๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................

2

4
6

ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
๕. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๖. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๗. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๘. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๙. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๐. อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

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

ผูลาประชุม
๑. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๒. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๓. หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๔. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
๕. นายไพรัช อรรถกามานนท

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
ประธานกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

๒
ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๔. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๕. อาจารยชินวงศ ศรีงาม
๖. อาจารยสถาพร ปกปอง
๗. อาจารยธงชัย ทองอยู
๘. อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
๙. รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช
๑๐. นายสมชาย ทองพันธอยู
๑๑. นางสาวชัชมน ประดิษฐการ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยกุสุมา ผลาพรม
๑๓. อาจารยภาสุระ อังกุลานนท
๑๔. อาจารยชนิภา นิวาสานนท
๑๕. อาจารยพิเชษฐ รัตนบุญทวี
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยชาญชัย วัลลิสุต
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยอวยชัย วงศรัตน
๑๘. อาจารยอดิศักดิ์ ทองชวย
๑๙. รองศาสตราจารยวรนุช แจงสวาง
๒๐. ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล ปอมสถิตย
๒๑. อาจารยแวนใจ นาคะสุวรรณ

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ผู อํ านวยการกองกลาง รั กษาราชการแทนผู อํ านวยการ
สํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
อาจารย ประจํ าหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
อาจารย ประจํ าหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
อาจารย ประจํ าหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
อาจารย ป ระจํ าหลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีอุตสาหการ
อาจารย ป ระจํ าหลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีอุตสาหการ
อาจารย ป ระจํ าหลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีอุตสาหการ
อาจารย ป ระจํ าหลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีอุตสาหการ
อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน
อาจารยประจําหลักสุตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารผานสื่อใหม
อาจารย ประจํ าหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา

๓
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
อาจารยกฤตพล วังภูสิต
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก

วิทยาศาสตรสุขภาพ
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

4

ระเบียบวาระการประชุม
นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ประธานการประชุ ม กล า วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ การโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาจารย จุไร วรศักดิ์ โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย รายงานวา ตามที่ น ายมีชั ย
ฤชุพันธุ ไดรับโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแตวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๕ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น เนื่องจากนายมีชัย ฤชุพันธุ ไดดํารง
ตําแหนงมาครบกําหนดตามวาระแลว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอขอพระราชทานโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายมีชัย ฤชุพันธุ ใหดํารง
ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตอไปอีกวาระหนึ่ง และไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
นายมีชัย ฤชุพันธุ ใหดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแตวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จากนั้นไดเรียนเชิญนายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มอบดอกไมและกลาวแสดงความยินดีใน
โอกาสดังกลาว
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กลาววา ทุกคนมีทั้งความยินดี
และความดีใจที่ทานตอบรับเปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หากพูดถึงบุคคลสําคัญของประเทศไทย ทาน
เปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญที่นาประทับใจยิ่ง นอยคนในประเทศไทยที่จะมีประวัติเชนทาน ทั้งทางดานนิติบัญญัติ
ที่เปนประธานสภานิติบัญญัติ ทางดานบริหารเปนนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีหลายสมัย ในขณะที่บานเมือง
ประสบปญหาทานก็ไดรับความไววางใจใหรักษาการนายกรัฐมนตรี ขณะนี้ทานมีภารกิจที่สําคัญตอบานเมืองมาก แตก็
ยังมีเวลาใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นอกจากนี้ประสบการณโดยตรงพบวา ทานเปนผูที่เขาใจปญหาความ
ตองการของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ โดยสวนรวม และในโอกาสตางๆ ในที่ ป ระชุมไม วาจะเป น ระดั บ ชาติ ห รือระดั บ
ทองถิ่น ทานไดกลาวถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยทั่วไปใหบุคคลทั่วไปเขาใจ เห็นใจ

