๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์
๕. นายดุสิต เจริญควนิช
๖. รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
๗. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๘. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๙. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๑๐. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๑๑. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๒.
๑๓.

รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน

๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
ผูชวยศาสตราจารยมณฑล จันทรแจมใส
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
อาจารยชาติเมธี หงษา
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห
อาจารยนภพร เชื้อขํา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

ผูลาประชุม

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

๒
๑.
๒.

รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๓. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๔. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๕. อาจารยชินวงศ ศรีงาม
๖. อาจารยสถาพร ปกปอง
๗. อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ
๘. อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
๙. นายสมชาย ทองพันธอยู
๑๐. อาจารยปวีณา ปรีชญากุล
๑๑.

อาจารยศศิธร โสภารัตน

๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

อาจารยพิชาติ แกวพวง
ผูชวยศาสตราจารยบุญศิริ นิยมทัศน
ผูชวยศาสตราจารยพรหมา วิหคไพบูลย
รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง
อาจารยดาวใจ ดวงมณี

๑๗.
๑๘.
๑๙
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

อาจารยพรเทพย แสงภักดี
อาจารยนฤนาท จั่นกลา
อาจารยปรีชา จั่นกลา
อาจารยนพวรรณ พรศิริ
อาจารยอนรรฆนง ลิ้มสุวรรณ
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นายวิทู โชติรัตน
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประธานสาขาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรทั่วไป
กรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
กรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทย
กรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
กรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
กรรมการหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ประถมศึกษา
กรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
กรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
กรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
กรรมการหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต
กรรมการหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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นางลภัสรดา นาคพริก

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร กล า วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนด สรุปไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ แสดงความยินดีตอนายถนอม อินทรกําเนิด
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานวา เนื่องดวย
นายถนอม อิ น ทรกํ าเนิ ด อุป นายกสภามหาวิ ทยาลั ย ได รั บ การยกย องเชิด ชู เกี ย รติ และประกาศเกี ยรติ คุณ
ผู ป ระกอบวิช าชี พ ทางการศึ ก ษา ได รั บ โล รางวัล คุ รุส ภาและผู มีคุณู ป การต อการศึ กษาของชาติ จากพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมคุรุสภา
จึงเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบดอกไมแสดงความยินดีตออุปนายกสภามหาวิทยาลัย
และกลาวแสดงความยินดีความวา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือและพัฒนาการศึกษาของประเทศมา
ยาวนานโดยตลอดและเปนที่ประจักษ โดยเฉพาะการชวยผลักดันสถาบันราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏโดย
สมบู รณ เมื่ อวงการการศึ กษามี ป ญ หาก็ มั กจะได รั บ มอบหมายให ไปเป น ผู แก ป ญ หา แสดงให เห็ น ถึ งความรู
ความสามารถ ความเที่ยงธรรมและความตั้งใจจริง สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดี ขอใหมีสุขภาพแข็งแรง
และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติใหลุลวงตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ การมอบเกียรติคุณบัตรแกคณบดีและผูอํานวยการที่ครบวาระการดํารงตําแหนง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ขณะนี้มีคณบดีและผูอํานวยการจะครบวาระการดํารง
ตําแหนง จํานวน ๖ หนวยงาน จึงขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณ บัตร ดังนี้ ๑) อาจารย
ชิ น วงศ ศรี งาม คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ ๒) ผู ช ว ยศาสตราจารย ม ณฑล จั น ทร แ จ ม ใส คณบดี ค ณะ
เทคโนโลยี อุต สาหกรรม ๓) รองศาสตราจารย สุ พ จน แสงเงิน คณบดี คณะมนุ ษ ยศาสตร และสั งคมศาสตร
๔) อาจารยป ระวิทย ขาวปลื้ ม ผู อํานวยการสํ านักศิล ปะและวัฒ นธรรม ๕) ผูช วยศาสตราจารยณ รงคศักดิ์
จักรกรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ๖) อาจารยธงชัย ทองอยู ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวขอบคุณและอํานวยพรแกผูบริหารทั้ง ๖ หนวยงานที่ไดรวมงาน
กันมาดวยดี มีสวนทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีความเจริญกาวหนา
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ การเป น เจ า ภาพร ว มในพิ ธี บํ า เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลสวดพระอภิ ธ รรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือไปยังสํานักพระราชวัง
แสดงความประสงคร วมเป น เจ าภาพพิ ธีบํ าเพ็ ญ พระราชกุ ศลสวดพระอภิ ธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะนี้สํานักพระราชวังไดแจงดวยวาจาวา ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครรวมเปนเจาภาพในวันเสารที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. รถบริการออกจาก
มหาวิ ทยาลั ยเวลา ๐๗.๐๐ น. หน าอาคารอนุ สรณ ๑๐๐ ป การฝ กหั ดครู ไทย จึงเรีย นมาเพื่ อโปรดทราบ
และตอบแบบสํารวจเพื่อการอํานวยความสะดวกตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๔ การทอดผาปาสามัคคีวัดวชิรธรรมาวาส
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวมกับวัดพระศรี
มหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร กําหนดจั ด งานทอดผ าป าสามั คคี เพื่ อสมทบทุ น สร างพระอุ โบสถ และพระมหาเจดี ย
ณ วัดวชิรธรรมาวาส คลองหลวงแพง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในวันเสารที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๐๐ น. จึงขอเรีย นเชิ ญรวมเป น เจาภาพทํ าบุ ญทอดผาป าสามั คคี ตามกํ าลังศรัทธา รายละเอีย ดดั ง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
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๑.๕ การรวมเปนเจาภาพอุปสมบทหมู
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา เนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมีมติ
จั ด โครงการบรรพชาอุ ป สมบทหมู ๙๙๙ รู ป ในวั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๐ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช โดยเป ด โอกาสให บุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว
ประเทศ และประชาชนทั่ ว ไปได แสดงออกถึ งความจงรั กภั กดี ความสํ านึ กในพระมหากรุณ าธิคุณ ในการนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ จัดงานบรรพชาอุปสมบทหมู จํานวน
๕๒ รูป ณ วัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี จึงขอเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมเปนเจาภาพการ
อุปสมบทหมูดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ

