว1างบุคคลภายนอกที่มีความรู)ที่มาเปWนที่
ปรึกษา และมหาวิทยาลัยเปWนผู)บริหารจัดการ จึงเสนอให)สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและให)ข)อเสนอแนะ
เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการบริ ก ารงาน การดํ า เนิ น การ โดยมอบหมายให) ผู) ช1 ว ยศาสตราจารยอั ญ ชลี

๔๕
ไสยวรรณ เปWนผู)ดําเนินการ และคณบดีวิทยาลัยการฝFกหัดครู เปWนผู)ดูแล แต1คณบดีวิทยาลัยการฝFกหัด
ครูไม1ขอดูแล ซึ่งจะเกิดปBญหาการรับผิดชอบต1อโครงการนี้ ปBจจุบันโครงสร)างสิ่งอํานวยความสะดวกพร)อม
หมดแล)ว ยังขาดแต1รูปแบบการบริหารงาน
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยถามว1 า ๑) ผู) ช1 ว ยศาสตราจารยอั ญ ชลี ไสยวรรณ จะ
รับผิดชอบโครงการนี้ด)วยตัวเองหรือไม1 ๒) โรงเรียนอนุบาลนี้เปWนของโรงเรียนสาธิตหรือวิทยาลัยการ
ฝFกหัดครู หากเปWนของวิทยาลัยการฝFกหัดครู จะเปWนเนื้อเดียวกันกับวิทยาลัยการฝFกหัดครูหรืออยู1คนละ
ส1วน หากเปWนเนื้อเดียวกันคณบดีวิทยาลัยการฝFกหัดครูจะเปWนผู)บริหารจัดการโดยผ1านผู)ที่เชื่อมโยง ๓)
ผู)ช1วยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ พร)อมที่จะดําเนินการโดยที่ไม1พึ่งพาบุคคลภายนอกได)หรือไม1
อุปกรณการเรียนการสอน ความรู) มีเพียงพอหรือไม1 ๔) แนวทางในการรับนักเรียนเปWนอย1างไร เพราะใน
ปBจจุบันโรงเรียนสาธิตจะมีผู)เข)าเรียนมาก วิธีที่เปWนธรรมในการคัดเลือกคือการสอบเข)า ซึ่งไม1เปWนธรรมโดย
ธรรมชาติ เพราะเด็กเกิดมาไม1เท1ากันแต1ต)องเรียนหนังสือเหมือนกัน โรงเรียนสาธิตมีหน)าที่สอนเด็กที่มี
ปB ญญาน) อยให) เดิ นควบคู1 ไปกั บเด็ กที่ มี ปB ญญามากได) นี่ คื อความตั้ งใจของโรงเรี ยนสาธิ ตที่ เปW นแหล1 ง
ปฏิบัติการทางการสอนของนักศึกษา จากประสบการณศึกษาธรรมะกับท1านวิริยัง วัดธรรมมงคล สอน
สมาธิ ไม1ได)สอนให) คนบรรลุ แต1สอนคนให)เกิดสติและปBญญา โดยใช)สมาธิ เปWนตั วชักนํา และยื นยันว1 า
ปBญญาเกิดขึ้นได)จากการมีสมาธิ หากนํามาใช)กับเด็กให)นั่งสมาธิ ๕ นาที แล)วปBญญาจะเกิด ควรใส1ใน
หลักสูตรนี้ด)วย ขอให)ปรับปรุงหลักสูตรและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยโดย ๑) ระบุวิธีคัดเลือกให)ได)เด็กที่
ไม1เก1ง ๒) วิธีพัฒนาเด็กที่ไม1มีปBญญาให)มีปBญญา ๓) ความเชื่อมโยงระหว1างคณะแบบตลอดไป เพื่อขยาย
ไปสู1ในระดับประถม หากได)ผลก็จะรวมในระดับมัธยมเข)าด)วยกันเพื่อให)เปWนแหล1งปฏิบัติการทางการสอน
เพื่อให)ได)วิธีทางการสอนที่ดีที่สุด และแนะนําให)ไปศึกษาข)อมูลที่วัดธรรมมงคล
ผู)ช1วยศาสตราจารยสุรศักดิ์ โกสิยพันธ กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ให)ข)อเสนอแนะว1าปBญญาจะเกิ ดได)จากกายดี ควรปรับปรุงปรัชญาว1า “ควรพัฒนากายและปBญญา” ส1วน
วิสัยทัศนควรเพิ่มเติมคําว1า “เปWนแหล1งวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา” และต)องการทราบตัวชี้วัด
ของคําว1า “เปWนโรงเรียนสาธิตชั้นนําในระดับอาเซียน” ว1ามีอะไรที่โดดเด1นกว1าโรงเรียนอื่นๆ
ดร.บุญชอบ พุ1มไพจิตร กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