๔

2

4

6
8
10

12

14

16

18

20

22
24

26

28

30

32
34

และพรอมที่จะรวมมือ ผูที่ไดรับฟงทานก็ไดเปลี่ยนความคิดไปอยางมาก คนที่เคยมีอคติก็มีอคติกับราชภัฏนอยลงเปน
โอกาสที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ทานตอบรับเปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวขอบคุณพรอมแสดงความยินดีตอนายถนอม อินทรกําเนิด ที่ไดรับ
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แต งตั้งใหดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดวยทานเปนผูมี
ความรูดานการศึกษาอยางลึกซึ้ง มีความละเมียดละไม มีความเมตตาปราณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจะไดรับ
ประโยชนจากทานเปนอยางมากเชนกัน
มติที่ประชุม รับทราบและรวมแสดงความยินดี
๑.๒ ผลการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ไดหมด
วาระลงเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย
สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
ฉบั บที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขณะนี้ ได ผลการเลื อกประธานและกรรมการสภาคณาจารย และข าราชการเรี ยบร อยแล ว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบี ยบวาระนี้ ในการนี้ ผูที่ไดรับเลือกเปนประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการไดแก อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน ไดมาประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้แลว
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวแสดงความยินดีตอประธานสภาคณาจารยและขาราชการที่ไดรับเลือก
มาปฏิ บั ติงานในวาระนี้ และจะไดรวมทํ างานกัน ขณะนี้ สภามหาวิทยาลัยก็กําลั งปรับเปลี่ยนผูทรงคุณ วุฒิ จะได
ร ว มกั น เสนอแนะและรั บ ผิ ด ชอบ การทํ างานของสภามหาวิ ท ยาลั ย ต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ จากคณาจารย แ ละ
ขาราชการ เพราะเรื่องบางเรื่องกรรมการผูทรงคุณวุฒิก็ไมทราบอยางครบถวนถองแท ตองอาศัยความรูความสามารถ
ของผูบริหารรวมทั้งคณาจารยและขาราชการดวยน้ําใจที่มีตอกัน จะทําใหการทํางานเปนไปดวยความราบรื่น และทํา
ใหมหาวิทยาลัยเดินหนาตอไปได
มติที่ประชุม รับทราบและแสดงความยินดี
๑.๓ มอบชอดอกไมและเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมีบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย ไดแก อาจารยอภิชาติ มาศมาลัย ขาราชการ
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งเปนวันทีส่ ํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดรับเอกสารครบถวนสมบูรณ จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และเรียนเชิญ
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีกับบุคคลดังกลาว
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวแสดงความยินดีตอผูชวยศาสตราจารยอภิชาติ มาศมาลัย ที่มีความอุตสาหะ
จนประสบความสําเร็จไดรับตําแหนงทางวิชาการและอํานวยพร ๓ ปขางหนาใหไดรับตําแหนงรองศาสตราจารยตอไป
มติที่ประชุม รับทราบและแสดงความยินดี
๑.๔ แบบสํารวจรวมพิธีถวายปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์
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เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีมติเป นเอกฉันท
ถวายปริญญาครุศาสตรมหา-บัณฑิ ตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แดพระครูวรวิหารานุรักษ (วันชัย
อคฺควโร) และปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แดพระครูวีรปุญญาทร (สุรพงษ
เตชปุญโญ) นั้น มหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ในวันศุกรที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดพรหมาสตร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รายละเอียดกําหนดการดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญรวมพิธีดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงที่ประชุมวา ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๖ / ๒๕๕๘ เมื่ อวั นที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้ น ฝ ายเลขานุ การได จั ดทํ ารายงานการประชุ มเสร็ จ
เรียบรอยแลว จํานวน ๗ หนา ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ด ว ยคณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ของบุคลากรสายวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๕ ราย ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด จากนั้นไดเรียนเชิญ
เชิญศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมรายละเอียดดังเอกสารที่จะนําเสนอที่ประชุมเปนวาระลับ จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการที่ผานเกณฑตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
เพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย ดังนี้
(๑) นายอเนกชั ย หอมพิ กุ ล ข า ราชการ สั ง กั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) นางสาวสุ มนา โสตถิผ ลอนัน ต พนั กงานมหาวิทยาลั ย สังกัด วิทยาลัย การฝกหั ดครู
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลแตงตั้งตั้งแตวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๒) อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางวิชาการ ซึ่งไมผานเกณฑ ที่ ก.พ.อ.
กําหนด จํานวน ๓ ราย
๓.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแทนตําแหนงที่วางลง
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ศาสตราจารย ส นิ ท อั ก ษรแก ว กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผูทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ รายงานความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พระนครได มี คําสั่ งที่ ๐๑๒/๒๕๕๗ เรื่อ ง แต งตั้ งคณะกรรมการพิ จ ารณาตํ าแหน งทางวิ ช าการ ลงวั น ที่ ๒๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแลวนั้น เนื่องจาก ศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา ชางขวัญยืน และ ศาสตราจารย
โสภิ ณ ทองปาน กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได พ น จากตํ าแหน งเพราะถึ งแก ก รรม และ นาง ญ หญิ ง สมแสน
ผู ช วยเลขานุ การ ได เกษี ย ณอายุ ร าชการ จึ งเสนอขอแต งตั้ งคณะกรรมการพิ จ ารณาตํ าแหน งทางวิช าการแทน
ตําแหนงที่วางลง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแทนตําแหนงที่วางลง ดังนี้
๑) ศาสตราจารยดิเรก ปทมสิริวัฒน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๒) ศาสตราจารยวีรชาติ เปรมานนท
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๓) นายวิชยานนท สุทธโส
ผูชวยเลขานุการ
๓.๓ แตงตั้งกรรมการประเมินบุคคลแทนตําแหนงที่วางลง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนายสมชาย ทองพันธอยู ผูอํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี นําเสนอขอมูลตอที่ประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินบุคคล โดยมีวาระ ๒ ป ประกอบดวยรองอธิการบดีที่รับผิดชอบดานบริหารงานบุคคล เปนประธาน คณบดี
ตามขอเสนอแนะของอธิการบดี ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานบริหารงานบุคคล ๑ คน ผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ ย วชาญด านการวั ด และประเมิ น ผล ๑ คน เป น กรรมการ และผู อํ านวยการกองบริ ห ารงานบุ ค คลเป น
เลขานุการไปแลวนั้น
เนื่องจากนางสมอัปสร ปนสุข กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญดานบริหารงานบุคคล ไดขอ
ลาออกจากการเปนกรรมการตอนายกสภามหาวิทยาลัย และไดรับอนุมัติใหลาออกแลว มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ
แตงตั้งนางจิราภรณ สุขจําเริญ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานบริหารงานบุคคลแทนนางสมอัปสร
ป นสุ ข โดยได นํ าเสนอประวั ติ บุ คคลดั งกล าวต อคณะกรรมการบริห ารงานบุ คคล (ก.บ.ม.) เพื่ อพิ จ ารณาให ความ
เห็นชอบแลว ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จึ งเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต งตั้ งบุ ค คลที่ ส มควรเป น กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญดานบริหารงานบุคคล ๑ คน แทนกรรมการที่ขอลาออก
มติที่ประชุม อนุมัตแิ ตงตั้งนางจิราภรณ สุขจําเริญ เปนกรรมการประเมินบุคคลแทนตําแหนงที่วางลง
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๓.๔ ปญหาการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโครงการพัฒนาและบริหารจัดการหองเรียนคุณภาพแบบ

