๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
วันศุกรที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
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ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
๕. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๖. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๗. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๘. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๙. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๑๐. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๑๑. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๒. หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๑๓. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๔. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

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

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

ผูลาประชุม
๑. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

๒
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
อาจารยชินวงศ ศรีงาม
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
อาจารยสถาพร ปกปอง
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
อาจารยธงชัย ทองอยู
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๑๖. อาจารยกฤตพล วังภูสิต
๑๗. นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
๑๘. นางลภัสรดา นาคพริก

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนาสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น.

4

ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี /เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุมวา ดวยมี
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ไดรับรางวัลเกียรติคุณดานตางๆ ไดแก ๑) รองศาสตราจารย
ศรีณัฐ ไทรชมภู สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับรางวัลงานวิจัยดีเดนอันดับ ๑ ประเภทงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาและสรางความเขมแข็งแกชุมชน ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๓ ๒) อาจารยกฤตพล วังภูสิต สังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู และผูชวยเลขานุการสภา
มหาวิ ทยาลั ยไดรั บ รางวั ล “ระฆั งทอง” (บุคคลแห งป ) ครั้งที่ ๘ ประจํ าปพุทธศักราช ๒๕๕๘ จากสมัช ชานักจั ด
รายการขาววิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพแหงประเทศไทย โดยมีผลงานในการชวยงานองคกรเยาวชนคนเกง และเปน
กรรมการสมาพันธนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดวย จากนั้นไดเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณ
บัตรแกบุคลากรดังกลาวตามลําดับ
หลังจากการมอบเกียรติคุณบัตร นายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวแสดงความยินดี ที่อาจารยทั้งสองทานได
นําชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัย ขอใหมีความสุขความเจริญ มีความบากบั่นที่จะสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยตอไป
มติที่ประชุม รับทราบและรวมแสดงความยินดี
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมพิจารณารายงานงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑๔ หนา และครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ จํานวน ๒๐ หนา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรวมพิจารณา
มติที่ประชุม ๑) รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ โดยมีแกไขที่หนา ๙ บรรทัดที่ ๘
ขอความวา “...คะแนนเฉลี่ย ๒๐ จาก ๑๐๐ คะแนน...” เปน “...เฉลี่ยประมาณ ๒๐ กวาๆ จาก
๑๐๐ คะแนน...”
๒) รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ โดยไมมีแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๗
รอบที่ ๒
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและ
ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗ รอบที่ ๒ เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผานการ
พิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยให
ความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๗ รอบที่ ๒
จํานวน ๒๘๒ คน ดังนี้
ระดับปริญญาเอก
จํานวน
๑ คน
ระดับปริญญาโท
จํานวน
๓ คน
ระดับปริญญาตรี
จํานวน ๒๗๘ คน จําแนกตามปริญญา ดังนี้
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จํานวน ๘๒ คน
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
จํานวน ๑๐๔ คน
- ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
จํานวน ๒๙ คน
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
จํานวน ๔๙ คน
- ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จํานวน
๒ คน
- ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
จํานวน ๑๒ คน
๒) ใหตรวจสอบชื่อผูสําเร็จการศึกษาในหนา ๓ ลําดับที่ ๑ นายวุฒิกษณ กอบุญ วาถูกตองหรือไม
๓) ใหตรวจสอบนามสกุลผูสําเร็จการศึกษา ในหนา ๑๖ ลําดับที่ ๕๕ นายธนากร สุจรต วาถูกตองหรือไม
๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยเชิ ญผู ช วยศาสตราจารย กั ลยา แสงเรื อง รองอธิ การบดี /เลขานุ การ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการรายงานที่ประชุมความวา ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิ ชาการ (พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย) จํ านวน ๒ ราย รายที่ ๑ อาจารย ณัฏฐ มากุ ล สั งกั ดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมไดนําเสนอผลงานวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาคาร ผลการประเมินผลงานทางวิชาการมีคุณภาพผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด สวนรายที่ ๒ ซึ่งขอกําหนดตําแหนงระดับ
รองศาสตราจารยนั้น คุณภาพของผลงานไมผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดังเอกสารที่นําเสนอที่ประชุมเปนวาระลับ
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมรวมพิจารณา
๑) อนุ มัติแต งตั้ งบุ คลากรสายวิ ชาการ ๑ ราย ไดแก อาจารย ณัฎฐ มากุ ล เป นผู ชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ตั้งแตวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖
๒) ไมอนุมัติแตงตั้งบุคลากรสายวิชาการที่เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงระดับรอง
ศาสตราจารย ๑ ราย เนื่องจากผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการไมผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด

๓.๓ ใหความเห็นชอบการแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันภาษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติจัดตั้งสถาบันภาษา และไดออก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารสถาบันภาษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปแลวนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของ
สถาบันภาษาเปนไปตามขอบังคับฯ ขอ ๑๐ ที่กําหนดวา ใหมีผูอํานวยการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการกํากับโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ งจากผูมีความรู มีทักษะด านภาษาต างประเทศ มีประสบการณ และความสามารถในการ
บริหารงานในกิจการเกี่ยวกับการตางประเทศ คณะกรรมการบริหารงานสถาบันภาษา จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให
ความเห็นชอบการแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันภาษา จากนั้นไดเชิญรองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี นําเสนอขอมูล
Mr.Walter J.K. Pickering เพื่อขอความเห็นชอบแตงตั้งเปนผูอํานวยการสถาบันภาษา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตเกี่ยวกับเอกสาร
ประกอบการประชุม ไดแก ขอบังคับฯ หนา ๑ ขอ ๔ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องจัดตั้งสถาบันภาษา ขอ
๓ ชื่อภาษาอังกฤษของสถาบันที่กําหนดวา “The Language Institute (TLI) กรณีตัว T ที่มาจากคําวา The เปนคํา Article
ซึ่งจะไมกําหนดเปนอักษรยอ กรณีนี้จึงใชเปนอักษรยอไดเพียง LI เทานั้น และเดิมที่ใชอักษรยอ LIP นั้น ก็ดีอยูแลว
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา มติสภามหาวิทยาลัยใหผูดําเนินงานของสถาบันภาษาไปคิดชื่อและ