ควรนิยามคําว1า “วิถีพุทธ” ให)ชัดเจน และควรกําหนดคุณสมบัติของครูวิถีพุทธให)ชัดเจนว1าควรเปWน
อย1างไร โดยเขียนในหลักสูตรให)ชัดเจน ซึ่งในเอกสารไม1ได)เสนอหลักสูตรมาด)วย การอบรมมีการ
อบรมเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอะไรบ)าง องคประกอบควรครบถ)วนเพื่อง1ายต1อการดําเนินงาน
และนําไปสู1สาธารณะชน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าควรทําให)เกิดการกระจ1างว1าวิถีพุทธนั้นคืออะไร
มีประเด็นอะไรบ)างที่เข)าไปอยู1เปWนองควิถีพุทธ และคําว1าสากลนั้นมีทฤษฎีอะไร ทั้งพุทธและสากลจะมี
การดําเนินการอย1างไร
อธิการบดีกล1าวว1าจะร1วมรับผิดชอบและอํานวยความสะดวกให) โรงเรียนอนุบาลเชิง
พุทธนั้น เจตนาคือตามหลักพุทธศาสนาคือไตรสิกขา ยึด ๓ วิธีการ มีการปลูกฝBงตั้งแต1อนุบาลให)เด็กมี ๑)

๔๖
วินัย สร)างให)เกิดจิตสํานึก ๒) สร)างให)เด็กมีสมาธิที่จะก1อให)เกิดปBญญา โดยกระบวนการเรียนการสอนต)อง
เอื้อให)เกิดสมาธิและปBญญา มีความเปWนไทย ปลูกฝBงประเพณีและวัฒนธรรม ๓) สร)างการใฝGความรู)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าควรให)วิทยาลัยการฝFกหัดครูเข)ามามีส1วนร1วมโดย
อธิ ก ารบดี เ ปW น ผู) ค วบคุ ม ดู แ ล ก1 อ นนํ า เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ควรผ1 า นการพิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก1อน เพื่อพิจารณาด)านงบประมาณ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1าควรให)
ความสําคัญกับครูก1อน โดยควรไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุGนที่มีมาตรฐานการคัดเลือกครูที่ดี ครูเปWน
ตัวอย1างที่ดี เด็กรักครูก็จะเชื่อครูและดําเนินตามครูทํา
ศาสตราจารยฐาปนา บุ ญ หล) า กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อเสนอแนะว1าควรเลือกแนวทางเพียงแนวทางเดียวว1าจะเปWนวิถีพุทธ วิถีไทย หรือเปWนสากล
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าควรมีคําเตือนไว)ด)วยว1า “โรงเรียนนี้สอนตามหลักวิถี
พุทธ ใครจะนับถือศาสนาใด ไม1มีข)อจํากัด ไม1มีข)อห)ามในการเข)าโรงเรียนนี้ แต1หากเข)าแล)วต)องปฏิบัติ
ตาม หากปฏิบัติตามไม1ได) ก็ไม1ต)องเข)า” มิใช1เข)ามาแล)วมาเรียกร)องให)เปลี่ยนเพราะไม1ใช1ศาสนาพุทธ
และเพื่อจะได)ไม1ขัดต1อรัฐธรรมนูญ ไม1เปWนการกีดกันศาสนา
รองศาสตราจารยวันทนา จันทพันธ ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1งให)ข)อเสนอแนะว1 าควรให)คุณหญิงสุ ภา กิจจาทร เปWนที่ปรึกษาในการ
ดําเนินงานในคณะนี้ด)วย เพราะท1านเปWนผู)ที่มีประสบการณในเรื่องนี้เปWนอย1างมาก
มติที่ประชุม ให)ปรับแก)และนําเสนอต1อสภามหาวิทยาลัยต1อไปโดย
๑) ระบุข)อมูลการบริหารจัดการให)ชัดเจน
๒) คิดงบประมาณค1าใช)จ1ายให)เพียงพอ
๓) มอบคุณหญิงสุภา กิจจาทร เปWนที่ปรึกษา
วันอาทิตย!ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เปE นการระดมความคิ ดเห็ นของสภามหาวิ ทยาลั ย คณะกรรมการส4 งเสริ มกิ จการ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ กรรมการสภาคณาจารย!และข*าราชการ และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