30

เบ็ดเสร็จ
32

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนายสมชาย ทองพันธอยู รายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกรที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดอนุมัติคําขอตั้งงบประมาณ

๗
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และไดอนุมัติแผนการดําเนินงาน เงินคงคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2

๒๕๕๘ ในแผนยุ ทธศาสตร ที่ ๕ ปรั บปรุ งสภาพแวดล อม สื่ อ เทคโนโลยี และทรั พยากรการเรี ยนรู ให ทั นสมั ย
ในโครงการพัฒนาและบริหารจัดการหองเรียนคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค คือ
๑) เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการหองเรียนคุณภาพจํานวน ๑๐๔ หองเรียน

4

๒) เพื่ อ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาอาจารย นั ก วิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ให ส ามารถใช เทคโนโลยี
6

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มรูปแบบดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ
๓) พั ฒ นาระบบการให บ ริการสื่อตามประสงค เพื่ อใชเป นศู น ยแสดงขอมูลเนื้ อ หาของอาจารย

8

ผูสอนแตละทาน
๔) ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางการเรียนรู (Learning Environment) ของหองเรียน เพื่อกระตุน

10

กระบวนการเรียนรูและการเรียนการสอนดวย ICT อยางเต็มรูปแบบ
ทั้ ง นี้ การดํ า เนิ น การมี ร ะยะเวลาในการดํ า เนิ น งาน ๕ ป เป น เงิ น งบประมาณ ทั้ ง สิ้ น

12

๔๙,๑๖๔,๐๐๐ บาท โดยแบงจายเปนรายป ปละ ๙,๘๓๒,๘๐๐ บาท และสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณ
เปนงบดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนจํานวน ๙,๘๓๒,๘๐๐ บาท แตมิใหผูกพัน ๕ ป ทําใหพบ

