๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
วันศุกรที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ หองประชุมกรุงสยาม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2
4

..............................................................
ผูมาประชุม
๑.
นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒.
นายถนอม อินทรกําเนิด
๓.
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔.
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๕.
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๖.
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๗.
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๘.
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๙.
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๑๐.
หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๑๑.
นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๒.
๑๓.

รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง

๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

อาจารยไพบูลย 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
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย และขาราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูลาประชุม
๑.
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
๒.
ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑.
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒.
ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

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

รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
อาจารยสถาพร ปกปอง
ผูชวยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
อาจารยชินวงศ ศรีงาม
อาจารยธงชัย ทองอยู
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
นางสมอัปสร ปนสุข
นางสาวชัชมน ประดิษฐการ
นางจันทา สมตน
วาที่รอยตรีหญิง ธนัชพร คงไชย
อาจารยบุตรโต นามบุญเรือง
อาจารยธงชัย ขํามี
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นางสาวจรัสวรรณ ภักดีชนะ
นางสาวกาญติมาภรณ ชินบดี
นางสาววันวิสา วิศาลนิตย
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางลภัสรดา นาคพริก

รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี/รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูชวยอธิการบดี/ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูอํานวยการสํานักศิลปและวัฒนธรรม
ที่ปรึกษาดานบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผน
อาจารยสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
อาจารยสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
อาจารยสาขาวิชาเคมี
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยอธิการบดี/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนากลุม งาน
สภามหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.
การประชุมครั้งนี้ ในภาคเชาเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. สภามหาวิทยาลัยไดประชุมรวมกับ
ประชาคมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแนะนํารอง
คณบดี และประธานสาขาวิชาตางๆ แลวรายงานสรุป การดํ าเนินงานของคณะ รายละเอียดดั ง เอกสาร
ประกอบการประชุม
หลังจากนั้นสภามหาวิท ยาลัยไดรับฟง ประเด็นปญ หาและขอคิดเห็นจากประชาคมคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไดใหขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระการ
ประชุมที่ ๓.๑๒
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ในภาคบาย เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระที่กําหนด
ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่กําหนด สรุปไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
อาจารย จุ ไ ร วรศั ก ดิ์ โ ยธิ น รองอธิ ก ารบดี / เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า
ดวยมีอาจารยไดรับ การกําหนดตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย และมีอาจารยไดรับ รางวัล เชิดชูเ กียรติจ าก
หน ว ยงานภายนอก นอกจากนั้ น ยัง มี นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รับ รางวั ล จากการประกวดออกแบบเว็ บ ไซต ดั ง นี้
๑) บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดรับการอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ๒ ราย
ไดแก อาจารยณัฐนันท วิริยะวิทย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๗
ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และอาจารยนิษฐา หรุน เกษม สัง กัดคณะวิท ยาการจัดการ สาขาวิชานิเ ทศศาสตร
แตง ตั้งตั้ง แตวันที่ ๑๐ สิง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒) อาจารยมณฑล จันทรแจม ใส คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ไดรับ รางวัล เชิ ดชูเ กียรติ รางวัล “นัก บริห ารดีเ ดนแหง ป ” ประจําป ๒๕๕๗ สาขาพัฒ นา
การศึก ษาและสั ง คม จากสํา นั ก งานคณะกรรมการรางวั ล ไทย/มู ล นิ ธิ เ พื่ อ สัง คมไทย ๓) นั กศึ กษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับรางวัลชนะเลิศรางวัลที่ ๓ จากการเขารวมการประกวดออกแบบเว็บไซต ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๗ ในหัวขอเรื่อง “เว็บไซตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดังนี้ ๓.๑) นางสาวประมาภรณ คกะเนปะ ไดรับรางวัลชนะเลิศที่ ๓ ระดับอุดมศึกษา ๓.๒) นางสาวพาขวัญ
พัดเย็นใจ ไดรับรางวัลชนะเลิศที่ ๓ ระดับอุดมศึกษา ๓.๓) นายชนุดม เอกเตชะวุฒิ ไดรับรางวัลชนะเลิศที่ ๓
ระดับอุดมศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบเกียรติคณ
ุ บัตรแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่ไดรบั
การกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยทั้งสองราย อาจารยที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากภายนอก และนักศึกษา
ที่ไดรับรางวัลจากการเขารวมประกวดออกแบบเว็บไซต จากนั้นไดใหโอวาทวารางวัลเหลานี้แสดงถึงความมีมานะ
พยายามและความเอาใจใสในงาน จึงไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากภายนอกและไดรับตําแหนงทางวิชาการ สําหรับ
นักศึกษาที่ไดทําชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยขอใหขะมักเขมนขวนขวายมากยิ่งขึ้นเพื่อเปนความรูติดตัวและสรางชื่อเสียง
ใหตนเองและมหาวิทยาลัยตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ กําหนดการงานเกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๕๗
เลขานุก ารสภามหาวิทยาลัยแจงวา ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดกําหนดจัดงาน
เกษียณอายุราชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันศุกรที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดดังเอกสาร
กําหนดการประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงขอเรี ยนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานเพื่อ
เปนเกียรติแกอาจารยและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗

๔
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกรที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๑๔ หนา รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแกไขในหนา ๓ บรรทัดที่ ๒๘ ขอความวา “...เมื่อวันศุกรที่
๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗...” เปน “...เมื่อวันศุกรที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗...”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษา
ที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ รอบที่ ๓ (เอกสารแยกเลม)
เลขานุก ารสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานัก สงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึก ษาที่ ๓/๒๕๕๖
รอบที่ ๓ เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ เมื่อวั นที่ ๑๖
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖
รอบที่ ๓ จํานวน ๗๙ คน ดังนี้
๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน
๒) ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๕ คน
๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๖๓ คน จําแนกเปนสาขาวิชาตางๆ ไดแก
๓.๑) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน ๒๕ คน
๓.๒) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จํานวน ๒๖ คน
๓.๓) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จํานวน ๕ คน
๓.๔) สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จํานวน ๗ คน
๓.๒ พิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาเลือกประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น ในการนี้ คณะกรรมการฯ ไดปฏิบัติหนาที่มาจนจะครบวาระในวันที่ ๑๕
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ จึงเห็นสมควรดําเนินการตามขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยพิจารณากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิเปนประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการดังกลาว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด ๑)
พิจารณาแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ๑ ทาน เปนประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ ๒) เห็นควรมอบประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง ทางวิชาการเสนอชื่อกรรมการ โดย
พิจารณาเลือกผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กําหนด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธานคณะกรรมการพิจ ารณาตําแหนง ทางวิชาการ (ก.พ.ว.) และมอบประธาน
คณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทางวิ ช าการเสนอชื่ อ กรรมการโดยพิ จ ารณาเลื อ ก
ผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กําหนด
๓.๓ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ ผูชวยอธิการบดี/
ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษารายงานวา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
ระหวางวันที่ ๒-๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ผลสรุป คะแนนประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโ ชติ กรรมการสภามหาวิท ยาลัยจากคณาจารยป ระจําให
ขอสังเกตวา กรณีเอกสารหนา ๑๔ ขอ ๔ จุดที่ควรพัฒนา ควรนําประเด็นที่ระบุไวมาหารือในที่ประชุม เพราะ