34

๑.๖ การชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา จากสถานการณวิกฤตน้ําทวมในภาคใต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครไดจัดกิจกรรมชวยเหลือผูประสบอุทกภัย จึงเรียนมาเพื่อทราบและเชิญรวมบริจาค
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวาตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๓/ ๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม
เสร็จ เรี ย บรอยแล ว จํ านวน ๑๔ หน า รายละเอี ย ดดั งเอกสารประกอบการประชุ มตามระเบี ย บวาระนี้
จึงนําเสนอทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยปรับแกขอความที่หนา ๑๑ บรรทัดที่ ๒๘ เปนขอความตอไปนี้
"ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอรางไปแลว อีกไมนานจะมีผลบังคับใช ในตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยตองมีผลงาน ๒ ชิ้น อาจจะเปนงานวิจัย ๒ เรื่อง หรืองานวิจัย ๑ เรื่อง และ
ตําราหรือหนังสือ ๑ เรื่อง รวมกับเอกสารประกอบการสอน..."
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ การแก ไ ขปรั บ /เพิ่ ม คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี รายงานวา
ดวยคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบั ณฑิตปริญญาตรีทาง
การศึกษา (หลักสูตร ๕ ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ไดมีมติใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเพิ่มเติมในมาตรฐาน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยปรับ/เพิ่มคําอธิบาย
รายวิ ช าที่ นํ ามาเที ย บกั บ มาตรฐานความรู ที่ ๖ สาระความรู ที่ ๑ และมาตรฐานการปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ สมรรถนะที่ ๓ ใหมีสาระความรูและสมรรถนะครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภา
โดยเสนอสภามหาวิทยาลัยกอนนําเสนอคุ รุสภาเพื่ อใหการรับรองตอไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อาจารยศศิ ธร โสภารัตน ประธานหลักสู ตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
ใหขอมูลวา เมื่อนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู นอกจากปฏิบัติหนาที่ การสอนแลว ยังตองปฏิบัติหนาที่
อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายดวย จึงไมไดเขียนระบุไวในคําอธิบายรายวิชาเพราะเปนการปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบ แตเมื่อคุรุสภาตรวจสอบไมพบขอความเหลานี้ จึงใหระบุไวดวยเพื่อความครบถวนสมบูรณ
รองศาสตราจารย ทิ วั ต ถ มณี โ ชติ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย ป ระจํ า
ใหขอสังเกตวา เอกสารที่นําเสนอมานี้ไมตรงกับของเดิม จึงขอใหคงชองกลางของเดิมไวอยาตัดออก เพราะเมื่อ
เทียบดูแลวในชองกลาง ขั้นตอนเสนอโครงราง คือ การจัดทําโครงรางการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู เมื่อ
เปลี่ยนคําในสวนนี้ความหมายก็จะเปลี่ยนไป คุรุสภาจะมีขอโตแยง จึงขอใหคงชองกลางไว แลวเพิ่มในสวนที่
คุรุสภากําหนดใหเพิ่ม ใหสื่อความกันได เพราะที่เสนอมานั้นลักษณะเปนการตัดคําเกาออก จึงขอใหคงคําเดิมไว
คุรุสภาจะกําหนดใหเพิ่มอะไร ก็เพิ่มแคนั้น แตจะไปเพิ่มในสวนใด ก็ขอใหอานแลวสื่อความใหชัดเจน
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ใครเปนผูตรวจสอบความถูกตองในการแกไข
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อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กลาววา ขณะนี้ไดรับ
แตงตั้งใหเปนผูรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู ดังนั้น จะรับไปตรวจสอบใหถูกตองและปรึกษา
กับรองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ ตอไป
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวย้ําวา ขอใหตรวจสอบใหถูกตอง
มติที่ประชุม เห็ น ชอบการแก ไขปรั บ /เพิ่ ม คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมอบผูรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย
การฝกหัดครูตรวจสอบใหถูกตอง
๓.๒ การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร
(สมอ.๐๘) ระดับปริญญาตรี ๑๐ สาขาวิชา ระดับปริญญาโท ๑ สาขาวิชา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยฝายเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอการปรับปรุงแกไขอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับปริญญาตรี ๑๐ สาขาวิชา ระดับปริญญาโท ๑ สาขาวิชา