14

ปญหาในการดําเนินการทางพัสดุที่ไมสามารถหาผูประกอบการเพื่อมาดําเนินโครงการได มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ
ขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอ
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ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายผดุ งชาติ สุ วรรณวงศ คณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ถามว า ตอนที่ ตั ดสิ นใจ
ดําเนินการนั้นไดมีการคิดอยางรอบคอบหรือไม
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํากลาววา ในขั้นตนขอ
อนุมัติมา ๑๐๔ หอง สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให ดําเนิ นการไปบางสวนในงบประมาณ ๙ ลานบาทเศษ และระบุวาให
ดําเนินการในวงเงินนี้และไมใหมีการผูกพัน แตเมื่อไปจัดหานั้น ๑๐๔ หองนั้นไมสามารถทําไดเพราะเปนวงเงินเต็มของ
โครงการประมาณ ๔๙ ลานบาทเศษ ถาจัดหาเพียง ๒๐ หอง ก็นาจะทําไดในวงเงิน ๙ ลานบาทเศษ แตเพราะประกาศ
ระบุจํานวน ๑๐๔ หอง ทําใหดําเนินการไมได จึงควรดําเนินการโดยลดจํานวนหองเหลือ ๒๐ หองและทดลองใชดูกอน
หากไดผลดีแลวจึงดําเนินการในขั้นตอไป
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตวา ในเอกสารหนา
๖๓ โครงการที่ นํ าเสนอมาดําเนิ นการในเวลา ๕ ป งบประมาณ ๔๙ ล านบาทเศษ เฉลี่ ยป ละ ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาทเศษ
จํานวน ๑๐๔ หอง โครงการนี้ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว จะแกไขมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือไม
ถาไมเปลี่ยนก็ตองดําเนินการตามนั้น
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหความเห็นวา
เนื่องจากเปนการดําเนินการตามวิสัยทัศนระยะยาว และผูมาดําเนินการก็พบปญหาในรายละเอียดของ TOR ทําใหไม
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สามารถดําเนินการไดตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เมื่อมีมติอนุมัติไปแลวก็ไมควรเปลี่ยนมติ แตถาดําเนินการไมไดควร
ตองยกเลิกมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และมาหารือในรายละเอียดและทบทวนกันใหมวาจะดําเนินการตอไปอยางไร
โดยอาจจะดําเนินการตามที่อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห เสนอแนะให ทดลองทําไปกอน ๒๐ หอง
นายกสภามหาวิทยาลั ยให ขอมู ลว า มหาวิทยาลั ยได นํ าเสนอโครงการเพื่ อจั ดทํ าห อง Smart Class
Room สภามหาวิ ทยาลั ยก็ เข าใจว าเป นการจั ดซื้ ออุ ปกรณ เพื่ อมาติ ดตั้ งในห องเรี ยน จึ งให จั ดมาเพื่ อทดลองทํ าก อน
๒๐ หอง แตเมื่อดําเนินการจัดหากลับระบุจํานวนหองเปน ๑๐๔ หอง ในงบประมาณ ๙ ลานบาทเศษ ทําใหไมมีใครยื่น
ขอเสนอเปนผูจัดทํา เพราะไมสามารถทําไดเนื่องจากโครงการทั้งหมด ๔๙ ลานบาทที่เสนอมานั้นมิไดเพื่อจัดซื้ออุปกรณ
ครุภัณฑเทานั้น เมื่อไดสอบถามขอมูลจากมหาวิทยาลัยจึงไดทราบวาเปนการซื้อบริการโดยมีผูใหบริการลงทุนใหและเก็บ
คาใชจายการใหบริการเฉลี่ยเปนรายป เชนเดียวกับการเชาคอมพิวเตอร การซื้อบริการตองดําเนินการครบทั้งระบบแลวมี
ขอผูกพันวา มหาวิทยาลัยจะจายคาบริการเปนรายปเปนเวลา ๕ ป หลังจาก ๕ ปก็ตองจัดหาผูมาดูแลโครงการตอไป ซึ่ง
ถึงเวลานั้นอุปกรณครุภัณฑก็จะเสื่อมประสิทธิภาพลง จึงแนะนําวาใหซื้อบริการจนครบ ๑๐ ป เพื่อลดคาใชจาย จึงเห็น
ควรใหถอนวาระนี้และใหไปคํานวณมาใหครบถวนวาจะใชงบประมาณและระยะเวลาเทาใด และใหรีบนํามาขออนุมัติอีก
ครั้งหนึ่ง เพราะขณะนี้อุปกรณ ตางๆ ที่ ใชอยู ก็เสื่อมประสิทธิภาพ ใชการไดไม ดี จะตองซอมแซมอยูแลว หากดํ าเนิ น
โครงการนี้ชาจะตองหาซื้ออุปกรณมาซอมแซมสิ่งที่อยูเดิมอีก จึงขอใหผูรับผิดชอบไปทบทวนขอมูลใหดีวาเมื่อมีคาใชจาย
ประจําเพิ่มขึ้นในการจัดการเรียนการสอนในงบประมาณโครงการนี้ มหาวิทยาลัยจะไดประโยชนใดเพิ่มพูนขึ้น เชน มี
รายไดสูงขึ้น หรือลดคาใชจาย เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะใชประกอบการตัดสินใจวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติดวยเงื่อนไข