นอกจากประเด็นที่ ๑ อาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการมีนอย ประเด็นที่ ๒-๔ เกี่ยวกับอาจารยที่ปรึกษา
อุป กรณท างการศึก ษาที่ชํารุด หองสมุด โรงยิม และสนามกีฬา ที่ปดบริก ารเร็ว รวมทั้ง กรณีที่ก ารพบปะ
ระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษายังมีนอย ประเด็นเหลานี้ควรไดรับการพัฒนาตามขอเสนอแนะของผู
ประเมิน
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา กลาว
วาผลการประเมินโดยภาพรวมนั้นดีแตตองสังเกตและวิเคราะหวาตัวบงชี้ของ สมศ. ซึ่งเนนผลผลิต (Output)
ไดระดับคะแนนนอยที่ ๔.๐๓ ในขณะที่ สกอ. นั้นเนนกระบวนการ (Process) และปจจัยนําเขา (Input) เปน
สวนใหญ ซึ่งผลประเมินอยูในระดับดีมาก ตัวบงชี้ของ สมศ. ที่ผ ลการประเมินอยูในระดับพอใชนั้นตองไป
ปรับปรุง สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาตองจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตัวบงชี้ที่
อยูในระดับพอใช คือต่ํากวาระดับคะแนน ๓.๕๑ วาจะทําใหดีขึ้นอยางไร เมื่อทําเสร็จแลวตองนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ ประเด็นใดตองใชงบประมาณก็ใหเตรียมการดานงบประมาณ
นายผดุง ชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิท ยาลัยผูท รงคุณวุฒิ ใหขอสั ง เกตวา ใน
เอกสารหนา ๓ ปรากฏขอมูลวาองคประกอบดานการผลิตบัณฑิตไดระดับคะแนนต่ํากวาขออื่น ในขณะที่
ประเด็นการผลิตบัณฑิตนั้นคือหัวใจของมหาวิทยาลัย และในหนา ๕ ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ขอ ๒ ระบุ
วาควรดําเนินการปดหลักสูตรและดูแลการสอนแกนักศึกษาจนสําเร็จการศึกษา หรือประเมินหลักสูตรที่ไมได
เปดรับนักศึกษาใหครบทุกหลักสูตร ประเด็นดังกลาวนี้ควรถือเปนนโยบายไดหรือไม
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา จุดเดนและ
ผลลัพธที่แสดงความสําเร็จนั้นยังไมชัดเจนวาคืออะไร เชน เรื่องการวิจัย มีงานวิจัยใดที่นําไปสูการตอยอดเชิง
พาณิชยบาง ในคราวตอไปควรมีผลลัพธที่บงชี้วาทําใหสังคม เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดลอมดีขึ้น และเพิ่มนโยบาย
ของ คสช. เกี่ยวกับ การเพิ่ม ความมั่นคงของประเทศดวย ในภาพรวมควรดําเนินการใหเ ห็นผลลัพธอยาง
ครบถวนและชัดเจนตั้งแตตนถึงปลาย
นายกสภามหาวิท ยาลัยใหขอสัง เกตวา เกณฑก ารประเมินนี้ไมคอยไดป ระโยชนแกผูถูก
ประเมินเทาใดนัก เพราะสิ่งที่สั่งใหทําเปนเพียงทําตามขอกําหนดหรือเกณฑที่กําหนดมาใหครบ แตผลลัพธ ที่
ขยายผลตอไปนั้นผูประเมินไมไดสนใจ หากนําผลที่ประเมินแลวไปวิเคราะหใหมอาจจะไดผลจากขอมูลที่มีอยู
และตอยอดไดวาตอไปจะเปนอยางไร และขยายผลไดตอไป สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาควรวิเคราะห
เพื่อหาจุดที่ควรจะทํา สําหรับ ผลของ สมศ. ระบุแตเพียงวาเปนไปตามตัวชี้วัดที่เทาใด แตไมไดร ะบุวาควร
จะตองทําอยางไร สวนผลของ สกอ. ที่เสนอแนะให ๑) กําหนดมาตรการในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการนั้น
สภามหาวิทยาลัยไดมอบนโยบายเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการแลว ๒) การสํารวจอาคารสถานที่ อุปกรณทางการศึกษาที่ชํารุดหรือจัดระบบการแจง
หนว ยงานซอมบํา รุง เมื่อ มีก ารชํารุ ดเสีย หายนั้น ก็ใ หสํา รวจมาและพิ จ ารณาวา ควรทํา หรื อไมและจะใช
งบประมาณเทาใด ๓) เวลาในการใหบริการหองสมุดนั้นควรทดลองขยายเวลานอกเหนือจากเวลาราชการ แลว
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ทําสถิติวามีการใชงานมากนอยเพียงใด สวนโรงยิมและสนามกีฬานั้น ควรใหนักศึกษาเขามาใชและขยายเวลา
ในการใช
อาจารยธงชัย ทองอยู ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหขอมูลวา
เคยเปดบริการหองสมุดจนถึง ๑๙.๓๐ น. มีการเก็บสถิติการใชงานพบวามีผูใชบริการนอย อีกทั้งคาตอบแทน
เจาหนาที่ที่ใหบริการนั้นเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ซึ่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับ
การจั ดสรรงบประมาณนอ ยลงและยั ง ตอ งใชง บประมาณนี้กับ ภารกิจ ในสวนอื่นอีก จํานวนมาก จึ ง ไม มี
งบประมาณ หากไดรับ การจัด สรรงบประมาณรายไดที่ม ากขึ้นก็ส ามารถดํ าเนินการในส วนนี้ได เพราะ
งบประมาณแผนดินมีขอจํากัดไมสามารถนํามาใชเปนคาตอบแทนลวงเวลาได
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบอธิก ารบดีพิจ ารณาวาจะทําอยางไรใหสํานัก วิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปดบริการนอกเวลาราชการได โดยเฉพาะในชวงใกลสอบ
อาจารย ม ณฑล จั น ทร แ จ ม ใส คณบดี ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอแนะวา นอกจากการขยายเวลาการเปดใหบริการแลว ตําแหนง
ที่ตั้งของหองสมุดควรอยูบริเวณศูนยกลางของมหาวิทยาลัย สะดวกตอการเขาไปใชบริการของนักศึกษา เชน ที่
อาคารฝกประสบการณวิชาชีพเชิงบูรณาการ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตกรณีขอเสนอแนะเรื่องการพบปะระหวางนักศึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยกับผูบริหารที่ควรมีมากขึ้น ขอใหไปชวยกันคิดวาควรมีวิธีการอยางไรจึงจะแกไข
ปญหาจากขอเสนอแนะทั้งหลายนี้ไดและจัดทําเปนแผนพัฒนานํามาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
มติที่ประชุม เห็ น ชอบสรุ ป ผลการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ป
การศึกษา ๒๕๕๖ โดย
๑) มอบอธิก ารบดีและคณะผูบริหารพิจารณารายละเอียดขอเสนอแนะของผูป ระเมินใน
ประเด็ น ต า งๆว า จะนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาโดยดํ า เนิ น การอะไรบ า ง แล ว มารายงานสภา
มหาวิทยาลัย
๒) มอบให สํ า นั ก งานประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษานํ า ผลการประเมิ น ไปวิ เ คราะห จั ด ทํ า
แผนพัฒนาคุณภาพเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
๓.๔ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการการวิจัยและงานที่
ปรึกษาแกหนวยงานภายนอก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
๓.๕. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารจัดการและการรับจายเงินในการฝกอบรมและการใหบริการทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
เลขานุก ารสภามหาวิท ยาลัย รายงานวา เพื่อ ใหก ารบริห ารจัด การรายได ที่ห นว ยงานที่
รับ ผิดชอบโครงการจะไดรับจากโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิท ยาลัย ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการประชุม ครั้ง ที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรที่ ๘
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงไดดําเนินการปรับแกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการการ
วิจัยและงานที่ปรึกษาแกหนวยงานภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๗ และเพื่อใหการบริหารจัดการและการรับ-จายเงินใน
การฝก อบรมและใหบ ริก ารทางวิชาการ เปนไปดว ยความเรียบรอย คณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิท ยาลัย ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการประชุม ครั้ง ที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรที่ ๘
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงไดดําเนินการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการบริหารจัดการและการรับ จายเงินในการฝกอบรมและใหบริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้
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นายกสภามหาวิ ท ยาลั ยใหข อมูล เพิ่ม เติม ว า สืบ เนื่ องจากปญ หาที่ มีขอ ความระบุ ใหคิ ด
คาใชจายตามจริงไมเกินรอยละ ๘๐ จากรายไดที่ไดมา ทุกหนวยงานพยายามคิดคาใชจายใหไดรอยละ ๘๐
เพราะมีขอกําหนดวาหากมีเงินเหลือใหเก็บไวที่หนวยงานเพื่อใหหนวยงานใชไดซึ่งเปนความเขาใจทีผ่ ดิ และอาจ
นําไปสูก ารทําผิดระเบียบ จึงไดกําหนดใหมวาจะใชเงินไดเ มื่อเปนไปตามที่อธิก ารบดีกําหนด ทั้ง ระเบียบ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบ ริก ารการวิจัยและงานที่ปรึกษาแกหนวยงานภายนอก และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารจัดการและการรับ-จายเงินในการฝกอบรมและการ
ใหบริการทางวิชาการไดแกไขเหมือนกันในประเด็นนี้
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิถามวา เงินเหลือจาย
นั้นคืออะไร เพราะในกรณีที่ไดรับทุนการวิจัยจากสภาวิจัยแหงชาติ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถาทําวิจัยแลวเงินเหลือ
๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือนี้ตองคืนสภาวิจัยแหงชาติ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หากมีขอตกลงกับสภาวิจัยแหงชาติเชนนั้น ก็คืนไป แตใน
กรณีที่ใหมา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทในนามของมหาวิทยาลัย มีคาใชจาย ๘๐๐,๐๐๐ บาท ก็เบิกไปตามนั้น ที่เหลือ
๒๐๐,๐๐๐ บาทก็เขามหาวิทยาลัย คาใชจาย ๘๐๐,๐๐๐ บาท ก็ใหจายตามจริง เหลือก็เก็บไว แตสวนใหญจะ
คิดคาใชจายเกินความเปนจริง
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํากลาววา
เห็นดวยที่จะเก็บเงินไวที่คลังซึ่งเปนเรื่องที่ถูกตอง แตหนวยงานมีความกังวลเรื่องความสะดวกรวดเร็ว ในการ
เบิกจาย และความสะดวกในรายการที่จะเบิกจาย ซึ่งตองเขียนใหชัดเจน และการดําเนินการควรจะเปนกรณี
พิเศษไมควรอิงขั้นตอนเดิม ควรมีแนวปฏิบัติใหสะดวกยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม อนุมัติ
๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาแก
หนวยงานภายนอก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารจัดการและการรับ-จายเงินใน
การฝกอบรมและการใหบริการทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
๓.๖ (รา ง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร วา ดวยคุณสมบัติเฉพาะตํา แหนง
ประเภทผูบริหาร พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ ก.พ.อ. ไดปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ประเภทผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา และตําแหนงผูอํานวยการกองหรือ
เทียบเทา โดยใหมีระยะเวลาและประสบการณการบริหารงานที่เกี่ยวของกับงานของตําแหนง ซึ่งประสบการณ
ที่เกี่ยวของกับงานและระยะเวลาของตําแหนงที่จะแตงตั้งดังกลาวใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด นั้น
เพื่อใหการกําหนดตําแหนงประเภทผูบริหารเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการประชุมครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงไดดําเนินการยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลเพิ่มเติมวา ขอบังคับนี้ไดปรับใหเขากับเกณฑของ ก.พ.อ.