๑) ระบบอาจารย!ที่ปรึกษา
ผู)ช1 วยศาสตราจารยกั ลยา แสงเรือง รองอธิการบดี ฝGายวิ ชาการและบริการวิ ชาการ
รายงานว1าตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได)มีมติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครควรให)ความสําคัญกับระบบอาจารยที่ปรึกษา
โดยมอบมหาวิทยาลัยจัดทําระบบที่ปรึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัย วาระนโยบาย นั้น มหาวิทยาลัย
ได)ดําเนินการจัดทําเรียบร)อยแล)ว ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

๔๗
หม1อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว1า
การประเมินการเข)าพบอาจารยที่ปรึกษานั้นเริ่มทําเมื่อใด และมีการช1วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาหรือไม1
ผู)ช1วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีฝGายวิชาการและบริการวิชาการกล1าว
ว1าใน ๑ สัปดาหจะมีตารางให)นักศึกษาเข)าพบ และปลายภาคการศึกษาเปWนการเข)าพบเพื่อต)องการทราบ
ว1านักศึกษาต)องการให)ช1วยเหลือในด)านใด และจะมีการบันทึกว1าที่นักศึกษาไม1มาเข)าพบนั้นเปWนเพราะเหตุ
ใด และมีบันทึกที่เกี่ยวกับพฤติกรรม ความเปWนมาเปWนไปของนักศึกษาเพื่อเปWนข)อมูลในการให)คําปรึกษา
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1าจาก
ประสบการณเปWนอาจารยพบว1า ปBญหาของอาจารยคือ ๑) อาจารยขาดความตระหนักในหน)าที่ ๒) ขาด
ความรอบรู)ในส1วนที่เกี่ยวข)อง ควรมีควรรอบรู)ในเรื่ององคกร ๓) ขาดความรู)ลึกในสาขาวิชาที่สอน ส1วน
ปBญหาของนักศึกษาคือไม1ทราบว1าตนจะต)องทําอะไรบ)าง การแก)ไขคือ ๑) การทดสอบอาจารยที่ปรึกษา
เกี่ยวกับหน)าที่ต1างๆ ของอาจารยที่ปรึกษา และการทดสอบนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการตนเองว1าจะต)อง
ทําอะไรบ)าง ๒) ฝGายบริหารมีแผนการที่แน1นอน ชัดเจน ๓) ระบบอาจารยที่ปรึกษานั้นควรเปWนภาระงาน
เพื่อให)อาจารยเกิดความใส1ใจ เมื่อมีคําสั่งแล)วอาจารยควรให)เกียรติแก1สถาบัน เพราะการที่อาจารยเข)ามา
มีส1วนร1วมก็จะแสดงให)เห็นถึงความสําคัญของงาน นักศึกษาก็จะเข)าร1วม แสดงถึงความพร)อมเพรียงของ
สถาบันตามหลักสามัคคีธรรม
ผู)ช1วยศาสตราจารยสุมนา ระบอบ กรรมการสภาวิชาการผู)แทนจากวิทยาลัยการ
ฝF กหั ด ครู กล1 าวว1 าจากสภาพปB จจุ บั นพบว1 า ๑) นั กศึ กษาไม1 รู) จั กอาจารยที่ ปรึ กษา ๒) ข) อมู ลรายชื่ อ
อาจารยที่ปรึกษาไม1เปWนปBจจุบัน
หม1อมราชวงศโอภาส กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
จากประสบการณจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยต1างประเทศนั้น นักศึกษาจะทราบชื่ออาจารยที่ปรึกษา วัน
เวลา สถานที่ สําหรับนัดพบอาจารยที่ปรึกษาอย1างชัดเจน ทราบได)ว1าอาจารยที่ปรึกษามีนักศึกษาในที่
ปรึกษากี่คน ใครบ)าง และนัดพบตั้งแต1ต)นๆ ของภาคการศึกษา จึงควรมีวิธีการดําเนินการเช1นนี้
ผู)ช1วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีฝGายวิชาการและบริการวิชาการกล1าว