อักษรยอภาษาอังกฤษแลวระบุในประกาศกอนเสนอลงนามซึ่งไดคิดมาเปนคําและอักษรยอดังที่ปรากฎ ดังนั้น กรณีนี้จึงมอบ
Mr.Walter J.K. Pickering และอาจารยอัญชลี อติแพทย ไปตรวจสอบชื่อและอักษรยอภาษาอังกฤษมาใหถูกตอง หากไม
ถูกตองจักไดแกไขในขอบังคับและประกาศ แลวจัดทําระเบียบอื่นๆ ตอไป
นายถนอม อิ นทรกํ าเนิ ด อุ ปนายกสภามหาวิ ทยาลั ย ให ขอมู ลเกี่ ยวกั บเอกสารนํ าเสนอข อมู ลของ
Mr.Walter J.K. Pickering ที่ระบุวาระดับการศึกษาปริญญาเอกนั้น บุคคลดังกลาวไดศึกษาเฉพาะ Course Work ยังไม
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก การนําเสนอเอกสารนําวาระยอหนาที่ ๓ บรรทัดที่ ๒ จึงไมตองระบุทายชื่อสกุลวา Ph.D
มติที่ประชุม ๑) เห็นชอบแตงตั้ง Mr.Walter J.K. Pickering เปนผูอํานวยการสถาบันภาษา ตามที่คณะกรรมการกํากับ
การดําเนินงานของสถาบันภาษาเสนอมา
๒) มอบ Mr.Walter J.K. Pickering และที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (อาจารยอัญชลี อติแพทย) ไปตรวจสอบ
ชื่อและอักษรยอภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาใหถูกตอง
๓.๔ แผนพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง นําเสนอแผนพัฒนาหลักสูตร ซึ่งได
ผานการกลั่นกรองจากสภาวิชาการและคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรเรียบรอยแลว
รายละเอียดดั งเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ โดยได เชิ ญคณบดี แต ละคณะ/วิทยาลัยเป นผู นําเสนอ
รายละเอียดของแตละหนวยงานตอไป
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา แผนพัฒนาหลักสูตรที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยนั้น จะตอง
นําเสนอในรูปแบบของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม แตละคณะยังทําแผนพัฒนาหลักสูตรไมได มหาวิทยาลัยตอง
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ประชุมหารือกันกอนวาในอนาคตจะมีแผนในการเปดหลักสูตร และจะเตรียมความพรอมอะไรบาง จากนั้นคณะจึงไปจัดทํา
หลักสูตร และเสนอความตองการงบประมาณและจํานวนบุคลากรมาวาเปนอยางไร
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กลาววา ไดมีการประชุมทุกคณะ วิเคราะหอัตรากําลัง ศักยภาพและ
แนวโนมความตองการของตลาด เทียบเคียงกับหลักสูตรเกาแลววาไมซ้ําซอนกัน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอใหศึกษาความตองการบัณฑิ ตแตละหลักสู ตรใหชัดเจน และมีแผนการ
พัฒนาอยางชัดเจน เชน มีอาจารยในสาขาวิชาที่จะพัฒนาหลักสูตรใหมเพียง ๓ คน ก็ตองนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยไดมี
ขอมูลวาเมื่อใดจะมีกรรมการประจําหลักสูตรครบ ๕ คน โดยนําเสนอเชนเดียวกับการขออนุมัติแผน และที่วิทยาลัยการ
ฝกหัดครูไดนําเสนอมาตามเอกสารนั้น มีขอสังเกตวา ไดมอบวิทยาลัยการฝกหัดครูดําเนินการเรื่องความเปนเลิศของการ
ฝกหัดครู โดยใหไปทําความตกลงกับผูใชครู แลวมาตรวจสอบวาหลักสูตรที่มีอยูแลวนั้น อะไรบางที่ตรงกับความตองการของ
ผูใชครู อะไรบางที่ไมตรงกับความตองการของผูใชครู แลวก็ใหทําแผนมา ดังนั้น แผนพัฒนาหลักสูตรที่วิทยาลัยการฝกหัดครู
จะนําเสนอมา ตองสอดคลองกับการดําเนินการเรื่องการสรางความเปนเลิศของการฝกหัดครูดวย
อธิการบดีขอใหถอนระเบียบวาระนี้ออกไปกอน เพราะควรนําเสนอรายละเอียดมาทั้งหมดใหครบถวน
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เขาใจวาฝายวิชาการจัดทํามาเพราะสภามหาวิทยาลัยใหนโยบายวา
กอนเปดหลักสูตรตองทําแผนมากอน แตแผนที่สภามหาวิทยาลัยกลาวถึงนั้น คือแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีขอมูลวาจะ
ปรับปรุงหลักสูตรอยางไร จะปดหลักสูตรอะไร จะใชบุคลากรที่มีอยูอยางไร หากไมวางแผนใหดี ก็จะเกิดปญหาตางๆ ขึ้น
และปญหาเหลานั้นก็จะเก็บสะสมไว ดังนั้น หนวยงานคิดแตจะกาวไปขางหนาเทานั้นไมได อยางไรก็ตาม สิ่งที่ไดคิดกันมา
เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันนี้นั้น เปนสิ่งที่ดเี พราะเปนการเริ่มตน เพียงแตตองคิดใหสมบูรณ เปนภาพรวมทั้งระบบ
มติที่ประชุม ใหถอนวาระนี้ออกไปกอน และใหนําเสนอมาใหมโดยดําเนินการดังนี้
๑) จัดทําเปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สมบูรณเปนภาพรวมทั้งระบบ
๒) ในสวนของวิทยาลัยการฝกหัดครู ตองนําเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับการดําเนินการสราง
ความเปนเลิศของการฝกหัดครูดวย
๓.๕ การคืนคาธรรมเนียมแรกเขาและประกันของเสียหาย สําหรับนักศึกษาที่เขารับการศึกษาตั้งแต
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บ
เงินคาธรรมเนี ยมการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องกําหนดอัตราค าธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เขารับการศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ ไปแลวนั้น ขณะนี้มีขอหารือ
เกี่ยวกับการคืนคาธรรมเนียมแรกเขาและประกันของเสียหาย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา คาประกันของเสียหายเปนของใคร ของมหาวิทยาลัยหรือของ
นักศึกษา และคาประกันดังกลาว มหาวิทยาลัยนําไปรวมอยูในรายไดของมหาวิทยาลัยหรือไม ในเมื่อเปนเงินฝากถอนคืนให
ผูเรียนหรือนักศึกษาเมื่อขอลาออกหรือสําเร็จการศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ใหขอมูลวา ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย
การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๔ ในนิยามของคําวา “คาธรรมเนียมแรกเขา” มีคาประกันของ
เสียหายรวมอยูดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยอธิบายวา คาธรรมเนียมนี้หมายถึง สวนที่เปนรายไดของมหาวิทยาลัย คาประกัน
ของเสียหายไมใชรายไดของมหาวิทยาลัย เพราะตองคืนใหนักศึกษา เวนแตกรณีที่นักศึกษาไมขอคืน จึงมีขอกําหนดใหตก
เปนของมหาวิทยาลัย
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พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตวา คาปฐมนิเทศ
และปจฉิมนิเทศ คาตรวจสุขภาพเปนรายจายของมหาวิทยาลัย คาคูมือนักศึกษา ถานักศึกษาไมตองการขอเงินคืนไดหรือไม
สวนคาประกันของเสียหายนั้นก็ควรคืนนักศึกษาไป
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา กรณีนี้ใหถือหลักวา เงินที่ไมตองคืน คือเงินที่ตกเปนของมหาวิทยาลัย
หรื อเงิ นที่ มหาวิ ทยาลั ยได ใช ไปตามวั ตถุ ประสงค ของเงิ นนั้ นแล ว ดั งนั้ น ค าขึ้ นทะเบี ยนเป นนั กศึ กษาใหม เป นของ
มหาวิทยาลัย สวนคาประกันของเสียหายนั้นไมใชของมหาวิทยาลัยใหคืนไป คาประกันอุบัติเหตุก็ไมใชของมหาวิทยาลัย แต
ใชไปแลวตามวัตถุประสงค แลวไดใหบริษัทประกันภัยไปแลว คาประกันของเสียหายถายังไมไดใชคือนักศึกษายังไมไดทํา
วัสดุครุภัณฑเสียหายก็ตองคืนไป
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบหนา ๒ ขอ ๕ (๑) วรรคหนึ่งถึงสาม กลาววา
“...คาธรรมเนียมแรกเขา นักศึกษาตองชําระครั้งเดียว เมื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาไมประสงคจะเปน
นักศึกษาตอไป และแจงใหมหาวิทยาลัยทราบภายในเวลาสิบหาวันนับแตวันชําระคาธรรมเนียมแรกเขา นักศึกษามีสิทธิ
ไดรับเงินคาธรรมเนียมแรกเขาคืนสองในสามของคาธรรมเนียมที่ไดชําระไวแลว ในกรณีอื่นนักศึกษาไมมีสิทธิไดรับเงินคืน
เวนแตเปนกรณีตายกอนที่จะเริ่มศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาคืนเงินใหทั้งหมดหรือบางสวนได
สําหรับเงินคาประกันของเสียหาย ในระหวางที่ยังไมสําเร็จการศึกษา หากนักศึกษาตองรับผิดในความ
เสียหายใดๆ ใหมหาวิทยาลัยมีสิทธิหักจากเงินคาประกันของเสียหายเพื่อชดใชใหมหาวิทยาลัยได ในกรณีที่เงินคาประกันของ
เสียหายดังกลาวมีไมเพียงพอชําระคาเสียหาย นักศึกษาตองนําเงินสวนที่ขาดอยูมาชําระจนครบถวน และเมื่อมีการหักเงินคา
ประกันของเสียหายไปเปนจํานวนเทาใดแลว นักศึกษาตองนําเงินตามจํานวนที่ถูกหักไปมาชําระใหแกมหาวิทยาลัยเพื่อเปน
เงินคาประกันของเสียหายใหเต็มตามจํานวน และเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว ใหโอนเงินคาประกันของเสียหายเปน
คาลงทะเบียนบัณฑิต และเมื่อไดโอนเงินดังกลาวแลวใหถือวานักศึกษาไดลงทะเบียนบัณฑิตแลว
ในกรณีที่นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาไมวาในกรณีใด นักศึกษามีสิทธิขอเงิน
คาประกันของเสียหายเทาที่เหลืออยูคืนไดภายใน ๖ เดือน นับจากวันพนสภาพการเปนนักศึกษา หากนักศึกษาไมมาถอนคืน
ภายในกําหนดดังกลาว ใหถือวานักศึกษาสละสิทธิในเงินคาประกันของเสียหายนั้น และใหมหาวิทยาลัยโอนเงินเขาเปน
รายไดของมหาวิทยาลัย...”