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อนุมัติขอบัง คับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติเ ฉพาะตําแหนง ประเภท
ผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๗

๓.๗ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการปรับคาตอบแทนตามวุ ฒิ
การศึกษา พ.ศ. ...
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า เนื่ อ งจากมี ก รณี ข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติหนาที่สายสนับสนุนไดศึกษาตอเพื่อใหไดรับคุณวุฒิที่
สูงขึ้น ประสงคขอใหมหาวิทยาลัยปรับคาตอบแทนตามวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น คณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงจัดทํา (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยการปรับคาตอบแทนตามวุฒิ
การศึกษา พ.ศ. ... โดยกําหนดใหผูมีสิทธิไดรับการปรับคาตอบแทนไดเฉพาะกรณีที่วุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นนั้น
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ผูนั้นดํารงอยู ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิการบดีกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรด
พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการปรับคาตอบแทนตามวุฒิ
การศึกษา พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิท ยาลัยกลาววา การปรับ วุฒินั้นตองเปนประโยชนตอมหาวิท ยาลัยและ
ตําแหนงนั้นตองการวุฒินั้นๆ
นายถนอม อิน ทรกําเนิ ด อุป นายกสภามหาวิท ยาลัยกลาววา บางตํา แหนง กํ าหนดวุ ฒิ
การศึกษาไวที่ระดับปริญญาตรี พรอมกําหนดหนาที่ที่ตองทําวามีอะไรบาง ถึงแมจะศึกษาในระดับปริญญาโท
ก็ไมสามารถปรับได กอนหนานี้มหาวิทยาลัยไดเคยปรับหรือไม เพราะหากตําแหนงนั้นๆ กําหนดวุ ฒิที่ระดับ
ปริญญาตรี ก็ไมสามารถปรับเงินเดือนตามวุฒิที่สูงขึ้นได หากมีการตรวจสอบตองมีการเรียกเงินคืน
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลวา เคยมี
กรณีของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่มีการตรวจสอบพบวาผูที่มียศเปนจานั้นมีผูมีวุฒิระดับปริญญาเอก ๒๒ คน
แตเนื่องจากไมตรงกับตําแหนงและงานที่ทํา จึงไมสามารถปรับเปนนายตํารวจสัญญาบัตรได ดังนั้นการศึกษา
ตอเพื่อประสงคจะปรับวุฒินั้นตองเปนวุฒิที่ตรงตามตําแหนงหนาที่ของตนเองดวย
มติที่ประชุม อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการปรับคาตอบแทนตามวุฒิการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.๘ (ร าง) พระราชกฤษฎี กาว า ด วยปริ ญญาในสาขาวิ ช า อั กษรย อสํ าหรั บสาขาวิ ช า
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยในปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครมีหลักสูตรปรับปรุงและพัฒนาใหม ที่ไดเปดสอนแลวจํานวน ๖ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร และสาขาวิชา
การแพทยแผนไทยประยุกต ดังนั้น เพื่อปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๓ ให
เหมาะสมยิ่งขึ้น คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ จึงไดนําเสนอ
(ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย

๙
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

ประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เพื่อพิจารณา ดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอให อ ธิ ก ารบดี นํ า ไปหารื อ กั บ คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ วาหากไมจัดทําเปนพระราชกฤษฎีกาจะไดหรือไม เพราะ
เรื่องเหลานี้ไมควรตองจัดทําเปนพระราชกฤษฎีกา
อาจารย ม ณฑล จั น ทร แ จ ม ใส คณบดี ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารถามวา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกําลัง รางหลัก สูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม ๔ ป และคาดวาจะเปดรับในป ๒๕๕๘-๒๕๕๙ นี้ จะสามารถบรรจุปริญญานี้ใน
พระราชกฤษฎีกาดวยไดหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีใหขอมูลวา การจะบรรจุปริญญาใดไวใน
พระราชกฤษฎีกา หลักสูตรนั้น สกอ. ตองพิจารณารับทราบแลว
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา สามารถจัดทําพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติมภายหลังได
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า หากเป ด หลั ก สู ต รได ทั น เวลาระหว า งการแก ไ ข
พระราชกฤษฎีกาของคณะกรรมการกฤษฎีก าก็สามารถเพิ่มเติมไดในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีก า
แตถาไมทันก็ใหเสนอใหม
มติที่ประชุม อนุมัติโดย
๑) มอบอธิการบดีนําไปหารือในคณะกรรมการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ วา หากไมจัดทําเปนพระราชกฤษฏีกาในเรื่องนี้จะไดหรือไม
๒) กรณีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปนั้น หากสามารถเปดหลักสูตรไดทันขณะที่
พระราชกฤษฎีกายังอยูในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกาก็สามารถนําไปเพิ่มเติมใน
พระราชกฤษฎีกาได แตห ากไมส ามารถดําเนินการไดทัน ก็จะตองนําเสนอพระราช
กฤษฎีกาฉบับใหม
๓.๙ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยทุนการศึกษา พ.ศ. ...