อยางไร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ตอนประกวดราคาไดมีการศึกษาโครงการแลวหรือไม มีการทําความ
เขาใจโครงการเสร็จเรียบรอยแลวจึงมาเสนอราคาใชหรือไม เพราะถาเปนเชนนั้นขอมูลที่กลาวอางมาจะไมสอดคลองกัน
เพราะในโครงการไดกลาวถึงรายละเอียดต างๆ จํานวน ๑๐๔ ห อง และมี การติ ดตั้งระบบไวที่ศูนยพัฒนาและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๒๒ อีก หากไดมีการศึกษาโครงการอยางดี แลวจะกลาววาเปนการขายบริการนั้นไม ได
เพราะมี การระบุ อย างชั ด เจน ทั้ งนี้ รายละเอี ย ดในใบเสนอราคาเป น อย างไร ได ศึ กษาเรื่ องนี้ ผู รั กษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีไดศึกษารายละเอียดหรือไมอยางไร
นายสมชาย ทองพั นธอยู รายงานวา เมื่อมารักษาราชการแทนในตํ าแหน งผู อํานวยการ สํ านั กงาน
อธิการบดี โดยเมื่อดําเนินการทางพัสดุเพื่อจัดซื้อจัดจาง ไดเปดใหมีการวิพากษ ในขั้นตอนการจัดหาตามระเบียบใหมเปน
ระบบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding) จะตองลงรายละเอียดในเว็บไซตใหผูสนใจรวมโครงการและ
วิพากษโครงการได ในครั้งแรกนั้นไมมีใครยื่นเสนอราคา ครั้งที่สองมีผูเขามาวิพากษ โดยวิพากษวาเนื้อหาของงาน ๑๐๔
หองกับงบประมาณ ๙ ลานบาทเศษนั้นไมสอดคลองกัน ลาสุดมีการวิพากษ ๒ รายซึ่งเปนลักษณะเดียวกัน จึงไดนํามา
รายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ จากการวิเคราะหพบวาควรจะเปนการซื้อบริการโดยผูใหบริการนําเครื่องมือ
มาติดตั้งในพื้ นที่ และสิ่งสําคัญคือมีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญคอยให บริการในการใชห องเรียนระบบนี้โดยคิด
คาบริการเปนรายป หากไมดําเนินการโครงการนี้มหาวิทยาลัยก็ตองรีบตั้งงบประมาณเพื่อบํารุงซอมแซมหองเรียนและ
อุปกรณตางๆ ที่ชํารุดทรุดโทรม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ที่ประชุมอนุมัติใหยกเลิกโครงการนี้และใหนํากลับมาเสนอใหม
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ศาสตราจารย สนิ ท อั กษรแก ว ถามว า ให ข อสั งเกตว า ต อไปนี้ จะเป นการซื้ อบริ การต อป จึ งควร
ตรวจสอบสัญญาใหชัดเจน เพราะหองเรียนตองมีความพรอมตลอดเวลา
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กลาวเห็นดวยกับนายกสภามหาวิทยาลัยวา ๕ ปคงไมคุมคา ถาจะให
ไดผลดีตองไมนอยกวา ๑๐ ป ตนทุนจะลดลงแนนอน และควรมีสัญญาดวยวาจะทดลองระบบหรือทดลองการใชกี่เดือน
ถาไมไดผลดีก็ยุติโครงการได
อาจารย ชินะทั ตร นาคะสิงห กลาววา หากนํ ากลั บไปใหม ให เปรียบเที ยบจํ านวนห องเรียนที่ มีอยู
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยดวยวาทั้งหมดมีจํานวนเทาใด จําเปนจะตองเปน Smart Classroom ทั้งหมดกี่หอง เพราะการ
เรียนการสอนหากมี Smart Classroom ก็เปนการดี แตลักษณะวิชาอาจไมจําเปน และถาไมจําเปนก็สามารถสอนโดยใช
หองธรรมดาไดจะทําใหประหยัดงบประมาณไดพอสมควร ควรเปรียบเทียบจํานวนห องทั้งหมดกับสภาพห องเรียนใน
ปจจุบันใหสภามหาวิทยาลัยไดใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดวย
นายกสภามหาวิทยาลั ยขอให เปรียบเที ยบดู วาห องที่ มีอยู ในป จจุบั นหากไม เปลี่ ยนเป นห อง Smart
Classroom มหาวิทยาลัยจะตองซื้ออุปกรณ ต างๆ ติดตั้ งไวในห องเท าใด ตองใชงบประมาณเท าใด แลวเทียบกับการ
เปลี่ยนเปนหอง Smart Classroom
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาวแสดงความเห็น
ดวยวา การใชงบประมาณจํานวนมากนั้ น ตองคุมคา ในเชิงปฏิ บั ติผูที่จะรูจริงๆ วาจําเปนตองใช Smart Classroom
หรือไมนั้นควรเปนอาจารยประจําสาขาวิชา บางสาขาวิชา การเรียนการสอนไมเนนการสื่อสาร ซึ่งมีอุปกรณรองรับที่ปกติ
ธรรมดา หากจะตองใช wifi เพื่อเปด internet ในการสอนนั้นควรเปนระดับปริญญาโทหรือสูงกวา และใหขอสังเกตวา
บางสิ่งก็ไมจําเปนจึงควรพิจารณาวาคุมคาตอการลงทุนหรือไม และควรติดตามผลการใช
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ใหขอมูลวาระบบ