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ตามวรรคสามก็หมายความวา ใหคืนเงินคาประกันของเสียหายได และได
กลาวย้ําเนนวา เงินที่ไมใชของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไมมีสิทธินํามาเปนของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ใหคืนเงินคาประกันของเสียหายแกผูรองขอคืนรายนี้ และแกระเบียบฯ ใหชัดเจนวาใหคืนคาประกันของ
เสียหายใหนักศึกษา หากนักศึกษาลาออกหรือไมประสงคจะศึกษาตอไป
๓.๖ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามความในขอ ๔ และขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดใหมีคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย และใหดําเนินการสรรหาและแตงตั้งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับ
แตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับนั้น เพื่อใหการบริหารของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย บัดนี้ มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการสรรหาบุคลากรและผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกเรียบรอยแลว จึงเชิญอธิก ารบดีนําเสนอรายละเอียด
การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒) รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ)
กรรมการ
๓) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
๔) รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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๕) รองศาตราจารยชาคริต อนันทราวัน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๖) นายกําพล วันทา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๗) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน)
กรรมการ
๘) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ)
กรรมการ
๙) คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาจารยมณฑล จันทรแจมใส)
กรรมการ
๑๐) รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ (ผูแทนบุคลากร)
กรรมการ
๑๑) อาจารยคฑาวุฒิ สังฆมาศ (ผูแทนบุคลากร)
กรรมการ
๑๒) นางสาวราตรี ศรีโรจน (ผูแทนบุคลากร)
กรรมการ
๑๓) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
๑๔) ผูอํานวยการกองบริการงานบุคคล
ผูชวยเลขานุการ
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเสนอที่ป ระชุ มเพื่ อโปรดพิ จ ารณาให ความเห็ นชอบการแต งตั้ งผูทรงคุ ณวุฒิ ในคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม เห็นชอบการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
๓.๗ “ชวยกันคิด” เพื่อ “ชวยกันทํา”
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณบดีและผูอํานวยการ นําเสนอแนวคิดการดําเนินงานเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยโดยในวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผูบริหารคณะ/วิทยาลัย ไดนําเสนอไปแลว และที่ประชุมมี
มติใหผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ไดนําเสนอในการประชุมครั้งนี้อีก ๔ หนวยงานตามลําดับดังนี้ ๑) ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ๒) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓) ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ๔) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
จากนั้นผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ไดนําเสนอขอมูลและที่ประชุมรวมใหขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ตามลําดับดังตอไปนี้
ลําดับแรก ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นําเสนอ
ขอมู ลความวา เนื่ องจากในชว งสองป ที่ผ านมา สัดส วนอาจารยต องานวิ จัย จะน อยมาก สั ดส วนทุ นภายในต อทุ น
ภายนอกก็นอย สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเสนอใหมีระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนสงเสริมใหอาจารย
และบุคลากรทํางานวิจัยโดยไดรับทุน ไดรับรางวัล ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝายจัดทําขอบังคับและระเบียบ ก็ไดอนุเคราะหจัดทําขอบังคับและระเบียบให เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การทําวิจัยของคณาจารยจนทําใหงานวิจัยเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๒๐ เปนรอยละ ๓๐ แตสัดสวนอาจารยที่ทําวิจัยควร
มากขึ้นกวานี้ จึงมีความพยายามในการปรับขอบังคับและประกาศที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมใหอาจารยทําวิจัยมากขึ้น
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จึงเนนงานวิจัยรับใชสังคม โดยไดรับ
ความรวมมือจากสถาบันคลังสมองแหงชาติ ศาสตราจารยปยะวั ติ บุญหลง และศาสตราจารยกาญจนา แกวเทพ
ในขณะนี้ สถาบันจัดทําวารสาร ๓ ฉบับ ซึ่งอยูในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index Centre) กลุม ๒ ทั้ง ๓ ฉบับ จึงมีเปาหมายจะผลักดันวารสารอยางนอย ๑ ฉบับ เลื่อนขึ้นไปเปนกลุม
๑ รวมทั้งสนับสนุนใหอาจารย ไดตีพิมพเ ผยแพรในระดั บนานาชาติมากขึ้น พรอมกับทํ างานรวมกับศูน ยบมเพาะ
วิสาหกิจ (University Business Incubator หรือ UBI) เพื่อใหงานวิจัยนําไปสูการสรางรายได ซึ่งมีขอบังคับที่
กําหนดการแบงสรรผลประโยชนตางๆ เรียบรอยแลว นอกจากนี้ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ๔๐ แหง ไดหารือรวมกันที่จะจัดงาน “ทศวรรษงานวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” เนนงานวิจัยเพื่อบูรณาการ
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การเรียนการสอนและอื่นๆ รวมทั้งยังมีความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แหง และสํานักงานสนับสนุน
กองทุ น การวิ จั ย (สกว.) ระดมทุ น ๘๐ ล านบาท เพื่ อปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพงานวิ จั ย ของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ โดยมี
ศาสตราจารยปยะวัติ บุญหลง เปนที่ปรึกษา
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอแนะใหผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําขอมูลสรุปโดยงายวา อดีต ปจจุบัน เปนอยางไร อนาคตไดตั้งเปาหมายงานวิจัยไวกี่เลม
และงานวิจัยภายในตอบโจทยการแกปญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยหรือไม งานวิจัยภายนอกตอบโจทยยุทธศาสตร
ของประเทศหรือไม โดยควรต องเนน วาเป าหมายงานวิ จัยแต ละสาขานั้นเปนเทาใด และตองการทั้ งปริมาณและ
คุณภาพเทาใด หากยังขาดอยูจะชวยกันไดอยางไร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา จํานวนวารสารของมหาวิทยาลัย ทําไมจึงตองมีถึง ๓ เลม ถาจะ
ทําใหดีจริงๆ ควรทําเพียง ๑-๒ เลม
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาใหขอมูลวา วารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา นั้นเดิมมีเพียง ๒
เลม ไดแก วารสารวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวารสารวิจัยสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แต
มหาวิทยาลัยมีวารสารวิชาการอีก ๑ เลม
อธิการบดีใหขอมูลเพิ่มเติมวา เดิมมีคณะกรรมการจัดทําวารสารวิชาการโดยเฉพาะ แตมีปญหาดาน
การเบิกจาย จึงนํามารวมไวที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ใหขอมูลวา เดิม
นั้นวารสารวิชาการจะตีพิมพเผยแพรเฉพาะบทความทางวิชาการเทานั้น เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรเขียนบทความทาง
วิชาการโดยมีชองทางในการตีพิมพเผยแพร
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา อะไรเปนปจจัยใหวารสารอยูกลุม ๑ หรือ กลุม ๒
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานวา จะมีตัวชี้วัดที่กําหนดและมีคณะกรรมการดูแล กลุม
๑-๒ นั้น จะเปนที่ยอมรับสําหรับการเผยแพรระดับบัณฑิตศึกษา และการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
นายกสภามหาวิทยาลั ยถามวา ความแตกต างระหวางกลุม ๑ และกลุ ม ๒ อยูต รงจุด ใด และให
ตรวจสอบวา มหาวิทยาลัยยังขาดตรงจุดใดแลวพยายามแกไข ถาแกไมได ก็ใหมารายงานสภามหาวิทยาลัย โดยขอให
ตั้งเปาหมายวาภายใน ๓ ปจะทําใหวารสารของมหาวิทยาลัยเขากลุม ๑ ไดอยางนอย ๑ เลม นอกจากนั้น เวลานี้
มหาวิทยาลัยก็มีศูนยบมเพาะวิสาหกิจ และสํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาจะประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานทั้งสองหนวยงานอยางไร เพื่อใหการดําเนินการตางๆ กาวหนาไปได