นายกสภามหาวิท ยาลัยกลาววา เรื่องนี้มีความเขาใจผิดวาไดจัดทํา ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร วาดวยทุนการศึกษาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติไปแลว แตเปนเพียงจัดทําราง
ไวยังมิไดนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา จึงขอนําเสนอที่ประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ โดยหลักการของ
ระเบียบนี้ ใครก็ตามที่ขาดแคลนทุนทรัพยไมสามารถชําระคาบํารุงการศึกษาได ใหยื่นคํารองขอทุนได โดยมี
คณะกรรมการพิจ ารณาวาเป นผูยากไรจ ริง หรือไม ลัก ษณะทุนเป นทุนให เ ปลา หรือทุน ใหกูยืม หรือให
คาตอบแทนการทํางานโดยทํางานผอนชําระเปนเดือนๆ กรณีของนักศึกษานั้นสามารถแบงไดเปน ๒ ประเภท
คือ ๑) ผูที่สามารถกูยืมเงิน กยศ. ไดแตไมกู ตองถือวาเปนผูมีฐานะดีแลว ๒) ผูที่ไดรับทุนการศึกษาอยูแลวก็
ไมให เวนแตคณะกรรมการกองทุนการศึกษาจะพิจารณาวาเปนผูที่อัตคัตอยางแทจริงก็ใหพิจารณาตามกรณี
เมื่อดําเนินการเชนนี้ มหาวิทยาลัยก็จะมีทางออกใหนักศึกษา วาใครก็ตามที่ขาดแคลนก็สามารถมายื่นความ
จํานงได คณะกรรมการพิจารณาก็จะประกอบไปดวยรองอธิการบดีที่ดูแลกิจการนักศึกษา และรองคณบดีทุก
คณะที่ดูแลกิจการนักศึกษา สวนงบประมาณนั้นมาจากกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา เพราะเรื่องนี้เปน
กิจกรรมนักศึกษาเชนกัน เงินนี้เปนของนักศึกษาทุกคน หากผูยืมไมนํามาชําระ ก็จะละอายใจตองนําเงินมาคืน
ในกรณีที่ไมใชทุนใหเปลา จึงมีการแกระเบียบ ๒ ฉบับ คือ ๑) ระเบียบฯ วาดวยการลงทะเบียน ๒) ระเบียบวา
ดวยกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา เพื่อใหนําเงินกองทุนนี้ไปเปนทุนการศึกษาได โดยสภามหาวิทยาลัย
กําหนดวงเงินไวเปนคราวๆ ไป คราวละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท นํามาหมุนเวียนใหดีก็สามารถใชไดเปนป หาก
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หมดแลวก็มาขอใหกําหนดใหม เงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษาฯ มีเงินสะสมอยูประมาณ ๒๐ ลานบาท ปหนึ่งๆ
ใชประมาณ ๑๔ ลานบาท และในปนี้กําหนดไววาหากมีเงินเกิน ๑๕ ลานบาท ก็ไมตองตั้งเพิ่ม ปนี้ก็ไมไดตั้ง
เพิ่มเพราะมีอยูถึง ๒๐ ลานบาท หากนํามาใช ๒ ลานบาทก็คงไมกระทบกระเทือน กองทุนการศึกษานี้จะเปน
กองทุนฉุกเฉินจริงๆ เมื่อใดที่เดือดรอนสามารถขอไดทุกเวลา ไมมีระยะเวลา หากที่ประชุมไมขัดของก็จะทํา
ระเบียบวาดวยกองทุนการศึกษามานําเสนอในการประชุมครั้งตอไป
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหขอสังเกตวา ทุนที่เปนทุนใหยืมตองมีการกําหนดเงื่อนไขในการคืน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เปนเรื่องของคณะกรรมการกองทุนการศึกษาที่จะพิจารณา
กําหนดเงื่อนไขในการคืนเงิน
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอวา ตาม
ขอความที่ระบุวาใหยื่น เรื่องตอสํานัก สง เสริ มวิชาการและงานทะเบียนนั้น เนื่องจากมีคณะกรรมการกอง
ทุนการศึกษา ถาใหยื่นที่กองพัฒนาการศึกษาไดหรือไม เพราะคณะกรรมการกองทุนการศึกษาประกอบดวย
รองอธิการบดีและรองคณบดีจากทุกคณะที่ดูแลกิจการนักศึกษา จะไดพิจารณาไดเบ็ดเสร็จ เมื่อผลเปนอยางไร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนก็จะรับลงทะเบียนตามปกติ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ที่กําหนดใหยื่นเรื่องที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เนื่องจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนผูดําเนินการจัดทําใบแจงคาลงทะเบียน และเปนผูที่ทราบ
สถานภาพนักศึกษาวาจะลงทะเบียนตอไดหรือไม รวมทั้งจะปองกันการตัดชื่อนักศึกษาออกเพราะมีขอมูลวา
กําลังยื่นความจํานงขอทุนอยูถ าอยูระหวางรอการพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวยทุนการศึกษา พ.ศ. ... ที่
จะนํามาเสนอในการประชุมคราวตอไป เพื่อชวยเหลือนักศึกษาที่อัตคัตและมีความเดือดรอนอยาง
แทจริง
๓.๑๐ (ราง) คําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รองอธิการบดี
นําเสนอขอมูลความวา มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํา (ราง) คําขอตั้ง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และนําเสนอเพื่อพิจารณาในคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยฝายแผน งบประมาณ และการคลังเรียบรอยแลว เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหขอสังเกตวาจากเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ไมมีขอมูลของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร และเอกสารในหนา ๕๘ โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของ
บุคลากรสูอาเซียนนั้น มีตัวชี้วัดที่เปนผลการสอบ TOEIC ทั้งบุคลากรสายสนับสนุนสายวิชาการและนักศึกษา
มีวิธีการที่ทําใหสูเปาหมายนั้นอยางไร
รองศาสตราจารยเ พียงพบ มนตนวลปรางค ใหขอมูล วา ขอมูลของวิท ยาลัยนานาชาติ
พระนครนั้นอยูในสวนของการยืมเงินดําเนินโครงการของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในหนา ๓๗ แตยังไมได
บรรจุรายการไวในเอกสาร จะนําไปเพิ่มเติมเปนหนวยงานที่ ๒๒ ของมหาวิทยาลัย และในเอกสารหนา ๕๘
มหาวิทยาลัยไดเตรียมการรองรับในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรใหเขาอาเซียน โดยมีการ
อบรมภาษาอังกฤษผานทางโปรแกรม Speexx สวนการตั้งคาเปาหมายที่สูงเพื่อเปนการทาทายเพื่อใหบุคลากร
พัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงใหขอมูล
วา สกอ. มีนโยบายวามหาวิท ยาลัยใดที่ทําใหนัก ศึกษาสอบภาษาอัง กฤษผานจะไดรับงบประมาณเพิ่มเติม
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จึงไดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยหาวิธีพัฒนาภาษาอังกฤษใหบุคลากร และได นําโปรแกรม
Speexx มาใชง านโดยให Password แกบุคลากรทุกภาคสวน รวมถึงนักศึกษาดวย กําหนดระยะเวลาให
อาจารยและบุคลากรไดใชคนละ ๑ ปการศึกษา นักศึกษา ๒ ปการศึกษา ซึ่งสามารถเขาใชงานไดตลอดเวลาไม
วาจะอยูที่ใด มีการทดสอบเปนรายไตรมาส และใหบริษัทที่ดูแลระบบรายงานวามีอาจารยและบุคลากรคนใดที่
ยัง ไมไดเ ขาใชง านบาง เพื่อติดตามตรวจสอบ และกระตุนใหเ กิดความตระหนัก แกอาจารยและบุคลากร
นอกจากนั้นยังมีการอบรมภาษาอังกฤษโดยศูนยภาษาและอาเซียนอีกดวย
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า ขอให ทํ า แบบสอบถามสั้ น ๆ ถามบุ ค ลากรทุ ก คนว า
มหาวิทยาลัยชวยอะไรทานบางในการพัฒนาภาษา และนํามารายงานสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิถามวา มหาวิทยาลัย
ถูกตัดงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปจํานวนเทาใด
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล ใหขอมูลวาประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท
ศาสตราจารย ส นิ ท อั ก ษรแก ว ถามเรื่อ งงบประมาณโครงการวิ จั ย ว า ๑) การจั ด สรร
งบประมาณเปนการแบงตามโครงการ โครงการที่รวบรวมมาเสนอนั้น เปนจริงหรือไม มีการตรวจสอบหรือไม
ไดผ ลลัพธ (Outcome) ตามเปา หมายหรือ ไม บรรลุ ตามยุท ธศาสตรจ ริง หรือ ไม ๒) ตามนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี การใชงบประมาณนั้นตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติ การเปนรายไตรมาส และมีคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ วามีก ารพัฒนาไปอยางไรบา ง หนวยงานใดที่ไมสามารถทําไดใหพิจ ารณาวาจะลงโทษ
อยางไร จึงควรนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติดวย และตองการเห็นผลวามีการนํางบประมาณไปใชแลวเกิด
ประโยชนอยางแทจริง
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา มหาวิทยาลัยมี
แผนการติดตามดังเอกสารหนา ๗๖ แผนภาพที่ ๔.๑ มาตรการการติดตามงบประมาณ แตหากเปนราย ๓
เดือนนั้นอาจจะชาเกินไป จึงขอใหติดตามทุกเดือน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิท ยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา
ยุทธศาสตรที่ ๔ ในเอกสารหนา ๕๙ พัฒนาและยกคุณภาพมาตรฐานคณาจารย ขาราชการ พนักงาน และ