ดั ง นี้ ๑) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟ สิ ก ส ๒) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ๔) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ๖)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ๗) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ๘) หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๙) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เซรามิ กส ๑๐) หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ดการโลจิ สติ กส ๑๑) หลั กสู ตรครุ ศาสตรมหาบั ณฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่ งผ านคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการดําเนิน งานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร ใหขอมูลวา ไดตรวจสอบความถูกตองแลว ไมพบความ
ซ้ําซอนของอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยใหมที่เขามาประจําหลักสูตรนี้ก็มีคุณสมบัติใกลเคียงกับคนเดิม
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา อาจารยคนเดิมไปไหน
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ใหขอมูลวา มีทั้งผูเกษียณอายุราชการ ผูลาศึกษาตอ และ
ผูที่ยายสาขาวิชาเนื่องจากมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม
มติที่ประชุม เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก ไขอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร
(สมอ.๐๘) ระดับปริญญาตรี ๑๐ สาขาวิชา ระดับปริญญาโท ๑ สาขาวิชา ไดแก
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
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๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและมัลติมีเดีย
๖) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
๗) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
๘) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๙) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส
๑๐)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
๑๑)หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๓.๓ (ราง) หลักสูตร จํานวน ๗ หลักสูตร
๓.๓.๑ (ราง) หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
ประยุกต หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๓.๒ (ร าง) หลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ดการธุ รกิ จค าปลี ก
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๓.๓ (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๓.๔ (ร าง) หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชานาฏศิ ลป ไทย (๕ ป ) หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๓.๕ (ร าง) หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาคณิ ตศาสตร (๕ ป ) หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๓.๖ (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๓.๗ (ร าง) หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาสั งคมศึ กษา (๕ ป ) หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยรายงานวา ด วยฝ ายเลขานุ การสภาวิชาการ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนคร โดยสํานั กสงเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน ขอเสนอ (ราง) หลั กสู ตร จํานวน ๗ หลักสู ตร ซึ่ งผ าน
คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลัน่ กรองหลักสูตร เรียบรอยแลว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ รายงานวา คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝาย
กลั่นกรองหลักสูตร ไดดําเนินการตรวจสอบอยางละเอียดและดีที่สุดเทาที่จะทําได
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ถามว า หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร นั้ น รั บ
นักศึกษาจากผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ไมรับผูที่สําเร็จปริญญาวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช า
คณิตศาสตรมาเรียนครูอีก ๑ ป แลวใหปริญญาใชหรือไม
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นายผดุ งชาติ สุ ว รรณวงศ ให ข อ มู ล ว า มหาวิ ท ยาลั ย มี ห ลั ก สู ต รเฉพาะสํ าหรั บ ผู ที่ สํ าเร็ จ