ของหอง Smart Classroom จะประกอบดวย ๑) ระบบเครือขายซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ ๒) จอรับภาพหรือจอ LED ๓) การ
ดูแลรักษา ขณะนี้ สิ่งที่สํ าคัญที่สุ ดคือระบบเครือขาย และจอภาพซึ่ งป จจุบั นมีสภาพทรุดโทรมต องดู แลรักษาหรือซื้ อ
เปลี่ยน คาใชจายการดูแลรักษาปละ ๙ ลานบาทนั้น โดยเฉลี่ยคอนขางแพง สิ่งที่ตองประเมินคือ จํานวนหองที่จําเปน
ความตองการที่แทจริงในเรื่องระบบเครือขาย การสรางเนื้อหาหรือหัวขอที่จะบรรจุไวในระบบที่สมควรลงทุน หากมี
ขอจํากัดเสนอใหนํางบประมาณในการพัฒนาสวนนี้ มาพัฒนาระบบเครือขายใหดีกอน
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ถามว า มี การสํ ารองระบบหรื อไม เพื่ อป อ งกั น การโจรกรรมข อ มู ล ทาง
คอมพิวเตอร
อาจารยธงชัย ทองอยู ผูอํานวยการสํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหขอมูลวา ระบบ
สารสนเทศ ระบบการจัดเก็บขอมูลใชสําหรับงานปจจุบันเทานั้น ไมมีการสํารองอยางที่กลาวมา จึงมีความเสี่ยงหากระบบ
ชํารุดหรือถูกโจรกรรมขอมูล สวนเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นยังไมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเนื่องจากรอ
โครงการ Smart Classroom ที่จะเกิดขึ้น และเคยมีการพยายามใหบริษัทเขามาทําสัญญารวมกับมหาวิทยาลัย จึงสรุปได
วาสิ่งสําคัญที่จําเปนคือ ๑) การสํารองขอมูล ๒) เครือขายพื้นฐาน
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารกลาว
วา Smart Classroom หรือ Smart University นั้นมุงเนน กระบวนการเรียนรูหรือคนควาขอมูลโครงสรางเครือขายจึง
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เป น ป จจั ยสํ าคั ญ ที่ จะให อาจารย และนั กศึ กษาเข าถึ งได ดั งนั้ น สิ่ งที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ดคื อ ๑) สั ญ ญาณที่ เข าถึ งได ทุ กที่ ใน
มหาวิทยาลัย ๒) การสํารองขอมูล เหลานี้สมควรลงทุนเพราะมีความจําเปนและแสดงระดับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย กลาววา หากยังไมมีระบบสํารองขอมูล ก็ใหเนนการบันทึกขอมูลเก็บไวเพื่อให
สามารถกูขอมูลไดในกรณีที่เกิดปญหา
ผูอํานวยการสํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหขอมูลวา มีการสํารองขอมูลในระบบ ที่
ไมเชื่อมตอกับเครือขายใดๆ หรือระบบออฟไลน (Offline) แตหากระบบขัดของก็จะไมมีทดแทนเพราะขอมูลตองใชทุกวัน
สิ่งที่ตองการคือเครื่องสํารอง สําหรับขอมูลสํารองนั้นขณะนี้จัดเก็บอยูแลว
อธิการบดีกลาววา เพิ่ งไดรับทราบขอมูลในชวงที่ มีการรายงานเรื่องความเสี่ยงวา มหาวิทยาลั ยไม มี
Server สํ ารอง และได มอบหมายสํ านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแล ว ให ขอตั้ งงบประมาณจั ดซื้ อต อไป
สวน Server นั้ นจะรับรองห องเรียน Smart Classroom ได เพื่ อเก็ บรวบรวมข อมู ลทั้ งหมด อาจารยทุ กชั้ นเรียนต อง
บรรจุเนื้อหาลงในระบบประมวลผลหรือ Server ที่อยูบนอินเทอรเน็ต (Cloud Computing) นักศึกษาสามารถมาสืบคน
ขอมูลยอนหลังหรือจากตางสถานที่ได
มติที่ประชุม ให ถอนวาระนี้ ออกไปก อน แลวนํ ามาเสนอพิ จารณาในคราวต อไป ตามขอสั งเกตและข อเสนอแนะ
ดังตอไปนี้
๑) ใหจัดทํารายละเอียดโครงการฯ เพื่อซื้อบริการจากผูประกอบการเต็มรูปแบบ
๒) ใหคํานวณรายละเอียดคาใชจาย เปรียบเทียบคาใชจาย (งบประมาณ) การใชหองเรียน
แบบเดิมกับหองเรียนคุณภาพฯ โดยละเอียด เชน หากตองปรับปรุงหองเรียนที่มีอยูเดิมจะตองใช
ครุภัณฑใดบาง มีตนทุนเทาใด
๓) ใหพิจารณาตามความจําเปนวาหองเรียนใดมีความจําเปนตองทํา หองใดไมจําเปนตองทํา
๔) หากมหาวิทยาลัยดําเนินการโครงการนี้ โดยจัดทําหองเรียนคุณภาพเอง ตองทําระบบ
เครือขายกอนและตองมีระบบสํารองขอมูล
๕) ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในประเด็นที่ตองมีบุคลากรใหบริการดูแลเครื่องมือและ
อํานวยความสะดวกแกอาจารยผูสอน การจัดทําหองเรียนคุณภาพจะแกปญหาความไมพึงพอใจของ
ผูสอนได และควรสํารวจความตองการของผูสอนวา ตองการใชเครื่องมือที่จําเปนอยางไรบาง
๖) ใหคิดงบประมาณสําหรับการดูแลซอมบํารุงระบบดวย