นักศึกษาสูสากล มีโครงการยอยหลายโครงการ เชน การปรับระบบการแนะแนว ใหคําปรึกษาของอาจารยที่
ปรึกษาชมรมและชุมนุม นั้น มหาวิทยาลัยควรมีศูนยใหคําปรึกษาที่สมบูรณ มีนักจิตวิทยาหรือผูที่มีความรูมา
ใหคําแนะนําแกนักศึกษาในดานตางๆ เชน การพั ฒนาตน บุคลิกภาพ หรือเรื่องสวนตัว เพราะถาอาจารยที่
ปรึกษาไมมีความรูทางดานการใหคําปรึกษาก็อาจมีขอจํากัดได สวนปญหาเรื่องการขาดแคลนทุนทรัพยของ
นักศึกษานั้น ควรมีศูนยจัดหางานสําหรับนักศึกษาอยางเปนระบบ อาจจะเปนทั้งแบบในระบบและนอกระบบ
เพื่อแบงเบาภาระไมใหเกิดการยืมเงินมากขึ้น อีกทั้งชวยสงเสริมนักศึกษามีวินยั รูจักชวยเหลือตนเอง
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ใหขอมูลวา กระบวนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมีงบประมาณ ๑๗ ลาน
บาท เปนเงินทุนที่ไดรับจาก วช. ๑๑ ลานบาท เปนงบดําเนินงาน ๓ ลาน เปนงบกองทุนวิจัย ๓ ลานบาท
ปจจุบันระบบสนับสนุนงานวิจัยพรอมแลว เหลือเพียงรอใหอาจารยยื่นเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนใน
การทําวิจัย โดยอาจจะกําหนดมาตรการเพื่อเปนการกระตุน
อาจารย ศุ ภ ลั ก ษณ ใจเรื อ ง ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ใหขอสังเกตวา ในยุทธศาสตรที่ ๒ หนา ๕๑ โครงการ/กิจกรรมที่ ๓.๔) พัฒนา
e-library นั้นเปนอยางไร เพราะหากพิจารณาจากสถิติแลวพบวานักศึกษาเขาใชบริการหองสมุดนอย ไมคุมตอ
การลงทุน
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อาจารยธงชัย ทองอยู ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหขอมูลวา
การพัฒนา e-library นั้น ไดแก การจัดหาบทเรียนออนไลน ฐานขอมูลออนไลนเขามาเสริมแทนการใชหนังสือ
ปญหาที่พบคือจากฐานขอมูล ๑๒ ฐานนั้น มีการสํารวจพบวาบางฐานขอมูลมีการใชงานที่ต่ํามาก จึง เปน
เหตุผลหนึ่งวาเพราะเหตุใด e-library บางตัวจึงไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควร เนื่องจากมีตนทุนที่สูงมากและ
มีการคิดคาบริการเปนรายป ตองกระตุนใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใชฐานขอมูลและ e-library
ใหมากขึ้น
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน เสนอแนะวา อาจารยตองจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ตองใช
ฐานขอมูลและ e-library ในการคนควาขอมูลใหมากขึ้น เพราะปจจุบันนักศึกษานิยมคนหาขอมูลจาก Google
แทนที่จะคนควาหาจากหนังสือตําราหรือฐานขอมูลตางๆ สวนเรื่องงบประมาณนั้นขอใหผูรับผิดชอบเตรียมงาน
ทุกหมวดรายจายเกี่ยวกับงบลงทุน เชน รูปแบบ ความพรอมตางๆ โดยทํารายงานเกี่ยวกับ แผนงานการใช
งบประมาณเสนอตอสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกรณีงบประมาณจํานวนมากๆ
ศาสตราจารย ส นิ ท อั ก ษรแก ว กล า วว า เมื่ อ ทราบถึ ง ป ญ หาการใช ง บประมาณจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แลววามีอะไรที่ทําใหเกิดความบกพรอง เมื่อเริ่มงบประมาณใหมควรใหความสําคัญ
ในเรื่องเหลานั้น มีการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อไมใหเกิดปญหาเหลานั้นขึ้นอีก
นายผดุง ชาติ สุวรรณวงศ ใหขอสัง เกตวา ตามเอกสารหนา ๕๐ ขอ ๒ โครงการพัฒ นา
หลักสูตรและการสอนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและนานาชาติ มีตัวชี้วัดวาทุกหลักสูตรจัดการ
เรียนการสอนแบบ bi-lingual ทุก คณะจัดการเรียนการสอนแบบ EP (English Program) อยางนอย
๑ หลักสูตร และจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติอยางนอย ๓ หลักสูตร โดยมีการตั้งเปาหมายไวในป
๒๕๕๘ นั้น อาจจะเปนเรื่องยากที่จะดําเนินการใหสําเร็จตามเปาหมาย
รองศาสตราจารย พ งศ หรดาล ให ข อ มู ล ว า เป น การผิ ด พลาดด า นการพิ ม พ เ อกสาร
ขอปรับแกขอความวา ทุกหลักสูตร เปนขอความวา ทุกคณะที่จัดการเรียนการสอนแบบ bi-lingual
นายกสภามหาวิทยาลัย กลาววา เอกสารการของบประมาณมี ๒ สวนคือ ๑) สวนที่ตองการ
จะทํ าหรือ ตามยุ ท ธศาสตร ๒) ส วนที่จ ะทํ าจริง ในชวงทา ยเลม ซึ่ ง ไมไ ดร ะบุ ร ายละเอีย ดว าจะทํ าอะไร
ใชงบประมาณเทาใด เปนแตเพียงภาพรวม
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ชี้แจงวา รายละเอียดดังกลาวจะนําเสนอใน
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอสังเกตวา ในยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาและยกคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากลนั้น มีถึง ๕๒ โครงการ ควรนําโครงการที่เหมือนกันมา
รวมกันเปนโครงการเดียวกัน โดยใชคําสําคัญ (Key Word) เชน โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย มิฉะนั้นเวลา
พิจารณาผลลัพธจะไมทราบวาจะพิจารณาจากอะไร
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เปนการจัดทําแบบงบประมาณแผนดินที่มีการกําหนด
หัวขอตายตัว คือมี ยุท ธศาสตรและตัวชี้วัด แลวใหคณะจัดโครงการสอดคลองกับ ยุท ธศาสตรและกลยุท ธ
แลวฝายแผนฯ ก็ร วบรวมมานําเสนอ จึง กลายเปนหลายโครงการ กรณีนี้ ควรมีก ารทําวิจัย วิธีก ารจัดทํา
งบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมปญหาและอุปสรรคในการใชงบประมาณ จากนั้น ไดกลาวสรุปวา
เห็ นควรอนุ มัติ ก รอบงบประมาณตามคํา ขอตั้ง งบประมาณรายจา ยประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
และรับทราบจํานวนโครงการแตยังไมผูกมัด ขอใหบูรณาการโครงการใหเห็นผลชัดเจน รวมโครงการแตแบง
งานกันทํา แบงงบประมาณไปตามสัดสวน โดยพิจารณาวัตถุประสงคของโครงการใหมีวัตถุประสงคเดียวกัน
นอกจากนี้จะตองรายงานดวยวาเงินคงคลังมีเทาใด มีสิทธิ์ใชไดเทาใด
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อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหาร รายงานวา เงินคงคลัง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีเงินสด ๕๙๐,๒๗๖.๙๐ บาท มีเงินฝากธนาคาร
๑,๓๓๓,๔๐๐,๐๐๐ บาทเศษ เงินที่เปนกองทุนและเงินค้ําประกันตามสัญญารวมทั้งสิ้น ๑๘๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท
เศษ คิดแลวเหลือเปนเงินคงคลัง ๑,๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ แตยังมีงบประมาณคางจายของปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังไมไดจายในไตรมาสที่ ๔ อยูอีก ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ และในป ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได
นําเงินนอกงบประมาณมาจัดสรรทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัย ๓๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ตามขอบังคับฯ ให
นํ า เงิ น รายได ที่ นํ า มาจ า ยในป ๒๕๕๗ คู ณ ด ว ย ๒ ซึ่ ง จะเป น เงิ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะต อ งกั น ไว จํ า นวน
๖๖๙,๐๖๐,๐๐๐ บาทเศษ เมื่อหักเงินคางจาย ๓๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท หักดวย ๒๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เหลือที่
ยังคางจายรอการจายในไตรมาส ๔ อยูที่ ๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็จะเหลือเงินคงคลังสุทธิที่หักไปตามขอบังคับ
๓๖๓,๒๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ตามขอบังคับระบุวามหาวิทยาลัยสามารถนํามาตั้งเปนงบประมาณขาดดุลของป
๒๕๕๘ ไดไมเกินรอยละ ๓๕ เปนเงิน ๑๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ที่มหาวิทยาลัยนํามาตั้งเปนงบคงคลังรวมกับ
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เงินคงคลังนํามาใชได ถาใชแลวเปนหนทางที่จะทําให
มีรายไดสูงขึ้น ปหนาก็จะมีเงินคงคลังใชตอไป แตถาใชไปในทางสิ้นเปลืองก็จะทําใหเงินรายไดไมเพิ่ มพูน ป
หน าก็ จ ะไม มีเ งิน ใช จึ ง ควรใช เ งิ นคงคลัง ไปในทางที่จ ะทํ าใหม หาวิท ยาลัย มีร ายได เ พิ่ ม ขึ้ น และถามว า
มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณการกอสรางอาคารมานั้น มหาวิทยาลัยจะตองจายสมทบอีกจํานวนเทาใด
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ใหขอมูลวางบประมาณกอสรางจะใชจายในปตอๆ ไป
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ถาเชนนั้นจะตองไมนําเงินคงคลังมาใชอยางอื่นในชวงที่