ว1าปB ญหาของระบบอาจารยที่ ปรึ กษาคื อการกํ ากั บและติ ดตามอาจารยที่ ปรึ กษาว1 ามี ความรั บผิ ดชอบ
ครบถ) วนหรื อไม1 สํ าหรั บปB ญหาที่ นั กศึ กษาส1 วนใหญ1 สงสั ย สํ านั กส1 งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยนได)
รวบรวมจัดทําเปWนคู1มือเรียบร)อยแล)ว สําหรับการเปWนที่ปรึกษานั้นเปWนภาระงานของอาจารยด)วย
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวชื่นชม
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏพระนครที่ให) ความสํ าคั ญกั บเรื่ องนี้ บ1 งบอกถึ งความเปWนครู มืออาชี พ เรื่องนี้เปW น
พันธกิจของอาจารยทุกคนอยู1แล)ว ผู)ที่จะเปWนที่ปรึกษาให)กับนักศึกษาควรผ1านกระบวนการฝFกอบรมการ
เปWนที่ปรึกษา การจัดกระบวนการให)คําปรึ กษาควรมีเจ)าภาพเดียวและมีหน1วยงานอื่นๆ สนับสนุน ถ) า
น้ําหนักไปทางสายวิชาการมากก็จะให)รองอธิการบดีฝGายวิชาการและบริการวิชาการเปWนผู)ดูแล แต1หาก
น้ําหนักเปWนเรื่องส1วนตัวก็ควรจะเปWนรองอธิการบดีฝGายกิจการนักศึกษา นักศึกษาก็แบ1งเปWน ๒ พวก คือ
พวกที่มีปBญหา และพวกที่ไม1มีปBญหา ซึ่งทั้งสองพวกนี้สามารถเข)ามาปรึกษาได)หมด การปรึกษาควรเริ่ม

๔๘
ตั้งแต1ก1อนเรียน ระหว1างเรียน หลังเรียน ไปจนถึงสําเร็จการศึกษา รวมถึงให)คําปรึกษาไปถึงผู)ปกครอง ซึ่ง
แต1ละคนก็มีปBญหาที่แตกต1างกันไป ในกระบวนการจะมีเรื่องของการเตรียมตัว เรื่องปBญหา การวิเคราะห
และการให)คําปรึกษา การให)คําปรึกษาสําคัญมากพอๆ กับการสอน การให)คําแนะนําสามารถให)นักศึกษา
ปฏิบัติตัวไปตามแนวทางที่พาไปสู1อนาคตที่ดีได) แต1เรื่องวิชาการนักศึกษาสามารถศึกษาเองได) อาจารยทุก
คนจึงต)องเปWนอาจารยที่ปรึกษาโดยเปWนภาระงาน มีกรอบการประเมินผลในส1วนนี้
รองศาตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวเพิ่มเติม
ว1าปBญหาการเผชิญหน)าของระบบที่ปรึกษาที่ค1อนข)างจะบกพร1อง จึงควรดําเนินการตามที่กล1าวมา ทํา
อย1างไรอาจารยจะกําหนดเวลาที่แน1นอนในการพบนักศึกษา บางครั้งการปรึกษาผ1านสื่อต1างๆ ก็อาจจะไม1
ได)ผล เพราะปBญหาบางอย1างนักศึกษาก็ไม1ต)องการเปMดเผย ต)องพบแบบตัวต1อตัว สิ่งที่ต)องทําคือการให)
อาจารยที่ปรึกษากําหนดเวลาในการนัดพบที่แน1นอน
รองศาสตราจารยวันทนา จันทพันธ ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการ
สภามหาวิ ทยาลั ยโดยตําแหน1งกล1าวว1าทํ าอย1างไรที่จะให)อาจารยที่ปรึ กษาได)รับการอบรมก1อนการให)
คําปรึกษา เพราะการให)คําปรึกษาไม1มีทฤษฎีที่แน1นอน การอบรมเพื่อเปWนทางเลือกในการให)คําปรึกษา
และเสริมสร)างเทคนิคในการให)คําปรึกษา ตนยินดีให)คําแนะนําในด)านนี้ เช1น การส1งเสริมความสามารถ
พิเศษของเด็ก เด็กหลายๆ คนมีความสามารถ ควรศึกษาข)อมูลความสามารถของนักศึกษาด)วย
นายเชี่ยวเวทย ยิ้มศิริกุล กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
ควรตั้งชื่อปBญหา สร)างจิตสํานึก และมองให)ออกว1าว1ามองข)ามอะไรไปบ)าง ต)องกระจายความรับผิดชอบ
มองข)ามความเปWนเจ)าภาพ จะต)องไม1ให)ฝGายบริหารไปคิดระบบ แล)วฝGายที่เกี่ยวข)องไม1ดําเนินการอะไรเลย