รองศาสตราจารย ท องหล อ วงษ อิ น ทร กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ ง เป น กอง
บรรณาธิการของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ใหขอมูลวาเกณฑที่วารสารกลุม ๒ จะเปนกลุม ๑ ได คือ
๑) เนื้อหาในวารสารตองมาจากภายนอกมากกวาภายใน ในสัดสวนรอยละ ๗๕ ตอ ๒๕
๒) กองบรรณาธิการมาจากภายนอกในสัดสวน ๗๕ ตอ ๒๕
๓) วิธี Peer Review ตองชี้แจงได
ดังนั้น การจะพัฒนาจากกลุม ๒ ไปเปนกลุม ๑ คงไมยาก โดยเฉพาะการดําเนินการตามเกณฑ ขอ ๑) และ ๒)
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ขณะนี้ผูผลิตผลงานวิชาการกําลังมีปญหาดานการตีพิมพ
เผยแพร ถาตีพิมพในวารสารกลุม ๑ ตองเสียคาใชจาย ดังนั้น ในเมื่อวารสารของมหาวิทยาลัยอยูในกลุม ๒ ก็ใหทํา
การตลาด เมื่อมีผูมาขอตีพิมพเผยแพรมากขึ้น ก็ใหคิดคาธรรมเนียม โดยใหประสานความรวมมือกับศูนย บมเพาะ
วิสาหกิจและสํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรมใหชวยดําเนินการในเรื่องนี้
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รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอเสนอแนะวา วารสารวิจัยไมนาจะมีปญหาวาจะมีคนมาขอ
ตีพิมพเผยแพรหรือไม เพราะมีมหาวิทยาลัยหลายแหงที่เปดการสอนระดับปริญญาเอกและตองการที่จะลงวารสารในกลุม
ที่ ๑ และมหาวิทยาลัยก็ตองการรายได ซึ่งในสวนนี้นอกจากจะสรางรายไดแลวยังสรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยดวย
ลําดับที่สอง อาจารยธงชัย ทองอยู ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรายงาน
ว า สํ านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ภ ารกิ จ อยู ๓ ด านคื อ ๑) การให บ ริ การหอสมุ ด กลาง ๒) การ
ใหบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา ๓) การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางในการดําเนินการตอไปในอนาคต
มุงสนับสนุนงานเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับหนวยงานและทุกนโยบายของมหาวิทยาลัย
พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับมหาวิทยาลัยและใหทันสมัย ตรงตามความตองการ
ของคณาจารย บุคลากรและนักศึกษาและอยางยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได ใชบริการผูประกอบการภายนอกให
นอยที่ สุด ปรับ ปรุ งหอสมุ ดใหน าใชบ ริการ เป นศู นย กลางการเรีย นรูของอาจารย และนั กศึกษา บู รณาการระบบ
สารสนเทศตางๆ เขาดวยกัน สามารถใชฐานขอมูลและทรัพยากรรวมกันได นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชในการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-Document)
ระบบการวางแผนและบริหารทรัพยากร(Enterprise Resource Planning (ERP) โครงการหองเรียนคุณภาพ (Smart
Cass Room) ศูนยมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา การใชบัตร Smart Card ของนักศึกษาและบุคลากร การดูแลศูนยพัฒนา
และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่ไดรับมอบหมายใหดูแลระบบไฟฟา โทรทัศน
วงจรปดและเครื่องเสียงที่สวนอัมพรตลอดงาน จุดเนนในการดําเนินการของสํานักฯ คือ ๑) การปรับปรุงการใหบริการ
ในทุกดาน ซึ่งมีการปรับเวลาการใหบริการหอสมุดตั้งแตเวลา ๐๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายใน
หองสมุดตามงบประมาณที่จํากัด จัดหาหนังสือที่ทันสมัยใหพอเพียง โดยใหความสําคัญกับสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ของบุ คลากร เพราะหากบุ คลากรทํ างานอย างมี ความสุ ข ย อมทํ าให ผ ลของงานดี ต ามไปด ว ย โดยนํ าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ๒) มุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําการเชื่อมโยง
เครือขายคอมพิวเตอร พัฒนาปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร สรางเสนทางหลักและเสนทางสํารอง เพิ่มจุด
Wi-Fi ใหมากที่สุด พัฒนาปรับปรุงเว็บไซตของมหาวิทยาลัย จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับนักศึกษา
หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอแนะวา การ
ลงทุนของทุกหนวยงานควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบ และควรใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบ
ดูแลโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพของมหาวิทยาลัยดวย เพราะเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช เสนอแนะวา ในการรายงาน ควรระบุดวยวาทําอะไร ทําไปเทาใด
คิดเปนรอยละเทาใด และจะพัฒนาไปดานใด อยางไร เพื่อใหเห็นภาพชัดเจน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตวา มหาวิทยาลัยราชภัฏมักรวมหองสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไวดวยกัน ถาเปนมหาวิทยาลัยอื่นๆ มักจะแยกออกจากกัน เพราะเมื่อรวมกันแลวจะสรางความ
สมดุลไดยาก บางแหงมีปญหาเรื่องการสรรหาผูอํานวยการวาจะเนนความเชี่ยวชาญไปในทางใด บางครั้งอาจทําให
ห อ งสมุ ด ซึ่ ง เป น หั ว ใจของสถาบั น วิ ช าการนั้ น เสื่ อ มลง ป จ จุ บั น ห อ งสมุ ด ก็ ไ ม ไ ด รั บ ความสนใจเท า ที่ ค วรอยู แ ล ว
ทําอยางไรหองสมุดที่ลงทุนไปมากนั้นไดรับความสนใจจากนักศึกษามากขึ้น อาจารยตองมอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาจากเอกสารตําราดวย เพื่อใหนักศึกษาใชหองสมุดไดอยางเต็มที่ หากจะเปลี่ยนรูปแบบของหองสมุดใหทันสมัย
ก็ควรมีองคประกอบอื่นๆ ที่ทันสมัย จะทําใหหองสมุดเปนหัวใจของมหาวิทยาลัยเหมือนแตกอนมาได
อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหนงกลาววา เห็นดวยกับรองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล เพราะปญหาที่ผานมาพบวานักศึกษาใชบริการ
หองสมุดนอย หองสมุดมีความสําคัญตอการเรียนการสอนมาก ควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย นักศึกษาและ
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เจาหนาที่อานและศึกษาคนควาเพิ่มมากขึ้น และนอกจากนี้ควรมีศูน ยหนังสือเพื่อขยายโอกาสการผลิตตําราของ
อาจารยไปสูที่อื่นๆ เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาทางวิชาการและสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย ส นิ ท อั ก ษรแก ว กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให ข อ เสนอแนะว า
๑) สํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศเป น หนว ยงานที่ สํ าคั ญ หากดําเนิ นการได ส มบูร ณ ก็จะลดการใช
งบประมาณไปมาก ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปญหานักศึกษาใชบริการหองสมุดนอยวาเปนเพราะเหตุใด เพื่อใหเกิดการ
พัฒนา ๒) ควรมีศูนยหนังสือเพื่อดึงองคความรูมาใกลชิดนักศึกษาและยังสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย เกิดการ
พัฒนาทางวิชาการของอาจารยดวย ๓) ในการจัดสรรงบประมาณขอรัฐบาล มีการจัดกลุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
แตละภูมิภาค และมีการใหขอสังเกตวาเมื่อมีการจัดกลุมแลว พันธกิจและปญหาไมตางกัน จึงควรมีการรวมกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อศึกษาวิจัยในปญหาตางๆ และนําไปสูการสรางความเขมแข็งยิ่งขึ้น การบริการเทคโนโลยีจะ
ตอบสนองการจัดกลุมเหลานี้ได
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา เสนอแนะวา การรายงานควรใหเห็นภาพชัดเจนวาดําเนินการอะไร
กาวหนาไปเพียงใด และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรดําเนินการในการพัฒนาสิ่งตอไปนี้ ๑) การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการประชุมเพื่อลดการใชกระดาษ ๒) การใช Internet Marketing ในการรับสมัครนักศึกษา
และการหารายไดจากโครงการสรางรายไดของมหาวิทยาลัย ๓) การนํา E-Learning มาใชกับระบบการเรียนการ
สอน ๔) รูปแบบหองสมุดควรปรับเปลี่ยนเปน E-Library ทําใหทุกคนสามารถอานหนังสือไดโดยไมตองเขาหองสมุด
๕) การบริ ก าร E-Journal ให ทุ ก คนสามารถอ า นวารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ด จ ากทุ ก ที่ ๖) การจั ด หา Video
Conferences ใหสามารถประชุมตางพื้นที่ได ๗) การชําระเงินโดย E-Payment นักศึกษาสามารถชําระคาลงทะเบียน
ผานตูเอทีเอ็มได ๘) การทํา E-Accounting หรืองบการเงินออนไลน เพื่อใหผูมีอํานาจสามารถตรวจสอบ วิเคราะห
ขอมูลสถานะทางการเงินไดตลอดเวลา โดยควรไปศึกษาดูงานหองบัญชาการของผูบริหารธนาคารกรุงเทพ เพราะมี
ความทันสมัยผูบริหารสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินไดตลอดเวลา
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาววา ๑) โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพสอดคลองกับการทํา
ผลงานทางวิชาการอยางมาก ทั้งตําราวิชาการและวารสาร ซึ่งจะเปนความภูมิใจของคณาจารย ๒) หากมีโครงการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพแลวควรมีศูนยหนังสือที่ดูแลโดยบรรณารักษที่มีความรูดานการตลาด ดานคลังสินคา ๓) E-Library
และหนังสือในหองสมุดควรจะมีเทาใดจึงจะพอเพียง ๔) ระบบฐานขอมูล ที่สามารถคนควาได อาจจะตองจัดซื้ อ
บางสวน อาทิ ฐานขอมูลดานการวิจัย ที่นักศึกษาและอาจารยสามารถเขาใชได เหลานี้ เปนสิ่งที่ควรจะดําเนินการ
ควบคูกับงานวิชาการ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา มาตรฐานของ สกอ. หรือสถาบันวิชาชีพมีขอกําหนดเกี่ยวกับหนังสือ
โดยจํากัดหรือไมวาตองเปนรูปเลมหนังสือหรือ E-Book หากใชไดเหมือนกันก็ควรใช E-Book เพราะราคาถูกกวา
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให ขอมูลวา ปจจุบันเพิ่มการซื้อ E-Book
ลดการซื้อหนังสือที่เปนกระดาษ และมีการรวมกลุมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ เพื่อซื้อ E-Book รวมกัน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ควรมีการตั้งเปาหมายวาในอนาคตจะมีการใช E-Book เทาใด
ลดการใชกระดาษเทาใด
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหขอมูลวา จากประสบการณ E-Book
ราคาจะแพงกวาหนังสือรอยละ ๒๐
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ใหขอมูลวา จากที่เคยมีประสบการณพบวา E-Book ราคาถูกกวาหนังสือ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การที่นักศึกษาไมเขาใชบริการหองสมุดนั้นตองพิจารณาวาตองการ
ใหนักศึกษาไปทําอะไรที่หองสมุดมากกวาการอานหนังสือเพียงอยางเดียว ซึ่งจะพบวาปจจุบันนักศึกษาสามารถอาน
หนังสือผานทางระบบออนไลนได การคนควาเบื้องตนไมจําเปนตองไปหองสมุดเทานั้น หองสมุดจึงไมใชที่สําหรับการ
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คนควาเพียงแหงเดียว มหาวิทยาลัยตองปรับเปลี่ยนสภาพหองสมุดจากการเปนสถานที่อานหนังสือใหเปนที่พักผอน
และใชประโยชนจากคอมพิวเตอร เพื่อการศึกษาคนควาและอื่นๆ ไดตามความตองการ
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศให ข อ มู ล ว า สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาปรับสภาพแวดลอมของหองสมุดใหเปนดังที่นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวมาในบางสวน
แลวและจะรับขอเสนอแนะนี้ไปพัฒนาตอไป
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ถามวา เคยมีการศึกษาหรือเก็บขอมูลการใชบริการหองสมุดหรือไม
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหขอมูลวา มีการสํารวจความพึงพอใจการ
ใชบริการตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอสังเกตวา ความพึงพอใจในการใหบริการนั้นไมใชความตองการ
ที่แทจริง ความตองการที่แทจริงคือนักศึกษาชอบและไดความรูจากการใชหองสมุด
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กลาววา หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่จําเปน อาจารยควรสนับสนุนให
นักศึกษาไปศึกษาคนควา โดยควรปรับสภาพแวดลอมของหองสมุดใหนาสนใจ เหมาะสําหรับการคนควาศึกษาขอมูล
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หากมีเวลาจะไปเยี่ยมเยือนหองสมุด บางเพื่อดูวามีการพัฒนาไป
อยางไรบาง ปจจุบันหนังสือที่อยูในรูปกระดาษนั้นมีการใชงานลดลง จึงควรจัดสถานที่ ในหองสมุดสําหรับบริการ
คอมพิวเตอรเพื่อการคนควา ทั้งนี้การสํารวจเพื่อดูความพึงพอใจคงไมไดใหประโยชนอันใดมากไปกวาเปนการสํารวจ
ตามเกณฑของ สกอ. สิ่งที่ควรสํารวจคือขอมูลวานักศึกษาตองการสิ่งใดเพื่อจะไดนําไปสูการพัฒนาวา จะตองทําสิ่ง
ใดบาง เพื่อใหเกิดความชัดเจนวากําหนดดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลากี่ป มิฉะนั้นจะเปนเชนเดียวกับการ
ดําเนินการตางๆ เชน หองเรียนคุณภาพ หรือการให Smart Card ที่ยังไมแลวเสร็จเพราะไมไดกําหนดเวลาในการ
ดําเนินการใหชัดเจน
อธิการบดีใหขอมูลการดําเนินการโครงการบัตร Smart Card ที่ลาชาวา ขั้นตอนการดําเนินการทาง
พัสดุนั้นยาวนานมาก เพราะตองเชิญบริษัทมาใหขอมูลและเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจา งสําหรับ Smart Card นั้น
ใช ทั้งบุ คลากรและนักศึ กษา สามารถใช งานได ทั้งการบริ การ การชํ าระเงิ น การใช ที่จ อดรถ และสามารถใช เ ก็ บ
ฐานขอมูลทางการศึกษาของนักศึกษาได
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ใหขอสังเกตวา มหาวิทยาลัยตองจัดทําผังภูมิแผนขั้นตอนการ
บริหารและดําเนินโครงการ (Milestone) วา แตละโครงการที่จะดําเนินการนั้นจะใชระยะเวลาเทาใดจะสําเร็จ
เมื่อประชุมสภามหาวิทยาลัยแตละครั้งก็ใหมารายงานวามีความคืบหนาไปเทาใด จะสําเร็จเมื่อใด
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหารเสนอแนะวา ๑) รูปแบบการ
เรี ย นรู ของเด็ กสมั ย ใหม นั้ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปมาก เดิ ม ที เ รี ย นรู จ ากหนั งสื อในห อ งสมุ ด ป จ จุ บั น ค น คว า จาก
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สิ่ ง ที่ ข าดอยู คื อ พื้ น ที่ ที่ ใ ห นั ก ศึ ก ษาไปนั่ ง ค น คว า หรื อ ทํ า งานเป น กลุ ม จึ ง ควรสนั บ สนุ น
พื้นที่การเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning Space) มีพื้นที่ทั้งที่เปนสวนของหนังสือ และปรับพื้นที่สําหรับการเรียนรู
หรือทํางานเปนกลุมหรือทํางานรวมกับอาจารย อาจจะจัดไวตามคณะใหเรียนตามอัธยาศัย สรางสังคมการเรียนรู
แลกเปลี่ยนใหสมกั บวัยของนักศึกษา ๒) การสนับสนุ นทางสารสนเทศ ควรคิ ดถึงการลดระยะทาง นําการศึกษา
ทางไกลเขามาชวย ๓) ทุกๆ สถาบันที่สนใจทํา E-learning ตองมีศูนย Media Center สําหรับการผลิตสื่อเพื่อลงใน
เว็บไซตใหนักศึกษาสามารถเรียนรูตลอดเวลาจากที่ใดก็ได ไมจําเปนตองเรียนในหองเรียนก็ได ลดภาระการเดินทาง
ของนักศึกษาไดรอยละ ๑๐-๒๐ การเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยอาจจะเหลือเพียงแควิชาที่จะตองมีปฏิสัมพันธกับ
บุคคลอื่นเทานั้น สวนวิชาอื่นๆ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขาชวยได
ลําดับที่สาม อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใหขอมูลวาในวันนี้
มีงานประชันดนตรีไทยที่โรงละครแหงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงเดียวที่ไดรับเชิญ
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ไปประชันกับสถาบันพัฒนศิลป กรมศิลปากร นับวาเปนเกียรติแกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอยางยิ่ง และรายงาน
ว า สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมบริ ห ารงานด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมให ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ข อง
มหาวิทยาลัย โดยมีเปาหมายวาในป ๒๕๖๑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจะเปนหนวยงานที่มีความเปนเลิศทางการ
พัฒนาและสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยสูสากล เพื่อคงไวซึ่งคุณธรรมของบัณฑิตและชุมชนอยางยั่งยืน กิจกรรม
ตางๆ ที่สําคัญมี ๓ ดานคือ ๑) การเผยแพรการแสดงตางๆ ทั้งในและตางประเทศ ๒) งานประเพณีและวันสําคัญ
ตางๆ ๓) งานดานศาสนา เชน การทําบุญตักบาตรของนักศึกษาป ๑ ทุกคณะในตอนเชาทุกวัน และกิจกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ในป ๒๕๕๙ นั้น สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจะจัดโครงการ OTOP ดนตรีไทย ซึ่งไดรับงบประมาณใหจัดทํา
เครื่องดนตรีไทย ซึ่งเปนสิ่งใหมในระดับอุดมศึกษา เปนการสรางงานสรางอาชีพใหนักศึกษาและชุมชน มีกิจกรรมดาน
การแสดง เชน การแสดงโขน หุนละครเล็ก ดนตรีไทย มีการจัดตั้งชมรมศิลปะและวัฒนธรรมในคณะตางๆ ทุกคณะมี
สวนรวมในการจัดทํากิจกรรมรวมกัน มีการสนับสนุนจากหนวยงานจากภายนอก นอกจากนั้นยังมีโครงการเปดพระ
บรมราชานุส าวรี ยรัช กาลที่ ๘ ในปหน าและจะจัดกิ จกรรมเฉลิมพระเกีย รติ “ราชภัฏ วัฒนธรรม” แตยั งมีป ญหา
อุปสรรคคือเรื่องพื้นที่ แตเขตบางเขนก็จะเขามาปรับพื้นที่ให และอธิการบดีไดจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาในสวนนี้