๗) อายุการใชงานของครุภัณฑ บางอยาง เชน จอ LED มีอายุ ๑๐ ป หากเปนการประหยัดใน
ระยะยาว สามารถจัดทําสัญญาระยะยาว ๑๐ ปไดหรือไม
๘) ใหมหาวิทยาลัยนําเสนอโครงการที่ทบทวนแลวในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวันศุกรที่
๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓.๖ (ราง) หลักสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร
๓.๖.๑ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๑
๓.๖.๒ (ร าง) หลักสู ตรเทคโนโลยี บัณ ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหการ หลักสู ตร
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ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๖.๓ (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓.๖.๔ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ การดูแลและ
การจัดการสุขภาพผูสูงอายุ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๓.๖.๕ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารผานสื่อใหม หลักสูตร
ใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๓.๖.๖ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการประชุมสัมนนาและ
การจัดงาน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมพิจารณา (ราง) หลักสูตรจํานวน ๖ หลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได ดํ าเนิ นการตามขั้ นตอนโดยนํ าเสนอสภาวิ ชาการ คณะกรรมการดํ าเนิ นงานของสภามหาวิ ทยาลั ยฝ ายกลั่ นกรอง
หลักสูตรเรียบรอยแลว ไดแก
๓.๖.๑ (ราง) หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจั ดการอุ ตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๓.๖.๒ (ราง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘
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๓.๖.๓ (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓.๖.๔ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ การดูแลและการ
จัดการสุขภาพผูสูงอายุ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๓.๖.๕ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารผานสื่อใหม หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๓.๖.๖ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการประชุมสัมมนาและการ
จัดงาน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เสนอวา โดยพื้นฐานทุกหลักสูตรควรมีรายวิชาเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เพราะหากเตรียมพื้นฐานใหนักศึกษาตั้งแตเริ่มตนก็สามารถที่จะชวยเหลือไดในอนาคต หากบัณฑิตไมมีงานทํา
อีกทั้งมีรายวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมซึ่งเปนความจําเปนของสังคมโลกดวย
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยสอบถามคณะกรรมการดํ าเนิ นงานของสภามหาวิ ทยาลั ย ฝ ายกลั่ น กรอง
หลักสูตรวา ไดพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะอยางไรบาง
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นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิ ทยาลั ย ฝ ายกลั่ นกรองหลั กสู ตร ให ข อเสนอแนะว า ให บรรจุ เนื้ อหาเกี่ ยวกั บ เศรษฐกิ จพอเพี ยงและ
สิ่งแวดลอมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหนักศึกษาทุกคนตองเรียน ดังที่ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เสนอแนะ
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาววา บางมหาวิทยาลัยใสเนื้อหาเรื่องความเปนพลเมืองซึ่ง
เปนมิติใหมของสังคม หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมจําเปนตองนําไปกําหนดเปนรายวิชาก็ได เพราะหากเปนรายวิชาหนวย
กิจจะเกิน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นบางมหาวิทยาลัยก็จะกําหนดไวในรายละเอียดคําอธิบายรายวิชาในบางรายวิชา
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย มอบให ผู ช วยศาสตราจารย กั ลยา แสงเรื อง รองอธิ การบดี ไปประสาน
ดําเนินการปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยเพิ่มเนื้อหาวิชาหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ใหปรับลดรายวิชาวิถีชีวิตตะวันตก
ลง แตใหเพิ่มวิถีชีวิตไทยใหมากขึ้น
มติที่ประชุม อนุมัติ (ราง) หลักสูตรจํานวน ๖ หลักสูตร ดังนี้
๓.๖.๑ (ราง) หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจั ดการอุ ตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๓.๖.๒ (ราง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๖.๓ (ราง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓.๖.๔ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ การดูแลและการ
จัดการสุขภาพผูสูงอายุ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๓.๖.๕ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารผานสื่อใหม หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๓.๖.๖ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการประชุมสัมมนาและการ
จัดงาน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๓.๗ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับปริญญาตรี ๗ หลักสูตร ระดับปริญญาเอก ๑ หลักสูตร
๓.๙.๑ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
๓.๙.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
๓.๙.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๙.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร
๓.๙.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓.๙.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
๓.๙.๗ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป
๓.๙.๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ฝายเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับปริญญาตรี ๗ หลักสูตรระดับปริญญา
เอก ๑ หลักสู ตร ซึ่ งผานคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการดําเนิ นงานของสภามหาวิทยาลั ย ฝายกลั่นกรอง
หลักสูตร เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ ไดแก
๑) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร
๕) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๖) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
๗) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป
๘) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘)
มติที่ประชุม อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับปริญญาตรี ๗ หลักสูตร ระดับปริญญาเอก ๑หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร
๕) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๖) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
๗) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป
๘) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
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๓.๘ การปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ฝายเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอการปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
การสื่ อสารการศึ กษา ซึ่ งผ านคณะกรรมการสภาวิ ช าการ และคณะกรรมการดํ าเนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย
ฝายกลั่นกรองหลักสูตรเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปดหลักสูตร
มติที่ประชุม อนุมัติการปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
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๑๔
2
4

6

8
10

ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กําหนดนัดหมายการประชุมครั้งตอไป
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงกําหนดนัดหมายการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
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ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