ดร.น) อ ย สี ปC อ กรรมการส1 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก ล1 า วว1 า
ปBจจุบันมีปBญหาเรื่องการแต1งกายและกริยาวาจาของนักศึกษา
นายสมพงษ สิมาลัย กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1าไม1ควร
กําหนดให)อาจารยที่ปรึกษา ๒ คนแบ1งนักศึกษา ๔๐ คน คนละครึ่งห)อง เด็กควรสามารถพบได)ทั้งสองคน
และพบได)ตลอดเวลา อาจารยควรมีจิตวิทยาที่มากพอ มีธรรมชาติของการสร)างไออุ1นให)เด็กและมีความ
ยินดีรับฟBง อาจารยที่ปรึกษาต)องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน รู)จักถ1ายทอดและแก)ไขปBญหาของเด็กได)
ดร.บุญชอบ พุ1มไพจิตร กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
จากการได)ศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาต1างประเทศ หากเด็กมีปBญหาจะมีนักจิตวิทยาประจําโรงเรียน
เรียกผู)ปกครองมาหารือเพื่อแก)ปBญหาต1างๆ นอกจากนั้นยังมีที่ปรึกษาด)านอาหาร ความเปWนอยู1 มีที่
ปรึกษาแต1ละเรื่องไปทั้งเรื่อง
รองศาสตราจารยวันทนา จันทพันธ ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1งกล1าวว1าสําหรับการศึกษาจะใช)คําว1าแนะแนว เพราะอาจารยที่ดูแลเด็ก
จะต)องรู)หมดเรื่องระบบการเรียน ส1วนการให)คําปรึกษานั้นจะเปWนการลงลึก มีเทคนิควิธีการ หากเกิ น
อํานาจที่จะตัดสินใจได) ในการให) คําปรึกษาต)องส1งต1อไปยังผู) บริหารหรือหน1วยงานภายนอก ซึ่งเปWนสิ่ ง

๔๙
สําคัญที่จะต)องผูกสัมพันธ แต1ปBจจุบันนักศึกษาจะศึกษาอาจารยที่มีความสนิทสนมมากกว1าอาจารยที่
ปรึกษา การปรึกษาแบบออนไลนบางครั้งก็ยังมีประโยชนอยู1 เช1น การโทรศัพท
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล) า กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู) ทรงคุ ณวุ ฒิกล1าวว1 าทํ า
อย1างไรให)นั กศึกษาเข)าถึงอาจารยที่ปรึกษาได) ตลอดเวลา คือ ๑) มี สถานที่ที่เหมาะสม ๒) มีเว็ บไซตที่
บริการให)คําปรึกษา มิใช1เฉพาะนักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครเท1 านั้น แต1ยังเปMดโอกาสให)
บุคคลภายนอกมาขอคําปรึกษาได) ๓) การใช)โทรศัพท
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าสิ่งที่กล1าวมานั้นอยู1ในเอกสารประกอบการประชุม
ตามวาระนี้ ซึ่งมีครบถ)วนทั้งของอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา เอกสารนี้มีความสมบูรณมาก แต1สิ่งที่
ต)องการคื อยั งไม1 มีสิ่ งรองรั บในขณะที่ อาจารยก็ ได)ดํ าเนิ นการไปแล)ว จึ งต)องการการรั บรองหรือความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยว1าจะมีการติดตามตรวจสอบและประเมินอย1างเปWนระบบ ซึ่งเรื่องนี้ฝGาย
บริหารสามารถตัดสิ นใจได)โดยไม1ต) องผ1านสภามหาวิทยาลัยก็ได) แต1ต) องมีการติดตามตรวจสอบอย1าง
ต1อเนื่องและปรับปรุงให)มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1าควรมี
เวทีเพื่อจุดประเด็นให)มหาวิทยาลัยอื่นได)ดําเนินการตาม ต)องการเห็นรูปธรรมในการปฏิบัติจริงๆ เพื่อ
เกิดผลที่เปWนประโยชนต1อสังคม
อาจารยมณฑล จันทรแจ1มใส รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให)ข)อเสนอแนะ