นําไปใชเ ปนคากอสราง ไดกลาวสรุป วา ๑) เห็นควรอนุมัติวงเงินตามกรอบฯ และคราวตอไปใหนําเสนอ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ๒) ในปตอไป ถาหนวยงานกรอกขอมูลวาแตละยุทธศาสตรทําอะไร ใหระบุ
ดวยวาผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพนั้นคืออะไร
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตวา
มหาวิทยาลัยควรนําเสนอดวยวา ปที่ผานมายุทธศาสตรใดประสบผลสําเร็จ ยุทธศาสตรใดไมประสบผลสําเร็จ
และปนี้จะทําอะไร เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะไดเชื่อมโยงได
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา โดยหลักการเวลาเสนอแผนยุทธศาสตรจะนําเสนอราง
๕ ป และแตละปก็ตองดําเนินการภายใตโครงการเดียว ปญ หาของมหาวิท ยาลัยคือผูดําเนินโครงการคือ
อาจารยซึ่งมีหนาที่สอน จึงทําใหประเมินการใชแผนยุทธศาสตรไดยาก แตเมื่อใชแผนยุทธศาสตรไปแลวเปน
เวลาครึ่งหนึ่งของแผน ก็ควรประเมินไดแลววาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเปนอยางไร ตัวอยางเชน
ยุทธศาสตรที่ ๘ ก็มีการดําเนินการมาแลว แตยังไมมีขอมูล ก็ควรประเมินเพื่อจะไดปรับใหสําเร็จในชวงเวลาอีก
ครึ่งหนึ่งที่เหลืออยูของการใชแผนยุทธศาสตร นอกจากนี้ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยยังไดกลาวชมเชยและ
แสดงความชื่นชมผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะกรณีที่อาจารยมีผลงาน
สรางสรรคไดรับการจดสิทธิบัตร รวมทั้งความสมัครสมานกลมเกลียวของประชาคมในคณะ
ศาสตราจารยส นิท อั ก ษรแกว ใหขอมูล ว าตัวชี้วัดอันดับ หนึ่ง ของสถาบันอุดมศึก ษาใน
ประเทศ ไดแก ศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ มหาวิทยาลัยมีขอมูลศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจ
๑,๐๐๐ ลานบาท หรือ ๑๐,๐๐๐ ลานบาทบางหรือไม
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ถามวา กรณี
อาจารยที่เปน Native Speaker มีโครงการและจัดงบประมาณไวหรือไม
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อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให ข อ มู ล ว า ขณะนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี อ าจารย ที่ เ ป น Native
Speaker ๑ คน ไดแกอาจารย Walter Pickering แตตองจัดหาเพิ่มอีก
อธิการบดี ใหขอมูลวา ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยนั้นจะมีทั้งงานประจําและงานพัฒนา
และได เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การไปแล ว ทุ ก ป ทุ ก คณะจะมี โ ครงการพั ฒ นาอาจารย ขณะนี้ ไ ด นํ า มาจั ด รวมกั น
โดยสวนกลาง รวมจํานวน ๑๐๐ คน นอกจากนี้ยังมีโครงการงานมหกรรมวิชาการ ซึ่งแตละคณะตางจัดของ
ตนเอง ป นี้ก็เริ่มจัดรวมกัน และจะพัฒนาเปนกิจ กรรมงานประชาสัมพันธมหาวิท ยาลัยในลัก ษณะ Open
House ในปตอไป
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ สอบถามความคืบหนาการจัดหาอาจารยที่เปน Native Speaker
อธิก ารบดีร ายงานวาคณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัยไดอนุมั ติจัดหาแลว แต กําลั ง
ดําเนินการเกี่ยวกับเงินเดือน/คาตอบแทน และสาขาวิชาตองจัดทํารายละเอียดวา ตองการบุคคลที่มีคุณสมบัติ
อยางไร
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กลาววา ตามขั้นตอนตองกําหนดเงินเดือนกอน แลว
กําหนดอัตรา จากนั้นจึงดําเนินการจัดจาง
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตโดยไดยกตัวอยางโครงการ OTOP หรือ SME ซึ่งเคยมี ๕
โครงการปนี้มี ๗ โครงการ ไดรับงบประมาณ ไตรมาสละ ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท วาจะดําเนินการได
อยางไร ถานํามาดําเนินการรวมกันจะดีกวาหรือไม จากนั้นไดเสนอแนะวา ในปตอไปใหอธิการบดีกําหนด
โครงการขนาดใหญที่ใชงบประมาณโครงการ ๑ – ๒ ลานบาท ประมาณ ๕ – ๖ โครงการ แลวสอบถามไปยัง
หนวยงานวา หนวยงานใดจะรับเปนผูรับผิดชอบโครงการ แลวใหผูรับผิดชอบโครงการคิดกิจกรรมซึ่งหนวยงาน
อื่นสามารถชวยดําเนินการได โดยจัดสรรงบประมาณไปในหนวยงานอื่นๆ นั้นดําเนินการ ก็จะเปนโครงการที่
เห็นผลชัดเจน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เสนอวา อาจใหคณะหรือหนวยงานที่มีความโดดเดนในดาน
นั้นๆ หรือผูคิดโครงการ แลวใหคณะหรือหนวยงานอื่นเขามามีสวนรวมก็ได
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช เสนอแนะให ตั้ ง ศู น ย จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ OTOP
ในมหาวิทยาลัย ดานริมถนนแจงวัฒนะ บริเวณอาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรม เพราะมีพื้นที่และมีที่กลับ
รถ ที่จอดรถ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ยอดงบประมาณรายรับที่ปรากฏในเอกสารหนา ๓๘
– ๓๙ แสดงรายไดจากยุทธศาสตรที่ ๘ และศูนยวัฒนธรรมพระนคร
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ชี้แจงวา รายไดของศูนยวัฒนธรรมพระนครจะนําเขาเปนเงิน
คงคลัง
นายสภามหาวิท ยาลัยใหความเห็นวา มหาวิทยาลัยควรนําเงินรายไดจากศูนยวัฒ นธรรม
พระนครมาใช จะทําใหใชเงินคงคลังนอยลง
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช มีความเห็นสอดคลองกับนายกสภามหาวิทยาลัย
หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ขอใหทุกคณะ
เรงรัดดําเนินการบูรณาการใหศูนยวัฒนธรรมพระนครเปนแหลงเรียนรูและฝกประสบการณของนักศึกษาใหเปน
รูปธรรมมากขึ้น
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๙๗๐,๔๙๖,๒๔๐ บาท
ซึ่งจําแนกเปนงบประมาณแผนดิน ๕๗๕,๒๙๐,๖๐๐ บาท สวนงบประมาณจากเงินรายไดที่
เหลือนั้นจะตองพิจารณาอีกครั้งหนึ่งวาจะนําเงินมาจากสวนใดบาง ทั้งนี้ ใหนําเสนอขอมูล
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รายรับ-รายจายของศูนยวัฒนธรรมพระนครในการประชุมครั้งตอไป เพราะตองประมาณการ
รายรับจากเงินรายไดใหม โดยคิดคํานวณสวนของศูนยวัฒนธรรมพระนครดวย
๒) รับ ทราบจํา นวนโครงการแต ไ มผู ก มัด โดยใหม หาวิ ท ยาลั ยบู ร ณาการโครงการที่ มี
วัตถุประสงคเดียวกันเขาดวยกันเพื่อใหไดผลการดําเนินงานที่ขัดเจนเปนประโยชน
๓) การประชุมครั้งตอไปใหเสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
๔) มอบนโนบายในป ต อ ไป ในการดํ า เนิ น โครงการตามยุท ธศาสตร ใ นหน ว ยงานระบุ
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพใหชัดเจน
๕) มอบคณะและหนวยงานเรงรัดจัดทําโครงการบูรณาการใหศูนยวัฒธรรมพระนครเปน
แหลงเรียนรูและฝกประสบการณของนักศึกษาใหเปนรูปธรรมมากขึ้น
๓.๑๐ (รา ง) หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมหาวิทยาลัยโดยวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ขอนําเสนอหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผานสภาวิชาการและ
คณะกรรมการดํ าเนินงานของสภามหาวิท ยาลัย ฝ ายกลั่ นกรองหลั ก สู ตรเรี ยบรอยแล วเมื่อ วัน จัน ทร ที่
๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย สอบถามนายผดุ ง ชาติ สุ ว รรณวงศ ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝายกลั่นกรองหลักสูตรวา คณะกรรมการเห็นชอบกับรางหลักสูตรนี้หรือไม
นายผดุ ง ชาติ สุ ว รรณวงศ ให ข อ สั ง เกตกรณี ก รรมการประจํ า หลั ก สู ต รลํ า ดั บ ที่ ๕
วาคุณสมบัติอาจไมสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
อธิการบดีชี้แจงวา สําหรับกรรมการประจําหลักสูตรลําดับที่ ๕ นั้น สําเร็จการศึกษาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี แตไดทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยโดยประยุก ต
และเปนเลขานุการสมาคมแพทยแผนไทย ขณะนี้กําลังไปรักษาคนไขที่ประเทศเยอรมัน
นายกสภามหาวิทยาลัย ถามวา เปนอาจารยของมหาวิทยาลัยมาเทาใดแลว
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี ใหขอมูลวา ทําสัญญาเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรมา ๗ เดือนแลว
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหขอมูลวา ในกรรมการประจําหลักสูตร ๕ คน มี ๓ คนที่เปน