ดวย นอกจากนี้ยังตองการการสนับสนุนเพื่อใหการดําเนินการคลองตัว เชน การสนับสนุนไมสําหรับใหนักศึกษาทําป
และการสงเสริมกิจกรรมของนักศึกษาทางดานวัฒนธรรม ไมวาจะเปนหุนละครเล็ก ดนตรีไทย หรือโขน เพราะใน
ชุมนุมศิลปวัฒนธรรมมีนักศึกษาทุกคณะที่จะเขารวมการนําเสนอดานศิลปะและวัฒนธรรม
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา จะประสานขอความอนุเคราะหจากผูอํานวยการองคการ
อุ ต สาหกรรมป า ไม ขอให ร ะบุ ข นาดและชนิ ด ของไม ที่ ต อ งการมา และสอบถามว า กิ จ กรรมท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
วัฒนธรรมและประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนนั้นสามารถทําไดหรือไม
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมรายงานวา มหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการทองเที่ยวเชิง
นิเวศรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มีการแลกเปลี่ยนกันทั้งดานสถานที่ และศิลปวัฒนธรรม เปนการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา หนวยงานยังไมทราบวิธีแปลงสิ่งที่มีอยูเปนทรัพยสิน และได
เสนอแนะใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัย และพัฒนา และสาขาวิชาธุรกิจการทองเที่ยว คณะวิทยาการ
จัดการ ไปหารือกับสํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรม และศูนยบมเพาะวิสาหกิจใหออกแบบโครงการหารายได
โดยจัดทําโครงการรวมกัน
พลอากาศเอก นพพร จัน ทวานิ ช กลาววา ที่บ างกะเจ านั้ น มหาวิ ทยาลั ย เคยจั ด การทองเที่ ย ว
เชิงนิเวศ ดังนั้น จึงควรทําในสวนที่มหาวิทยาลัยมีสวนเกี่ยวของ เชน รวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
หรือที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ใหขอสังเกตวา สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีผลงานดีๆ อยูมาก โดยเฉพาะ
การจัดพิธีแตงงานแบบไทยๆ ที่ไดรับความนิยมจากชาวตางชาติ จึงควรรณรงคใหคนไทยสนใจวัฒนธรรมโดยเฉพาะพิธีการแบบ
ไทย และควรมีโครงการความรวมมือจัดงานศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพรในระดับนานาชาติ
หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย เสนอแนะใหจัดทําวีดิทัศนเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมสงไป
ยังฝายวัฒนธรรมของสถานทูตตางๆ เพื่อเผยแพร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ภาระงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมคอนขางหนัก
มาก มหาวิทยาลัยจึงควรชวยเหลือสนับสนุนทั้งเรื่องบุคลากรและงบประมาณ
ลําดับที่สี่ อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรายงานวา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีภารกิจหลักคือ ๑) งานทะเบียนและประมวลผล เกี่ยวของกับการบันทึกผล
การศึกษาและการสําเร็จการศึกษา ซึ่งเปนงานหลัก ๒) งานรับสมัครนักศึกษา ๓) งานแผนการเรียน ๔) งานพัฒนา
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และสงเสริมการเรียนการสอน ๕) งานมาตรฐานหลักสูตร ๖) งานจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปจจุบันยาย
สํานักงานมายังอาคาร ๒๒ แตก็ยังใหบริการนักศึกษาอยางตอเนื่อง การดําเนินงานที่ผานมามีการปรับโครงสรางการ
บริหารงานภายในใหสอดคลองกับภารกิจเนื่องจากเดิมมีโครงการบัณฑิตศึกษาอยูในโครงสรางดวย จึงไดปรับบุคลากร
ที่มีอยูใหสอดคลองกับภารกิจหลัก เมื่อปรับโครงสรางแลวก็มีการพัฒนาบุคลากรที่มีหนาที่ใหบริการใหมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน เนื่องจากขอมูลยอนกลับจากการใหบริการนั้นพบวา
ยังมีปญหาดานความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่ มีการพั ฒนาระบบการสื่อสารระหวางบุคลากรและ
นักศึ กษาเพื่อแจงขอมู ลข าวสารทางการบริการวิ ชาการ เชน ระบบ SMS มีการปรับการดํ าเนินงานการบริการให
คล องตั ว รวดเร็ ว ขึ้ น สํ าหรั บ งานรั บ สมั ครนั กศึ กษามี การจั ด ทํ าคู มือการให บ ริ การ ผลการดํ าเนิ น งานสามารถรั บ
นักศึกษาชั้ น ปที่ ๑ ได ต ามแผนการรับ และมี การสอบวั ดความรูพื้น ฐานด ว ยระบบคอมพิว เตอร นอกจากนี้ ยังได
ปรับปรุงระบบการรับสมัครนักศึกษาผานระบบออนไลน แนวทางการพัฒนาตอไปนั้นจะพัฒนาระบบการรับนักศึกษา
และการประชาสัมพันธหลักสูตรรวมกับคณะ งานแผนการเรียนนั้นผลการดําเนินงานพบวา สามารถควบคุมการจัด
ตารางเรียนใหเปนไปตามแผนการเรียนที่สาขาวิชากําหนดไดทุกหลักสูตร แนวทางการพัฒนาตอไปคือจะพัฒนาระบบ
บริหารจัดการหองเรียน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชอาคาร งานพัฒนาและสงเสริมการ
เรียนการสอนนั้น ผลการดําเนินงานที่ผานมามีการอบรมพัฒนาอาจารยตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รอง
อธิการบดีฝายวิชาการไดขับเคลื่อนกิจกรรมการอบรมการสอนโดยใช Project-based, Problem-based, Servicebased และ Bilingual Education อีกทั้งยังจัดอบรมกระบวนการการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ดวย
นอกจากนี้ยังไดประสานงานการอบรมนักศึกษาใหมีความสามารถดานภาษาอังกฤษโดยใชโปรแกรม Speexx แนว
ทางการพัฒนาตอไปคือการประสานกับหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กํ า หนดและการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาของสํ า นั กฯ สํ าหรั บ งานมาตรฐานหลั ก สู ต รนั้ น ผลการ
ดําเนินงานพบวามีการบันทึกขอมูล มคอ. ในระบบออนไลนไดครบทุกรายวิชา มีระบบติดตามการพัฒนาหลักสูตรให
ทันกําหนดเวลาของแตละหลักสูตร โดยประสานงานกับทุกคณะ/วิทยาลัย สวนแนวทางการพัฒนาตอไปคือการแปล
หลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ ในสวนของการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้น ผลการดําเนินงานก็สามารถจัด
ผูสอนและปรับปรุงระบบการสงผลการเรียนใหไดทันตามกําหนด แนวทางการพัฒนาตอไปคือ ปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ทั้งโครงสรางและรายวิชาใหสอดคลองกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม นอกจากนี้ สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนไดวิเคราะหปญหาที่เกิดจากระเบียบและขอบังคับแลวนําเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุง
แก ไข ระเบี ย บ ข อบั งคั บ ให ส อดคล องกั บ สถานการณ ปจ จุ บั น ตลอดจนพั ฒ นาระบบงานการให บ ริ การนั กศึ กษา
ผานระบบสํานักงานอัตโนมัติใหมากขึ้น
หม อมราชวงศ โ อภาศ กาญจนะวิ ชั ย ถามว า ระบบคอมพิ ว เตอร ที่ใช ส ามารถระบุ ได ห รื อไม ว า
นักศึกษาลงทะเบียนครบหรือขาดอะไรไปบาง และมีการรายงานไปยังอาจารยที่ปรึกษาหรือไม
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหขอมูลวา นักศึกษาสามารถตรวจสอบการ
ลงทะเบียนไดจากระบบ และมีระบบอาจารยที่ปรึกษาทีม่ ีขอมูลนักศึกษาในสวนนี้ดวย
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ถามวา มีหนวยงานใดที่มีหนาที่แนะแนวหรือใหคําปรึกษาใหกับนักศึกษาบาง
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหขอมูลวา มีงานแนะแนวอยูในกองพัฒนานักศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ชื่อสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีหนาที่หลักคืออะไร
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นให ข อ มู ล ว า มี ห น า ที่ ส นั บ สนุ น ระบบการ
ลงทะเบียนและการสําเร็จการศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ควรเปลี่ยนชื่อเปนสํานักบริการนักศึกษาและงานทะเบียน จะทําให
รูเปาหมายขอบเขตภารกิจที่ชัดเจน และไมกาวกายงานอื่นๆ ควรหารือเกี่ยวกับภารกิจวาซ้ําซอนกับหนวยงานใดบาง
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เพื่อความคลองตัวและรวดเร็วในการดําเนินงานมากขึ้น ปจจุบันระบบการทํางานยังชาอยูมาก มีขั้นตอนที่ตองขอ
อนุมัติทําใหการดําเนินการลาชา
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาววา ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใชชื่อหนวยงานวา
กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมีขอจํากัดที่พระราชบัญญัติ ซึ่งจัดทําขึ้นนานแลว หากจะเปนมหาวิทยาลัย
นอกระบบควรปรับปรุงใหมทั้งหมด
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ควรรวมงานบริการนักศึกษาทั้งหมดที่เกี่ยวของแตอยูในหนวยงาน