ว1า ๑) ระบบที่ปรึกษาเปWนการเติมเต็มให)กับชีวิตนักศึกษานอกห)องเรียน หากคิดว1าภารกิจนี้สําคัญ ควรมี
การให)คุณให)โทษได) ๒) ที่ปรึกษาควรมี ๓ ฝGายคือ อาจารย มหาวิทยาลัย และผู)ปกครอง โดยนักศึกษาเปWน
ศูนยกลาง โดยมี ช1 องทางต1างๆ เชื่ อมโยง ๓) องคกรนักศึ กษาโดยมี อาจารยแฝงอยู1 ในนั้ นด)วย ร1วมทํ า
กิจกรรมด)วยกัน นักศึกษาเรียนรู)จากอาจารยต1างคณะ เพื่อนต1างคณะ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าสิ่งที่ที่ประชุมต)องการให)ทําเพื่อให)เกิดผลคือ ๑) การจัด
ให)เปWนภาระงาน แต1หากเปWนผู)ที่มีวิสัยครู ถึงไม1ใช1ภาระงานก็ทํา ไม1ควรรอแต1ภาระงาน แสดงออกถึงการ
รอแต1 ภาระงานเหมื อนกั บลู กจ) าง ๒) ทํ าให) เปW นระบบ มี การหารื อก1 อนเปM ดภาคการศึ กษาว1 าใครเปW น
ผู)รับผิดชอบ เมื่อเปMดภาคการศึกษานักศึกษาก็จะทราบว1าใครเปWนอาจารยที่ปรึกษา อาจารยก็จะทราบว1า
นักศึกษาคนใดเปWนเด็กในที่ปรึกษา ๓) การประเมินประจําปXควรมีเจ)าภาพโดยคณบดีเปWนผู)กํากับดูแล มี
หัวหน)าสาขาวิชาเปWนผู)รับผิดชอบโดยตรง กําหนดระยะเวลาการรายงานต1ออธิการบดีที่ชัดเจน ๔) การ
อบรมพื้นฐานของความเปWนครู และต)องการให)มีผู)ที่มีความเปWนครูช1วยลงไปดูแลว1ายังขาดอะไร โดยมอบให)
นายถนอม อิ นทรกํ าเนิ ด รองศาสตราจารยธี รยุ ทธ สุ นทรา และคุ ณหญิ งณั ษฐนนท ทวี สิ น เปW นที่
ปรึกษาและดูแล หลังจากดําเนินการไปแล)ว ๑ ปXให)รายงานผลโดยสรุปต1อสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยวันทนา จันทพันธ ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1งกล1าวว1า ๑) ทําอย1างไรจึงทราบว1าอาจารยได)ทําแล)ว ๒) ควรมีหน1วยงานที่
รับข)อมูลและส1งไปยังหน1วยงานกลางเพื่อวิเคราะหปBญหา หรือส1งเสริมความสามารถแก1นักศึกษา

๕๐
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าถ)าทําเช1นนั้นจะเปWนการย)อนกลับไปสมัยโบราณ ควรใช)
เทคโนโลยีให)เปWนประโยชน ควรมีเว็บไซตสําหรับให)อาจารยที่ปรึกษาปCอนข)อมูลเฉพาะส1วนที่ดี ไม1ควรใส1
ข)อมูลในทางลบหรือทางเสื่อมเสีย
ผู)ช1วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กล1าวว1าจะเพิ่มเติมช1องทางออนไลน เพื่อให)
อาจารยปCอนข)อมูลที่ดี แสดงถึงความสามารถของนักศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อเสนอแนะว1าควรมีช1องทางว1า “สิ่งดีๆ ของข)าพเจ)าที่
อยากให)คนทั่วไปทราบ” และให)มีช1องทางทาง Internet ที่ให)อาจารยที่ปรึกษาได)ติดต1อกับนักศึกษา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าควรให)อาจารยที่ปรึกษาคิดวิธีในการจัดการกับเด็กในที่
ปรึกษาเอง แต1อยู1ภายใต)การกํากับของคณบดีและหัวหน)าสาขาวิชา โดยฝGายบริหารไม1ต)องลงไปดูแลเอง
มติที่ประชุม ๑. มี กรอบภาระงานให) แก1 อาจารยที่ ปรึ กษา ซึ่ งเรื่ องนี้ มหาวิ ทยาลั ยได) จั ดทํ าแล) ว
ควรนํามาทบทวนให)เหมาะสม
๒. ในการให)คําแนะนําแก1นักศึกษา ควรทําอย1างเปWนระบบ ดังนี้
๑) ก1 อนที่ จะเปM ดภาคการศึ กษา นั กศึ กษาควรทราบว1 าใครเปW นอาจารยที่