อาจารยผูรับ ผิดชอบหลัก สูตร ซึ่ง สําคัญ มาก คุณวุฒิต องสําเร็จ การศึก ษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัม พันธ
หลักสูตรนี้มีอาจารยที่มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชา 4 คน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เสนอแนะใหมีรายวิชาที่เนนใหนักศึกษาไดรูวาประเทศไทยมี
พืชอะไรที่ใชทําสมุนไพร ทําสปาหรืออื่นๆ ไดบาง ใชชื่อรายวิชาวา Botany and Pharmacy โดยควรให
นักศึกษาไดไปเรียนรูที่อภัยภูเบศร เนน Active Learning และอาจจัดเปนรายวิชาเลือก
หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย สอบถามวาสาขาวิชานี้เรียนที่อาคารใด
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ใหขอมูลวา หองปฏิบัติการใชรวมกับคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี หองกายวิภาคอยูที่อาคาร ๒๐ สวนที่เ ตรียมวัตถุดิบตางๆ ที่ตองใชในการแพทยแผนไทย
โดยเฉพาะสมุนไพร อยูที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ ขอใหตรวจตัวเลขรายรับ รายจายใหถูกตอง เพราะขอมูล
ระบุวาขาดทุน ๕ ป แตจริงๆ แลวขาดทุนแคปเดียว
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ใชหลักคิดอะไรในการกําหนดคาใชจาย
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ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ไดศึกษาเทียงเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
นายกสภามหาวิท ยาลัยเสนอแนะใหคิดคาใชจาย ๓๐,๐๐๐ บาทตอคนตอภาคการศึกษา
โดยจัดสรรเปนรายไดของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท อีก ๕,๐๐๐ บาท รวบรวมไวเปน
กองทุนสําหรับผูขาดแคลนทุนทรัพย ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยยังไมมีความพรอมในการสรางหอง และจัดหา
ทรัพยากรตางๆ ก็ยังไมควรเปดหลักสูตร ดังนั้น การจะเปดหลักสูตรนี้ไดหรือไม ขึ้นอยูกับมหาวิทยาลัยเอง
ผูชวยศาสตราจารยกัล ยา แสงเรื อง กลาววาไดนํ างบประมาณที่ได รับ จัดสรรจากสภา
มหาวิทยาลัยไปเตรียมการดําเนินการตางๆ แลว
นายกสภามหาวิทยาลัย กลาววา ถามีบุคลากรและทรัพยากรตางๆ พรอมสมบูรณสามารถ
เปดหลักสูตรได สภามหาวิท ยาลัยก็อนุมัติ แตไมใหดําเนินการทีล ะระยะแลวมาขออนุมัติเ พิ่ม คาเลาเรียน
ภายหลัง
พลอากาศเอก นพพร จั นทวานิช ถามว า เมื่อ นัก ศึก ษาสํ าเร็จ การศึก ษา สามารถไป
ประกอบวิชาชีพไดเลยหรือไม
อาจารยบุตรโต นามบุญเรือง อาจารยสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกตรายงานวา จะตอง
สอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพกอน
มติที่ประชุม อนุมัติหลัก สูตรการแพทยแผนไทยประยุก ตบัณฑิต หลัก สูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ วิท ยาลัย
นานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทั้งนี้ ถามีบุคลากรและทรัพยากรตางๆ
พรอมสมบูรณสามารถเปดหลักสูตรได สภามหาวิทยาลัยก็อนุมัติใหเปดการเรียนการสอนได
แตไมใหดําเนินการทีละระยะแลวมาขออนุมัติเพิ่มคาเลาเรียนภายหลัง
๓.๑๑ กํ า หนดอั ต ราเงิ น เดื อ นของผู บ ริ ห ารที่ มิ ไ ด เ ป น ข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมี
ผูบริหารที่มิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๒ ราย ไดแก ๑) อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
รองอธิการบดี และ ๒) รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการนี้
จึงเห็นสมควรดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ของผูบริหารของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวัน
ศุกรที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดอัตราเงินเดือนของผูบริหารทั้ง ๒ ราย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนของผูบริหารทั้ง ๒ รายดังกลาว
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวาเมื่อทั้งสองเกษียณอายุราชการแลวจะไดอะไรบาง
นางสาวชัชมน ประดิษฐการ ผูอํ านวยการกองบริ ห ารงานบุคคลให ขอมู ล วา หลั ง การ
เกษียณอายุราชการจะไดรับเงินเดือนในตําแหนงผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนและเงินประจําตําแหนง
ผูบริหาร
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะวา หากใหเงินเดือนในอัตราขั้นตนตามขอบังคับฯ รวมกับ
ประสบการณที่ไดดํารงตําแหนงผูบริหารก็จะเปนอัตราที่พอสมควร
นายไพรัช อรรถกามานนท ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง เสนอแนะใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
๕/๒๕๕๖ ที่ใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีไดรับเงินเดือนเดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท และตําแหนงคณบดีไดรับ
เงินเดือนเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท
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รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา ควร
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิท ยาลัย ซึ่ง เปนการเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล
นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา อัตราขั้นต่ําที่กําหนดไวในขอบังคับฯ เปนอัตราที่ต่ํา
เกินไปจึงไดเสนอแนะใหใหเงินเพิ่มตามประสบการณ แตหากใหเปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกลาวก็ให
ดําเนินการตามมติ
ตอจากนั้น รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี ไดเรียนที่ประชุมวา เนื่องดวยวันที่
๓๐ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ ผู ชว ยศาสตราจารยพ รทิ พย รัก ชาติ ผู ชว ยอธิก ารบดี ซึ่ ง ทํา หน า ที่
ผูชวยเลขานุก ารสภามหาวิท ยาลัยและปฏิบัติภาระงานอื่น ๆ ที่ไดรับ มอบหมายจากอธิก ารบดีดวย จะ
เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมีความตองการที่จะใหปฏิบัติงานในหนาที่ดังกลาวตอไป จึงขอเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและตั้งอัตราเงินเดือนเพื่อรองรับการนี้ดวย
นายกสภามหาวิท ยาลัยกลาววา ในพระราชบัญ ญัติม หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
กําหนดไววา อธิการบดีอาจแตงตั้งผูชวยอธิการบดีจ ากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และกําหนดให
แตงตั้งผูชวยอธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด เพื่อมิใหเกิดขอขัดแยงกับขอกําหนด
ดั ง กล า วในภายหลั ง เห็ น สมควรให แ ต ง ตั้ ง ผู ช ว ยศาสตราจารย พ รทิ พ ย รั ก ชาติ เป น กรณี พิ เ ศษ
เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ดังกลาวตอไป โดยใหมหาวิทยาลัยไปกําหนดชื่อตําแหนง แตไมใหใชชื่อตําแหน งวา
ผูชวยอธิการบดี สวนอัตราเงินเดือนใหไดรับเงินเดือนเทียบเทาคณบดีตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
ในอัตราเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท และมิใหแตงตั้งบุคคลใดมาดํารงตําแหนงนี้อีก ใหกรณีนี้เปนกรณีเฉพาะ
มติที่ประชุม อนุมัติให
๑) อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี ใหไดรับเงินเดือนในอัตราเดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท
๒) รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหไดรับ
เงินเดือนในอัตราเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๓) ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ ปฏิบัติหนาทีต่ อไป ตามภาระงานที่อธิการบดี
มอบหมาย โดย
๓.๑) ใหมหาวิทยาลัยกําหนดชื่อตําแหนง แตไมใหใชชื่อตําแหนงวาผูชวยอธิการบดี
และใหตําแหนงนี้เปนกรณีเฉพาะ มิใหแตงตั้งบุคคลใดอีก
๓.๒) กําหนดอัตราเงินเดือนเทียบเทากรอบอัตราเงินเดือนของคณบดีตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ในอัตราเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๔) อนุมัติตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนไป
๓.๑๒ ประเด็นปญหาและขอคิดเห็นจากประชาคมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครไดประชุม
สภามหาวิท ยาลัยสัญจร ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อรับ ฟง ประเด็นปญ หาและขอคิดเห็นจาก