การศึกษาสาขาวิชาอื่นที่ไมใชสาขาวิชาชีพครูมาเรียนอีก ๑ ป แตหลักสูตรนี้รับนักศึกษาที่สําเร็จมัธยมศึกษาปที่
๖ มาเรียน ๕ ป
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะวา อาจจะทําเปนหลักสูตรเดียวกันได แตจะตองแกวิธีการรับ
นักศึกษาในสวนของคุณสมบัติเบื้องตนที่ระบุวา ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ ถามาเรียนรวมกัน
ในปสุดทาย อาจจะตองมาเรียนวิชาชีพครูและออกฝกประสบการณวิชาชีพครู ซึ่งอาจจะตองใชระยะเวลา ๒ ป
แต ไม ต องเรีย นวิ ช าทั้ งหมด เพราะได เรีย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร มาแล ว มาเรีย นแค วิ ธีส อนเท านั้ น ถ าจั ด ทํ า เป น
หลั กสู ต รเดี ย วกั น ในลั กษณะดั งกล าวได อาจจะรองรั บ นั กศึ ก ษาที่เรีย นมาถึ งชั้ น ป ที่ ๓ แล วต อ งการเป น ครู
คณิ ตศาสตรได อีกทั้ง ความรูที่นักศึกษาเรียนมานั้นก็พอที่จะไปเปนครูสอนนักเรียนมัธยมไดแลว เพียงแตมา
เรียนวิชาชีพครูและออกไปฝกสอนเพิ่มเทานั้น จึงขอใหไปพิจารณาในสวนนี้ อาจจะไดนักศึกษาที่เกงคณิตศาสตร
มากกวานักศึกษาที่มาจากมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา ผูที่มาเรียนครูคณิตศาสตรไมไดก็หันมาเรียนทางหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร เมื่อจบการศึกษาก็มาศึกษาตออีก ๑ ปในวิชาชีพครู หาก
ตองการเปนครู ปจจุบันมีผูตองการเปนครูจํานวนมากกวาวิชาชีพอื่นๆ เปนยุคทองของอาชีพครู ทั้งนี้ ผูที่เรียน
คณิ ตศาสตร วท.บ. กั บผูที่เรียนคณิ ตศาสตร ค.บ. ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครนั้น นั กศึกษาที่ มาเรีย น
คณิตศาสตร ค.บ.จะเกงกวา เพราะการที่จะมาเรียน ค.บ. ไดนั้นจะตองมีผลการเรียนสะสมเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป
วิทยาลัยการฝกหัดครูจึงมีโอกาสในการคัดเลือกนักศึกษาอยางมาก เปนการหวนกลับคืนสูสมัยเดิม ที่ผูเรียนครู
เปนเด็กเกง และผูที่เรียนสาขาวิชาอื่นก็ตองการเปนครู นอกจากนี้ ยังมีขอมูลดวยวา นักศึกษาป ๒ บางคนที่
เรียนคณิตศาสตร วท.บ. ก็มาสมัครสอบวิทยาลัยการฝกหัดครูเพื่อตองการจะเปนครู ดังนั้น ปจจัยนําเขา (Input)
ของวิทยาลัยการฝกหัดครูจึงมีคุณภาพดีมาก
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาวยืนยันวา
ขณะนี้มีผูที่มาสมัครเรียนครูมากขึ้น จนสามารถคัดเลือกได ตางจากในอดีต ในขณะที่คณะอื่นๆ ไมคอยมีโอกาส
คัดเลือกนักศึกษา
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ ใหขอมูลวา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตอยู ภายใตเงื่อนไขของ
๒ หน วยงาน คื อ คุ รุ ส ภา ซึ่ งกํ ากั บ มาตรฐาน ๓ มาตรฐานคื อ มาตรฐานหลั กสู ต ร มาตรฐานการผลิ ต และ
มาตรฐานบัณฑิต ปจจุบันหลักสูตรที่คุรุสภากําหนดยังเปนครุศาสตรบัณฑิต ๕ ป แตในโอกาสขางหนานี้อาจจะ
เปดกวางยิ่งขึ้น ที่นายกสภามหาวิทยาลัยกรุณาแนะนําใหรับผูที่จบตรงแลวมาเรียนตอวิชาชีพครูนั้น ขณะนี้มี
หลักสูตรประกาศนียบัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งอยูภายใตเงื่อนไขของคุรุสภาวา ผูมาเรียนตองเปนครูในโรงเรียนสังกัด
รัฐบาลหรือเอกชน หรือที่ คุรุสภารับ รอง จึงจะเข ามาศึกษาตอเพื่ อขอใบประกอบวิช าชีพได แต หากจะทํ าใน
ลักษณะภายใน เช น เรีย นวิช าเอกที่ คณะวิทยาศาสตร ฯ ก อน ๓ ป แลว มาเรียนครูอีก ๒ ป ดั งที่ น ายกสภา
มหาวิทยาลัยใหคําแนะนําก็ อาจทําได แตขอเสนอวา ควรทําวิจัยเปนการเบื้องตนกอน เมื่อเห็นผลชัดเจนให
เสนอคุรุสภาเพื่อพิจารณาประกอบเปนกรณี
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รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอมูลวา ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
อื่น เมื่อไปอยูในโรงเรียนก็จะเรียกวาผูชวยครู ซึ่งตองขออนุมัติ โดยมหาวิทยาลัยทุกแหงสงไป ก.พ. เพื่อขอเปน
ผูชวยครู และมีสิทธิ์ที่จะศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู แตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิ ช าชี พ ครู จ ะมี ร ะยะสั้ น กว า ที่ น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วมา จะคล า ยๆ กั บ หลั ก สู ต รของจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัยสมัยกอนที่ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) จากคณะอักษรศาสตร ซึ่งเรียน
๔ ป แลวมาเรียนคณะครุศาสตรอีก ๒ ป ไดรับวุฒิเปน อ.บ. ค.บ. แตปจจุบันมาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู ระยะเวลาสั้นกวา ไมตองเรียนวิชาอื่นๆ อีกมากมาย