ปรึกษา และเมื่อเปMดภาคการศึกษาต)องกําหนดวันพบอาจารยที่ปรึกษา
๒) ให) อาจารยที่ ปรึ กษาเปM ดช1 องทางในการที่ จะให) นั กศึ กษาติ ดต1 อโดยให)
นักศึกษามีส1วนร1วมในการคิดด)วย
๓) ให) มี การประเมิ นอาจารยที่ ปรึ กษาเปW นประจํ าทุ กปX โดยให) คณบดี และ
ประธานสาขาวิชาเปWนผู)รับผิดชอบ เมื่อครบ ๑ ปX ให)จัดทํารายงานต1ออธิการบดี
๓. ให)นักศึกษามีส1วนร1วมในชมรมต1างๆ ตามความถนัดและความสนใจ
๔. ควรมีหลักสูตรการอบรมพื้นฐานความเปWนครูให)กับอาจารยที่ปรึกษา โดยมอบให)
นายถนอม อินทรกําเนิด รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
เปW นที่ ปรึ กษา ช1 วยพิ จารณาหลั กสู ตรที่ จะอบรม โดยมอบให) รองอธิ การบดี ผู) ช1 วย
ศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง เปWนผู)จัดให)มีการอบรม
๒. อื่นๆ ตามที่ที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให)ที่ประชุมเสนอแนะประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้
๒.๑ นายไพรัช อรรถกามานนท กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวถึง
ปBญหาการขาดความเชื่อมโยงระหว1างคณะกรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกับ สภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให)เสนอผ1านทางอาจารยปราโมทย เทพพัลลภ เลขานุการคณะกรรมการ
ส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยจากผู)ดํารงตําแหน1งบริหาร
และสามารถสื่อสารได)ที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยตรง
๒.๒ เรื่องปMญหาการแต4งกายของนักศึกษา
นายไพรัช อรรถกามานนท กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
นายอัศวิน อิงคะกุล อดีตกรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเคยได)กล1าวถึงเรื่องการแต1ง

๕๑
กายที่ ไม1 เรี ยบร)อยของนักศึกษา และมหาวิ ทยาลั ยได)จั ดทํ าปC ายประชาสั มพั นธรณรงคการแต1 งกายให)
ถูกต)องนั้น มหาวิทยาลัยควรทําเช1นนั้นอีก
นายสมพงษ สิ มาลั ย กรรมการส1 งเสริ มกิ จการมหาวิ ทยาลั ยผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ กล1 าวว1 า
ปBจจุบันก็ยังมีปCายประชาสัมพันธรณรงคการแต1งกายที่ถูกต)อง และยังมีการให)สิทธิ์อาจารยตัดคะแนน
นักศึกษาที่แต1งกายผิดระเบียบ
นายพิษณุวัติ จงเจตนดี กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล1าวว1า
มหาวิทยาลัยมีการรณรงคอย1างต1อเนื่องอยู1แล)ว แต1นักศึกษาไม1ปฏิบัติตาม ยังหาวิธีการที่จะแต1งตัวผิด
ระเบียบอยู1 เช1น การเตรียมกระโปรงที่ถูกระเบียบสําหรับใส1เฉพาะในมหาวิทยาลัย
อุ ปนายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล1 าวว1 าเรื่ องการแต1 งกายนั้ นควรให) นั กศึ กษาหารื อและ
เสนอแนะมาว1าจะทําอย1างไร โดยมหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางให)ออกระเบียบรองรับ
อธิการบดีกล1าวว1ามหาวิทยาลัยได)มีการรณรงคตามคําแนะนําของนายอัศวิน อิงคะกุล
กรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ และท1านได)กล1าวว1านักศึกษามีการแต1งกายที่ดีขึ้น จาก