ประชาคมของคณะนั้น จึงขอใหที่ป ระชุมพิจ ารณาประเด็นปญหาและขอคิดเห็นจากประชาคมของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป
ที่ป ระชุม ไดอภิปราย ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในประเด็น ปญ หาและขอคิดเห็นจาก
ประชาคมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเวลาพอสมควร
มติที่ประชุม มอบอธิการบดีไปดําเนินการตอไปดังนี้
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๑) กรณีที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจํานวนนักศึกษานอยและไมสามารถเลือกผูเรียน
ที่มีความรูความสามารถนั้น ใหคณะจัดโครงการชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออน โดยเปดสอน
รายวิชาที่เปนหลักสูตรพื้นฐาน (foundation course) ใหนักเรียนไดเรียนกอนชวงเวลาการ
สอบคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา จะทํ า ให นั ก เรี ย นสอบเข า เรี ย นในสาย
วิทยาศาสตรได มหาวิทยาลัยมีรายได และมีนักศึกษาสายวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น
๒) กรณีเ ครื่ องมืออุป กรณหองปฏิบัติก ารวิท ยาศาสตรไมเ พียงพอและตองการเพิ่ม เพื่ อ
ดําเนินการโครงการจัดหารายไดจากหองปฏิบัติการ เนื่องจากคณบดีรายงานวาจะเปดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น สรางผลิตภัณฑ รับบริการวิชาการดวยการวิจัย วิเคราะหตาง ๆ เปนตน
นั้น ขอใหวิเคราะหประเมินวาจะไดรายไดเทาใด ถามหาวิทยาลัยใหยืมเงินลงทุนจะคืนได
หมดภายในเวลาเมื่อใด เมื่อดําเนินการไดคุมทุนแลว อาจทําเปนระเบียบใหคาตอบแทนแก
ผูดําเนินการใหสูงขึ้น ทั้งนี้ การจัดหารายไดจากหองปฏิบัติการตองเนนประเด็นที่สําคัญ
ดังนี้
๒.๑) โครงการที่รองรับผูประกอบการและชุมชน
๒.๒) บุคลากรที่ดําเนินงานตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เหมาะสม
๒.๓) ความพรอมดานทรัพยากรที่ครบถวน
๓) ใหศึกษาดูงานผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เพื่อสรางเครือขายและดําเนิน
ความรวมมือทางวิชาการที่เ ปนประโยชนทั้ง ดานวิชาการและดานรายไดจ ากการบริก าร
วิ ช าการ ทํ า ให วิ ช าการเข ม แข็ ง เป น ประโยชน ต อ นั ก ศึ ก ษา ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาได รั บ
ประสบการณตรงจากสถานประกอบการ และมีทักษะการปฏิบัติ ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
ประเทศชาติดวย
๔) ใหไปรวมมือกับ สสวท. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) สายวิทยาศาสตร ที่เกง
คิดเปน ทําเปน และมีคุณภาพ
๕) ใหเนนการผลิตผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะการทําวิจัย โดยใหเขียนโครงการวิจัยที่
สอดคลองกับโครงการวิจัยของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ซึ่งดําเนินการวิจัยใน
ชุ ม ชน แล ว นํ า เสนอ ศาสตราจารย ส นิ ท อั ก ษรแก ว กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนําโครงการดังกลาวไปของบประมาณสนับสนุนตอไป
๖) ใหจัดลําดับสาขาวิชาที่มีผูนิยมสมัครเขาศึกษาสูงสุด–รองลงมา เพื่อพิจารณาแนวทาง การรับ
สมัครนักศึกษาตอไป
๗) กรณีนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพยและไมชําระเงินลงทะเบียนตามเวลาที่กําหนดนั้น
ควรมีแนวปฏิบัติดังนี้
๗.๑) คณาจารยไดชวยเหลือ ชี้แนะนักศึกษาซึ่งเปนการดี แตตองเนนใหนักศึกษามี
วินัยและตองแจงใหมหาวิทยาลัยทราบปญหากอนหมดกําหนดเวลาการชําระเงิน
๗.๒) สภามหาวิทยาลัยจะจัดหาแหลงทุนใหนักศึกษา โดยพิจารณาจัดงบประมาณ
ที่ใหใชไดทั้งป สําหรับชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาจําเปน ในการดําเนินการจะจัดตั้งเปน
กองทุนและตองมีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่จําเปนจริง ๆ และมีการติดตามกํากับดูแล
ดานวินัยของนักศึกษา ทั้งนี้ ตองมีเงื่อนไขวานักศึกษาและผูปกครองชวยเหลือตนเองอยาง
เต็มที่แลว และนักศึกษาจะตองมีความซื่อสัตย มีวินัย
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๗.๓) ใหพัฒนาระบบงานกิจการนักศึกษา โดยเฉพาะงานแนะแนวใหคําปรึกษา ให
ดําเนินการชวยเหลือและประชาสัมพันธขอมูลการใหทุนใหนักศึกษาทุกคนเขาถึงขาวสารได
อยางมีประสิทธิภาพจะดีกวาการมอบใหเปนภาระงานของอาจารยที่ปรึกษา
๗.๔) การเป ดสอนภาคฤดูร อนเพื่อ ชว ยเหลือ นัก ศึ ก ษาที่ต องรัก ษาสถานภาพ
เนื่องจากไมชําระเงินคาลงทะเบียนตามเวลานั้น ถาสามารถเปดสอนไดก็ใหเปดสอน แตถามี
ปญหาขัดของไมสามารถเปดสอนไดใหมาขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย
๘) ใหแตละคณะจัดหาสถานที่สําหรับจําหนายผลิตภัณฑของคณะ และใหจัดจางนักศึกษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพยเปนพนัก งานขาย ตลอดจนใหมีฝายการตลาดทําหนาที่รณรงคก าร
ดําเนินงานโฆษณาประชาสัมพันธ จะทําใหจําหนายผลิตภัณฑตาง ๆได และไดเงินทุนคืนใน
เวลาไมนาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ รั บ รองมาตรฐานวิ ช าการหลั ก สู ต รสถาป ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสภาสถาปนิกมีหนังสือที่ สภส ๒๕๑/๒๕๕๗ ลงวันที่
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่ อง รั บ รองมาตรฐานวิ ชาการหลั ก สู ตรสถาป ตยกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ความวา ตามที่
มหาวิทยาลัยไดเสนอหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
ใหสภาสถาปนิกรับรองหลักสูตร สภาสถาปนิกมีมติรับรองมาตรฐานวิชาการหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งใหการรับรองใน
ขั้นตอนแรกของขั้นตอนการรับรองปริญญาฯ ยังมิใชเปนการรับรองปริญญา ในขั้นสมบูรณของหลักสูตรแตอยางใด
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกลาว ใหสถาบันการศึกษายื่นหนังสือแสดงความจํานงขอรับการ
ตรวจเยี่ยมจากสภาสถาปนิกตามขั้นตอนตอไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือ
แจงการพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแลว ดังนี้ ๑) พิจารณา
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๒) พิ จารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๓) พิจารณารับทราบ
การใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทย (๕ ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๔) พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕
ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๕) พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๖) พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ป ) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๗) พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร

๒๐
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (๕ ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๘) พิจารณา
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ป ) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖)
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๙) พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีไทย (๕ ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๑๐) พิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อ
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑๑) พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะใหพัฒนาอาจารย
ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทใหไดคุณวุฒิสูงขึ้น และพัฒนาผลงานตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น และให
มีงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนอยางตอเนื่องในรอบหาปที่ผานมา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/
๑๕๐๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงใหสถาบันอุดมศึกษาทราบและ
ถือปฏิบัติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไมมี
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๐ น.
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