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคา
ปลีก หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ ที่รวมมือกับสถาบันปญญาภิวัฒน เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลวจะมี
งานทําทันทีใชหรือไม
รองศาสตราจารย พงศ หรดาล อธิ การบดี /กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยโดยตํ าแหน งให ข อมู ลว า
หลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ดการธุ รกิ จค าปลี ก หลั กสู ตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป นเงื่ อนไขของ
เครือเจริญโภคภั ณฑ หรือ CP ที่ตองจัดทําหลักสูตรให สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ โดยมีการ
ฝกงานและผูเ รียนจะตองไปฝกงานในรานเซเวนอีเลเวน (7-11) ตามเงื่อนไขและบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MoU)
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ระหวางฝกงานนักศึกษาไดรับคาตอบแทนหรือไม
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล ใหขอมูลวา บริษัท CP มีทุนการศึกษาใหรอยละ ๗๐
อาจารยชินวงศ ศรีงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการใหขอมูลวา ในชวงที่นักศึกษาไปฝกงาน
จะไดรับคาตอบแทน และเมื่อสําเร็จการศึกษา จะไดเขาทํางานในตําแหนงผูชวยผูจัดการ 7-11 เปนอยางนอย
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา หากไมตองการฝกประสบการณที่ 7-11 ก็สามารถไปที่
อื่นไดดวย นอกจากนั้นเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวก็ยังสามารถเปดกิจการคาปลีกของตนเองไดเชนกัน
นายดุสิต เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แจงวา ไดเคยหารือกับผูที่รูจักนาย
ธนิ นท เจี ยรวนนท ประธานกรรมการและประธานคณะผู บริ หารเครื อเจริ ญโภคภั ณฑ ว า หากจะส งนั กศึ กษาไป
ฝกประสบการณเขาก็ยินดีและมีทุนการศึกษาใหมากมาย แตนักศึกษาตองเรียนเกง ยินดีที่จะประสานให
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตร จํานวน ๗ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลั ก สู ต รการแพทย แ ผนไทยประยุ ก ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการแพทย แ ผนไทยประยุ ก ต
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทย (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๗) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
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๓.๔ ขอใหกวดขันผูบริหารในการกํากับดูแลการดําเนิน การการจัดซื้อจัดจางรายการงบ
ลงทุนใหเปนไปตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยกระทรวงศึ กษาธิการมีห นั งสือดวนที่สุด ที่ ศธ
๐๕๐๓ (๔) / ๕๑๕๖ ลงวั น ที่ ๑๖ ธั น วาคม ๒๕๕๙ เรี ย น นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ความว า สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรวบรวมและนําเสนอขอมูลรายการงบลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม
สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ยอนหลัง ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ตอกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่ไดรับมอบใหดําเนินการ โดยขอมูลที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเสนอนั้น มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวม ๔๒ แหง ที่มีรายการงบลงทุนในลักษณะดังกลาว และมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรวมอยูดวย ซึ่งเปนการดําเนินการที่ไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึงขอใหนายก
สภามหาวิทยาลัยกวดขันผูบริหารในการกํากับดูแลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางรายการในลักษณะงบลงทุนของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันที่อยูในการควบคุมดูแลใหเปนไปตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และขอใหกํากับ
ดูแลมิ ให กรณี ในลักษณะดังกล าวเกิด ขึ้นอี ก รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบี ยบวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ประเด็นดังกลาวนั้นควรมอบอธิการบดีเปนผูควบคุม
กํากับดูแล อยางไรก็ตามในสวนของสภามหาวิทยาลัยไดมอบคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝายแผน งบประมาณ และการคลัง ทําหนาที่ติดตาม ตรวจสอบ เรงรัดอยูแลว จึงขอใหทําหนังสือตอบไป พรอม