เรื่องดังกล1าวเคยมีแนวความคิดและหารือกันว1าความสร)างวัฒนธรรมในการแต1งกายแบบไทยตามภูมิภาค
โดยไม1ต)องใส1ชุดนักศึกษาแบบปBจจุบัน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าเมื่อกําหนดกฎเกณฑแล)วควรปฏิบัติตามกฎเกณฑ หากคิดว1าใช)
บังคับไม1ได)ไม1ควรตั้งกฎเกณฑ เพราะจะสร)างนิสัยละเมิดกฎเกณฑและจะติดเปWนนิสัยที่เปWนอันตรายต1อตนเอง
จึงควรให)ปฏิบัติตามกฎเกณฑให)เปWนแนวทางเดียวกัน สอนให)รู)จักวินัยและกฎเกณฑตั้งแต1อยู1ในมหาวิทยาลัย และ
กล1าวถึงการนําเสนอข)อเสนอแนะต1างๆ เข)าสู1สภามหาวิทยาลัยนั้น ขอให)เสนอมายังฝGายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เพื่อนําเข)าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต1อไป สําหรับคณะกรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่ประธานฯ ไม1มา
ประชุมนั้น รองประธานฯ สามารถทําหน)าที่แทนเพื่อส1งเรื่องเข)าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได) เรื่องนี้ไม1ใช1เรื่อง
กระทบกระเทือนสิทธิของใคร เปWนเรื่องการช1วยเหลือซึ่งกันและกัน แม)แต1คณะกรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มีข)อเสนอแนะอะไรก็สามารถส1งมายังฝGายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยหรือส1งมาโดยตรงที่นายกสภามหาวิทยาลัยได)
การให)ข)อคิดเห็นและการให)ข)อเสนอแนะเปWนสิ่งที่ดีเสมอ เพื่อประโยชนของความสามัคคีจึงไม1ควรระบุชื่อบุคคล
เพราะจะกระทบกระเทื อนบุ คคลดั งกล1 าวได) และขอให) มี การประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยร1 วมกั บสภาวิ ชาการ
คณะกรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และสภาคณาจารยและข)าราชการ ทุก ๖ เดือน ต1อไป
มติที่ประชุม ๑. ให)นัดหมายเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยร1วมกับสภาวิชาการ คณะกรรมการส1งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย และสภาคณาจารยและข)าราชการ ทุก ๖ เดือน และกรรมการแต1ละ
คณะกรรมการเสนอประเด็ นใดๆ ต1 อสภามหาวิ ทยาลั ย ให)นํ าเสนอผ1 านเลขานุ การสภา
มหาวิทยาลัย หากยังติดขัดก็ให)เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยโดยตรงได) ทั้งนี้ หากจะชี้แนะ
ข)อมูลใดๆ ขออย1าระบุความบกพร1องของผู)อื่น และควรระบุแต1พฤติกรรมที่ต)องการให)แก)ไข
๒. การแต1งกายของนักศึกษาควรให)นักศึกษาเสนอแนะว1าจะแต1งอย1างไรโดยให)นักศึกษา
เปWนผู)ออกแบบและเมื่อได)ตกลงกันแล)วมหาวิทยาลัยก็จะออกระเบียบการแต1งกายของ

๕๒
นั กศึ กษาและให) นั กศึ กษาปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑให) เปW นแนวทางเดี ยวกั น โดยสอนให)
นักศึกษารู)จักวินัยและกฎเกณฑตั้งแต1อยู1ในมหาวิทยาลัย
๓. ให)ฝGายเลขานุ การสภามหาวิทยาลัยสรุปเผยแพร1มติ การประชุ มสภามหาวิทยาลั ย
วาระนโยบายครั้งนี้ เผยแพร1ให)บุคลากรทราบ ลงนามรับเอกสารภายใน ๑๕ วัน
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ผู)ช1วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู)จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