อื่ น ๆ มารวมไว ใ นสํ า นั กบริ ก ารนั ก ศึ กษาและงานทะเบี ย นทั้ ง หมดเพื่ อ ให เ กิ ด ความชั ด เจนขึ้ น และใช ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกสในการลงทะเบียน โดยขั้นตอนตางๆ ที่ตองรออนุมัติจากผูที่มีอํานาจหลายขั้นตอนนั้น ควรลดขั้นตอน
ใหบริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ถามวา ๑) กระบวนการคัดเลือก
นักศึกษาไดคัดเลือกอยางเขมขนเพียงใด มีเกณฑมาตรฐานอยางไร ๒) โปรแกรม Speexx นั้นไดผลเพียงใด มีการ
ประเมินเรื่องจํานวนผูใชงานและคุณภาพหรือไม อยางไร
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกลาววา การคัดเลือกนักศึกษานั้นสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนดําเนินการเปนฝายเลขานุการ โดยมีคณะกรรมการจากทุกคณะที่อธิการบดีเปนผูแตงตั้ง
สวนโปรแกรม Speexx นั้น บุคลากรและนักศึกษาเขาใชนอยมาก ฝายบริหารจึงไดกลับมาทบทวนวาเพราะอะไรและ
ทบทวนการแกปญหา
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กลาววา จากนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่นักศึกษาตองสอบ
ผานภาษาอังกฤษนั้น ปที่ผานมาไดมีการทดสอบจัดกลุมระดับคะแนนภาษาอังกฤษ และประกาศใหอาจารยผูสอน
ภาษาอังกฤษใชโปรแกรม Speexx ในการจัดกระบวนการเรียนรู หลังจากการประเมินไดมีการทบทวนปรับการใชงาน
โปรแกรม Speexx ให ส ะดวกในการใช งานโดยสามารถใช งานผ านทางโทรศั พท มือ ถื อ ได และปรั บ รายวิ ช า
ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยระบุใหใชโปรแกรม Speexx ไวใน มคอ. ๓ ดวย ในอนาคตมีแผนปรับปรุง
หมวดวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไปโดยเพิ่ มโปรแกรม Speexx ในวิ ช าภาษาอั งกฤษทั้ งสองรายวิ ช าและมี การบั น ทึ ก ผลใน
เอกสารรายงานผลการเรียนเพื่อใชประกอบการสมัครงานดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา นักศึกษาไดเขาใชหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กลาววา มีรายงานการใชงานวา นักศึกษาเขาใชงานไมถึงรอย
ละ ๘๐ ของนักศึกษาป ๑ ทั้งหมด และมีระดับคะแนนที่ไดยังไมถึงเกณฑ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ไมไดอยูที่ความยากงายในการใชโปรแกรม แตอยูที่อุปนิสัยของคน
ในการเขาใชงาน
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร เสนอแนะวา ๑) การใหบริการของงานทะเบียนสรางปญหา
ใหกับนักศึกษาพอสมควร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรทําวิจัยผลการใหบริการนักศึกษาเพื่อใชในการ
ปรับปรุงเพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการใหบริการ เพราะจากการเปนกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
ของมหาวิทยาลัยนั้น ไดรับขอมูลจากนักศึกษาวาการใหบริการชา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงควร
ติดตามผลการใหบริการแกนักศึกษา ๒) การรักษามาตรฐานหลักสูตร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
กํ าหนด TQF ไว แ ล ว มหาวิ ทยาลั ย ก็ ดํ า เนิ น การตามเกณฑ มาตรฐาน เมื่ อผ านไประยะหนึ่ งควรพิ จ ารณาว าการ
ดําเนินการนั้นมีปญหาหรือไมในภาพรวม เชน ความสอดคลองระหวางการสอนกับหลักสูตร และการนําไปใช เปนตน
อธิการบดีกลาววา ๑) โปรแกรม Speexx มีการประชุมกันแลววาเปนการสนับสนุนและใหโอกาสแก
บุคลากรและนักศึกษาในการเรียนรูภาษาอังกฤษอยูตลอดเวลา สําหรับนักศึกษาก็เปนการสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
ภาษาอั งกฤษ ส ว นอาจารย และเจ าหน าที่ ก็มีการให ร หั ส ผ านเพื่ อให ใช งานและมี การติ ด ตามการใช งานทุ กเดื อ น
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๒) มหาวิทยาลัยไดเดินหนาการใหบริการแบบ One Stop Service โดยใชงบประมาณ ๒๐๐ ลานบาทในการสราง
อาคารอํานวยการ โดยฝายบริการทุกฝายจะอยูที่เดียวกันหมด มีนโยบายในการใชงาน SOP (Standard Operation
Procedure) เพื่อลดรอบการทํางาน มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยูตลอดเวลา
ศาสตราจารย ฐ าปนา บุ ญหล า เสนอแนะว า ควรลดขั้ น ตอนการอนุ มัติ ต างๆ ด ว ย เพราะจาก
ประสบการณการขอใบรับรองผลการเรียนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรนั้นใชเวลาเพียง ๑ ชั่วโมงโดยหัวหนา
งานทะเบียนเปนผูลงนาม การลดขั้นตอนการอนุมัติจะลดคาใชจายอยางมาก
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ถามวา นักศึกษามีกลุมหรือชมรมหรือไม เชน English Club และ
มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมเรื่องนีห้ รือไม
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหขอมูลวา นักศึกษาจะรวมกลุมกันเปนลักษณะ
ชมรม มีกองพัฒนานักศึกษาเปนผูดูแล โดยแบงเปนสองสวนคือชมรมทางดานกิจกรรม และชมรมทางดานวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดี รายงานวา กรณีของชมรมหรือชุมนุม
นั้น อยูในสวนงานกิจกรรมนักศึกษา โดยนักศึกษาจัดตั้งเปนชมรมซึ่งเปนสวนกลางและในคณะก็จะจัดตั้งเปนชุมนุม
ซึ่งแบงไดเปน ๑) ดานวิชาการ ๒) ดานกีฬาและนันทนาการ ๓) ดานศิลปะและวัฒนธรรม ๔) จิตอาสาและศาสนา ๕)
ดานความสามารถตางๆ
ศาสตราจารย สนิท อั กษรแกว ถามวา สมาชิกที่ อยูในชมรมและสมาชิกที่ไม อยูในชมรมต างกั น
หรือไม เพราะเหลานี้คือ Outcome หากตั้งชมรมแลวผลออกมาดีก็ควรดําเนินการตอไป แตถาไมดีก็ควรยุติ และ
ถามวา ควรวัดผลความสําเร็จของการตั้งชมรมและสนับสนุนสงเสริมชมรมของนักศึกษาหรือไม
ผู ช ว ยศาสตราจารย ธี ร ะศั ก ดิ์ อาภาวั ฒ นาสกุ ล กล า วว า แต ล ะคณะจะมี ชุ ม นุ ม เช น ชุ ม นุ ม
ภาษาอังกฤษ จะอยูที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีอาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนผูดูแล สวน
คณะอื่นๆ ก็จะมีนอยมาก สวนงบประมาณก็จะจัดสรรใหคณะเพื่อลงสูชุมนุมและกองพัฒนานักศึกษาก็จะดูแลชมรม
ในส ว นกลาง ส ว นกิ จ กรรมของชมรมหรื อ ชุ ม นุ ม นั้ น นั ก ศึ ก ษาจะออกแบบกั น เองและเสนอโครงการเพื่ อ ขอ
งบประมาณในการทํากิจกรรม
รองศาสตราจารย ทองหล อ วงษอิน ทร กล าวแสดงความเห็ นด ว ยวา การเสริ มสร างทั กษะทาง
ภาษาอังกฤษใหนักศึกษานั้นมีความจําเปน และจากประสบการณที่ใหนักศึกษาเขาใชโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษนั้น
พบวานักศึกษาเขาใชนอยมาก วิธีการแกปญหาคือการเรียนทางออนไลนจะมีระดับ (level) ตองกําหนดระดับและ
คะแนนที่นักศึกษาจะตองผานในแตละระดับ โดยมีอาจารยเปนผูควบคุมและใหคําแนะนํา
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ถามวา ภารกิจที่เกี่ยวของกับอาจารยที่ปรึกษายังมีอยูหรือไม
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกลาววา บทบาทหลักของอาจารยที่ปรึกษาอยูที่คณะ
แตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเกี่ยวของกับการตรวจสอบเอกสารและการอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่
ลงทะเบียน ซึ่งปญหาคืออาจารยไมคอยใหขอมูลตามบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มถอนรายวิชา
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอเสนอแนะวา ๑) อาจารยที่ปรึกษามีหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนคือ เรื่องการเรียนการสอน โปรแกรมการเรียน การลงทะเบียน ซึ่งนักศึกษา
บางสวนอาจจะไมทราบขอมูล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงควรใหความสําคัญหรือระมัดระวังในสวนนี้
ดวย เพราะนักศึกษาอาจจะพลาดพลั้งโดยไมไดตั้งใจได และโยงไปถึงเรื่องทุนการศึกษา สุขภาพจิตของนักศึกษา ซึ่ง
อาจารยที่ปรึกษาตองดูแล ๒) ชุมนุมภาษาอังกฤษของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนั้นสามารถขยายมาเปน
ชมรมในส วนกลางไดหรือไม เพราะหากอยู ในคณะ นักศึกษาอื่นๆ อาจจะไมมีโอกาสเขาถึง รวมถึงชุมนุม อื่นๆ ที่
นักศึกษาสนใจดวย หลักการจัดตั้งชมรมนั้นควรมีโครงสรางที่ดี มีผูดูแลอยางชัดเจน
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ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กลาววา คณะไมคอยมีการจัดตั้งชุมนุม แตไดมีการ
ผลั กดั น ให ช มรมเข มแข็ ง เพราะคุ ณ ภาพของนั กศึ กษาในแต ล ะมหาวิ ทยาลั ย วั ด ได จ ากการมี ช มรมของนั กศึ กษา
หากมหาวิ ทยาลัย ใดมี ช มรมมากแสดงว านั กศึ กษามี คุณภาพ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครพยายามผลั กดั น แต
นักศึกษายังไมคอยสนใจ มหาวิทยาลัยบังคับไดเฉพาะนักศึกษาป ๑ เทานั้น การผลักดันจึงควรเริ่มตนจากทําชุมนุมใน