ทั้งใหขอมูลดวยวา การดําเนินการในครั้งที่ผานมานั้นเกิดปญหาอะไรขึ้น
มติที่ประชุม มอบฝ า ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ทํ า หนั ง สื อ ตอบไปว า สภามหาวิ ท ยาลั ย ได ม อบ
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และการคลัง ทําหนาที่
ติดตาม ตรวจสอบ เรงรัดอยูแลว พรอมทั้งใหรายงานขอมูลไปดวยวา การดําเนินการในครั้งที่
ผานมานั้นเกิดปญหาอะไร
๓.๕ คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษาหรือ
หลักสูตรที่มีนักศึกษาตางชาติเขาศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือ
ที่ ศธ ๐๕๐๖ / ว ๑๕๒๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
หลั ก สู ต รนานาชาติ หลั ก สู ต รสองภาษา หรื อ หลั ก สู ต รที่ มี นั ก ศึ ก ษาต า งชาติ เข า ศึ ก ษา เรี ย น นายกสภา
มหาวิทยาลัย ความวา ฝายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยไดมีการ
ประชุ มปรึ กษาหารื อร วมกั บ สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการจั ด
การศึ กษาในหลั กสู ต รสาขาวิช าต างๆ ของสถาบั น อุด มศึ กษาในประเทศไทย โดยเฉพาะหลั กสูต รนานาชาติ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไดพิจารณาแลวเห็น
วา ประเด็นดังกลาวมีความสําคัญและกระทบตอความเชื่อมั่นดานคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย จึงขอใหสภาสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสอง
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ภาษา หรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาตางชาติเขาศึกษา ตระหนักและใหความสําคัญการดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ให เปนที่ยอมรับในระดับ นานาชาติ รวมทั้งการบริหารจัดการหลักสูตรตางๆ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูใชบัณฑิตและสาธารณชนทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย ๑) จัดการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) การเรียนการสอนทุกหลักสูตรตองมีการประกันคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง
เพื่อเปนหลักประกันคุณภาพบัณฑิต ๓) จัดระบบบริหารจัดการที่มีความโปรงใสและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เทาเทียมกับนักศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาววา เรื่องนี้นําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกือบ
ทุกมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีหลักสูตรนานาชาติจํานวน ๔ แหงที่สถานทูตจีนระบุวาไมมี
คุณภาพ สภามหาวิทยาลัยหลายแหงจึงใหความสําคัญเรื่องมาตรฐานการศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย เชน
สํานักงานของหลักสูตรนานาชาติสําหรับใหนักศึกษาไดมาปรึกษา การคัดเลือกนักศึกษาใชวิธีการใด มีคุณภาพ
หรือไม การจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร อาจารยผูสอนเปนอยางไร มีการบริการนักศึกษาหรือไม
มีที่ปรึกษาใหนักศึกษาหรือไม จึงขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดดําเนินการเชนเดียวกัน
นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบวามีการดําเนินการดังที่รองศาสตราจารย
คมเพชร ฉัตรศุภกุล ไดกลาวมาหรือไม หากไมมีใหรีบดําเนินการ โดยเฉพาะเรื่องหอพักนักศึกษา
ศาสตราจารย ส นิ ท อักษรแก ว กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู ทรงคุณ วุฒิ ถามว า หลักสู ต ร
นานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีกี่หลักสูตร
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรนานาชาติแตยังไมมีนักศึกษาที่เปน
คนตางชาติ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ รายงานวา หลังจากสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนคณะกรรมการเพื่อ
ดูแลวิทยาลัยนานาชาติ พระนคร รวมกับนายดุสิต เจริญควนิช รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล และ
อาจารยชาติเมธี หงษา พบวามีหลักสูตร ๒ สาขาวิชาที่เปดสอนแลว คือ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
และหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส มีนักศึกษาตางชาติ ๒ คน เปนชาวจีน และชาวอินเดีย ปจจุบันคงเหลือแต
นักศึกษาอินเดียคนเดียว แตการเรียนการสอนที่เปนภาษาอังกฤษหรื อความเปนนานาชาติยังมีนอยมาก ภายใน