คณะใหแข็งแรงกอน เมื่อมีชุมนุมในแตละคณะที่คลายๆ กันก็รวมกันเปนชมรม และมีการจัดสรรงบประมาณทั้งชุมนุม
และชมรม เพื่อใหชมรมมีความเขมแข็งในอนาคต
ศาสตราจารย ส นิ ท อั ก ษรแก ว ถามว า มหาวิ ท ยาลั ย มี นั ก ศึ ก ษาต า งชาติ ห รื อ ไม เพราะหากมี
นักศึกษาตางชาติและอาจารยตางชาติ ก็สามารถตั้ง English Club ได
อาจารย ชิ น ะทั ต ร นาคะสิ ง ห กล า วว า ชมรมในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร จะต า งจาก
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งทํางานตอเนื่องเปนรุนจากรุนพี่สูรุนนองโดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองคการนักศึกษา
ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไมมีชมรมลักษณะเหลานี้ แตจะเปนลักษณะที่บังคับใหนักศึกษาไปจัดตั้งชุมนุม
ขึ้นเฉพาะในปแรกปเดียว จะไมมีชมรมสําหรับนักศึกษาที่มีความสนใจรวมกัน เชน ชมรมฟุตบอล สวนในปถัดไปก็
อาจจะเลิกไป การพัฒนาในเรื่องนี้จึงควรกําหนดชมรมพื้นฐานไวกอน และใหนักศึกษารวมเปนสมาชิกและทํางาน
ตอเนื่องกันในแตละประหวางรุนพี่กับรุนนองเพื่อความยืนยาวของชมรม
นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวว า เรื่องของภาษาอั งกฤษเป น ความจํ าเปน เรงด ว นเพราะจะเข าสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว วิทยาลัยการฝกหัดครูควรมีสวนในเรื่องนี้โดยแนะนําวิธีการในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และมหาวิทยาลัยก็ไดจัดตั้งสถาบันภาษาแลว จึงควรใชใหเกิดประโยชนโดยเปดสอนภาษาหลายๆ ชั้น
เรียนในเวลาที่ตางกัน แลวใชวิธีการกระตุน เชน ผูที่ผานระดับของ Speexx แลวอาจลดราคาให เปนตน นอกจากนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยยังมีขอสังเกตวา หลักสูตรที่นําเสนอมานั้นมีรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําอยูทุกหลักสูตร
แตอาจจะยังไมเขมขนพอ จึงควรใหสถาบันภาษาชวยในการจัดทําหลักสูตรโดยใหเจาของภาษามาสอนใหมากหรือ
อาจจะจัดตั้งเปนชมรมโดยมีการใชภาษาอังกฤษสอดแทรกเขาไป
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาวแสดงความเปนหวงกรณีการสอบภาษาอังกฤษกอนการ
สําเร็จการศึกษาวา สถาบันภาษาจะตองมีหนาที่พัฒนาขอสอบที่เปนมาตรฐาน และมีธนาคารขอสอบที่นักศึกษา
สามารถเขาไปฝกฝนตนเองไดโดยมีเกณฑกําหนดวาคะแนนเทาใดจึงจะผาน
อธิการบดีกลาววา สถาบันภาษามีแผนจัดอบรมภาษาอังกฤษเปนกลุมยอยๆ โดยจะเก็บคาอบรมไมแพง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติและขอเสนอแนะการดําเนินงานของสถาบัน/สํานักตางๆ ดังนี้
๑) สถาบันวิจัยและพัฒนา
๑.๑) ควรจั ด ทํ าข อ มู ล สรุ ป โดยง ายว า อดี ต ป จ จุ บั น เป น อย า งไร อนาคตได
ตั้งเปาหมายงานวิจัยไวกี่เลม และงานวิจัยภายในตอบโจทยการแกปญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยหรือไม งานวิจัยภายนอก
ตอบโจทยยุทธศาสตรของประเทศหรือไม โดยควรตองเนนวาเปาหมายงานวิจัยแตละสาขานั้นเปนเทาใด และตองการทั้ง
ปริมาณและคุณภาพเทาใด หากยังขาดอยูจะชวยกันไดอยางไร
๑.๒) ใหตั้งเปาหมายวาภายใน ๓ ป จะทําใหวารสารของมหาวิทยาลัยเขา TCI
กลุม ๑ ได อยางนอย ๑ เลม
๑.๓) ให ป ระสานความร ว มมื อการดํ า เนิ น งานกั บ ศู น ย บ ม เพาะวิ ส าหกิ จ และ
สํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรมในการสรางรายไดจากงานบริการวิชาการและฝกอบรมในการสรางรายไดจาก
งานวิจัยและการรับตีพิมพเผยแพร
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๒) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑) ในการนําเสนอรายงานในโอกาสตอไป ควรระบุดวยวาทําอะไรไปเทาใด คิด
เปนรอยละเทาใด และจะพัฒนาไปดานใด อยางไร
๒.๒) สํ านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศเป น หนว ยงานที่ สํ าคัญ หาก
ดําเนินการไดสมบูรณก็จะลดการใชงบประมาณไปมากและควรดําเนินการดังนี้
๒.๒.๑) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปญหานักศึกษาใชบริการหองสมุดนอยวา
เปนเพราะเหตุใด เพื่อใหเกิดการพัฒนา
๒.๒.๒) ควรมีศูนยหนังสือเพื่อดึงองคความรูมาใกลชิดนักศึกษาและยัง
สรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย เกิดการพัฒนาทางวิชาการของอาจารยดวย
๒.๒.๓) ในการจั ด สรรงบประมาณขอรั ฐ บาล มี ก ารจั ด กลุ ม ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในแตละภูมิภาค และมีการใหขอสังเกตวาเมื่อมีการจัดกลุมแลว พันธกิจและปญหาไมตางกัน จึง
ควรมีการรวมกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อศึกษาวิจัยในปญหาตางๆ และนําไปสูการสรางความเขมแข็งยิ่งขึ้น การ
บริการเทคโนโลยีจะตอบสนองการจัดกลุมเหลานี้ได
๒.๒.๔) ควรพัฒ นาการใชเทคโนโลยี สารสนเทศรองรั บการดําเนิน งาน
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน ในการประชุม เพื่อลดการใชกระดาษและการประชุมตางพื้นที่ ในการบริการหองสมุด
และทรัพยากรสารสนเทศ ในการชําระเงิน ในการจัดทํางบการเงินออนไลน
๑.๔) ใหปรับเปลี่ยนหองสมุดเปนที่พักผอนและใชประโยชนจากคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาคนควาและอื่นๆ ไดตาม
ความตองการ
๒.๒.๕) ใหสํารวจขอมูลวานักศึกษาตองการสิ่งใดเพื่อจะไดนําสูการพัฒนาวา
จะตองทําสิ่งใดบาง และแลวเสร็จภายในเวลาเมื่อใด โดยจัดทําเปนผังภูมิ แผนขั้นตอนการบริการและดําเนินการโครงการ
(Milesstone)
๓) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๑) ให ร ะบุ ข อ มู ล ไม โ ดยระบุ ข นาดและชนิ ด ที่ ต อ งการจะใช จั ด ทํ า ป
แจงศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ซึ่งจะขอความอนุเคราะหจากผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไมตอไป
๓.๒) ใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรมหารือกับสถาบันวิจัยและสาขาวิชาธุรกิจการ
ทองเที่ยวหรือสํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรมและศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ออกแบบโครงการหารายไดโดยจัดทํา
โครงการรวมกัน
๓.๓) ใหดําเนินความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรและวิทยาลัยชั ย
บาดาลพิพัฒนจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
๓.๔) ควรมีโครงการความรวมมือจัดงานศิลปวัฒนธรรมเผยแพรในระดับนานาชาติ
จัดทําวิดีทัศนเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเผยแพรไปยังฝายวัฒนธรรมของสถานทูตตางๆ
๔) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๔.๑) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรใชชื่อวา สํานักบริการนักศึกษา
และงานทะเบียน เพื่อใหตรงกับภารกิจ และปรับปรุงระบบการทํางานใหคลองตัวและรวดเร็วขึ้น
๔.๒) จากผลการประเมินของของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานฯ ไดรับขอมูลจากนักศึกษาวาใหบริการชา จึงควรปรับปรุงและติดตามผลการใหบริการแกนักศึกษา และตอง
รักษามาตรฐานหลักสูตรตามที่กําหนด TQF ไว
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๔.๓) ควรสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาจัดตั้งชมรมหรือชุมนุม หากมหาวิทยาลัยมี
นักศึกษาตางชาติ ควรสงเสริมใหมีชมรม English Club เพื่อสงเสริมความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษ และควร
ติดตามผลดว ยว านักศึกษาที่ร วมกิจกรรมของชมรมหรือชุ มนุม ตางๆ ไดผ ลลัพธอยางไร เพื่อสนั บสนุ นสงเสริ มให
ดําเนินการไดตามวัตถุประสงคตอไป
๔.๔) ในชวงที่มีความจําเปนเรงดวน ในเรื่องการสนับสนุนสงเสริมทักษะทางภาษา
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน วิทยาลัยการฝกหัดครูควรมีสวนรวมในการใหคําแนะนําในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และมหาวิทยาลัยโดยสถาบันภาษาจัดทําหลักสูตรอบรมโดยใหเจาของภาษามาสอนและจัดตั้งชมรมสงเสริมการใช
ภาษาอังกฤษ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ นโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยรายงานวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได แจ งนโยบายการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา เพื่อขอใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามนโยบายดังกลาวตอไป
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไมมี
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