เดือนหนาจะนําเสนอวามีสิ่งใดบางที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหคณะกรรมการศึกษาขอมูลโครงการของคณะมนุษยศาสตรและ
สั ง คมศาสตร ที่ รั บ นั ก ศึ ก ษาจี น มาศึ ก ษาด ว ย และหากทํ า กรอบมาตรฐานให วิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนคร
จะนําไปใชกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตวา สิ่งที่นาเปนหวงคือการใหมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรเหมือนกับหลักสูตรทั่วไป หากไมรีบดําเนินการ อาจจะเกิดปญหาได
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ถามวา การที่นักศึกษาจีนลาออกนั้นมีเหตุผลวาอยางไร
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นายผดุ งชาติ สุวรรณวงศ ใหขอมูลวา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปสอนเปน ภาษาไทย นั กศึ กษา
ตางชาติจึงยากที่จะเขาใจ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา คณะกรรมการอาจจะพบปญหา แตการแกปญหานั้นจะ
ยาก เพราะขึ้นอยูกับอาจารย ซึ่งตามจริงแลวยังไมพรอม ที่จะดําเนินการเปนนานาชาตินั้นควรวางพื้นฐานไป
กอน ๕ ป โดยไมรับคนตางชาติ เพราะอยางนอยที่สุดบางวิชาที่สอนเปนภาษาตางประเทศไมไดนั้น ผูเรียนจะได
เรียนกับผูอื่นได และเมื่อรับนักศึกษาตางชาติเขามา ๑ หรือ ๒ คน ก็ไมสามารถทําอะไรได
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เสนอแนะว า หนั งสื อ จาก สกอ. ไม ได ก ล าวถึ งเฉพาะวิ ท ยาลั ย
นานาชาติ แตกลาวถึงนักศึกษาตางชาติ ฉะนั้นอาจจะตองขยายวามหาวิทยาลัยมีนักศึกษาตางชาติดวยหรือไม
มหาวิทยาลัยจัดอะไรให มีปญหาอะไร มีมาตรฐานหรือไม มิใชเฉพาะทีส่ ังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอมูลวา สกอ. ใชคําวา หลักสูตรนานาชาติ เพราะ
หลายมหาวิทยาลัยนําหลักสูตรนานาชาติไปสังกัดคณะอื่น ไมไดสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ บางมหาวิทยาลัยก็ไมมี
วิทยาลัย นานาชาติ เพราะให ความสําคั ญ ว าอาจารย จะอยูที่คณะ มิ ได จั ดตั้ งหน ว ยงานใหม แต สกอ. ก็ ต อง
ตรวจสอบหลักสูตรนั้นเชนกัน
ศาสตราจารย จํ านงค อดิ วั ฒนสิ ทธิ์ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ให ข อสั งเกตว า
มี ความสั บสนกั นระหว างหลั กสู ตรนานาชาติ และหลั กสู ตรที่ เป นภาษาอั งกฤษ ประเด็ นที่ ยกมานั้ นเป นเรื่องระดั บ
นานาชาติ ที่ อาจจะมี ความแตกต างกั บหลั กสู ตรประจํ าที่ ใช ภาษาอั งกฤษเป นสื่ อในการเรี ยนการสอน ดั งนั้ นสิ่ งที่
มหาวิทยาลัยจะทําไดคือโปรแกรมใดๆ ก็ตามที่มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการสอนก็ใหใชหลักสูตร
เดิม แตใหบริการนั กศึกษานานาชาติที่ประสงคจะมาเรียนโดยใชสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ ถาเปนเชนนี้เรียกวา
English Program คือหลักสูตรเดิมแตสอนเปนภาษาอังกฤษ ที่งายกวาการเปนหลักสูตรนานาชาติ จึงควรแยกประเด็นใน
การอภิปราย
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล าวสรุ ป ว า ขอให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแนวทางพั ฒ นาการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนครไปตรวจสอบใหครอบคลุมประเด็นตามหนังสือ สกอ.ดวย
มติที่ประชุม มอบคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒ นาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ตรวจสอบใหครอบคลุมประเด็นตามหนังสือ สกอ. ดวย
๓.๖ แตงตั้งคณบดี
๓.๖.๑ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๓.๖.๒ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓.๖.๓ คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดี ๓ คณะ นั้น ขณะนี้ คณะกรรมการสรรหาไดดําเนินการตามขั้นตอนและเวลาที่กําหนดเรียบรอยแลว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบตามประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา จากนั้นได
เชิญคณะกรรมการสรรหาคณบดีนําเสนอผลการพิจารณาการสรรหาคณบดีตามลําดับ
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมรวมพิจารณาเปนเวลาพอสมควร
อนุมัตแิ ตงตั้งคณบดีดังนี้
๑) อาจารยพัฒนพงษ จันทรควง เปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๒) ผูชวยศาสตราจารยประกาศิต โสไกร เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓) นายดิเรก พรสีมา เปนคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู

๓.๗ แตงตั้งผูอํานวยการ
๓.๗.๑ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๓.๗.๒ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๗.๓ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยเรี ยนเชิ ญอธิ การบดี รายงานที่ ป ระชุ มความว า มหาวิ ทยาลั ยได
ดําเนินการตามขอ ๗/๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหนา
หนวยงานในระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแกไขโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติ
และวิธีการสรรหาหัวหนาหนวยงานในระดับคณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการ ๓ หนวยงาน และขณะนี้คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการทั้ง ๓ หนวยงานไดดําเนินการสรรหา
เรียบรอยแลว และไดดําเนินการตามขอบังคับฯ คือเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงตออธิการบดีเพื่อนําหารือกับ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเชิญประธานสภาคณาจารยและขาราชการรวมหารือดวย และบัด นี้
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ได เห็ น ชอบแล ว จึ งนํ าเสนอต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาต อ ไป
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมรวมพิจารณาเปนเวลาพอสมควร
มติที่ประชุม อนุมัตแิ ตงตั้งผูอํานวยการดังนี้
๑) ผูชวยศาสตราจารยประจักษ ไมเจริญ เปนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๒) ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ เปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๓) ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล ปอมสถิตย เปนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓.๘ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวย รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้
จึงเห็นสมควรดําเนินการตามขอ ๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
หัวหนาหนวยงานในระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วา
ดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหนาหนวยงานในระดับคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบดวย ๑)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธาน ๒) อธิการบดี เปนรองประธาน ๓) กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําซึ่งเลือกกันเองคนหนึ่ง เปนกรรมการ ๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
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ผูบริหารซึ่งเลือกกันเองคนหนึ่ง เปนกรรมการ ๕) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการหรือกรรมการสภา
คณาจารยและขาราชการที่ประธานสภาคณาจารยและขาราชการกําหนดคนหนึ่ง เปนกรรมการ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัตแิ ตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้
๑) รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล เปนประธาน
๒) อธิการบดี เปนรองประธาน
๓) อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห เปนกรรมการ
๔) อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ เปนกรรมการ
๕) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ
๓.๙ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ด ว ย รองศาสตราจารย พ งศ หรดาล อธิ การบดี
จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ จึงเห็นสมควรดําเนินการตามขอ ๖
แห งข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด ว ย ๑) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน ๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิสองคน เปนกรรมการ ๓) กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารหนึ่งคน เปนกรรมการ ๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํ าหนึ่ งคน เป นกรรมการ ๕) ประธานสภาคณาจารยและข าราชการ เปน กรรมการ ๖) เลขานุ การสภา
มหาวิทยาลัย เปนเลขานุการ ทั้งนี้ กรรมการสรรหาอธิการบดีไมมีสิทธิไดรับการสรรหา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยไดใหผูที่เกี่ยวของออกจากหองประชุม
มติที่ประชุม แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้
๑) ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม เปนประธาน
๒) นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ เปนกรรมการ
๓) ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เปนกรรมการ
๔) รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน เปนกรรมการ
๕) รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ เปนกรรมการ
๖) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ
๗) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เปนเลขานุการ
๓.๑๐ แจงสรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิรูปอุดมศึกษากลุมใหมภายใต
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานวา ด วยที่ ประชุ มประธานสภาคณาจารยและขาราชการแห ง
ประเทศไทย (ทปสท.) ได มี หนั งสื อที่ ทปสท. ๐๕๐/๒๕๕๙ ลงวั นที่ ๓๐ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ เรี ยนนายก
สภามหาวิทยาลัย ความวา ทปสท.ไดจัดสัมมนานาทางวิชาการ เรื่อง “นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษากลุมใหมภายใต
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รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๙” และประชุมสามัญประจําป ทปสท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒ – ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏภู เก็ ต และได สรุ ปผลการสั มมนาวิ ชาการฯ ซึ่ งจะเป นประโยชน ต อการพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาตอไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนีจ้ ึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเห็นสมควรใหรอการดําเนินการของคณะกรรมการปฏิรูปฯ
มติที่ประชุม ใหรอการดําเนินการของคณะกรรมการปฏิรูปฯ
๓.๑๑ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (เอกสารลับแยกเลม)
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ศาสตราจารย ส นิ ท อั ก ษรแก ว ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ รายงานที่ประชุมวา คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏพระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ เพื่อดํ ารงตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ ตามเกณฑ ที่ ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดั ง
เอกสารที่จะนําเสนอที่ประชุมเปนวาระลับ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณี โชติ ให ขอสังเกตวา กรณี ตําแหน งวิชาการพิ เศษนั้น อาจารย
พิเศษไดสอบถามกันมากและเปนจุดเริ่มตนที่ดี อยางไรก็ตาม กรณี นี้มีขอสงสัยวา บุคคลดังกลาวสามารถขอ
ตําแหนงทางวิชาการไดหรือไม และไดใหขอมูลวา มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่งไดจางบุคคลมาดํารงตําแหนง
ผูบ ริห ารโดยมี เงื่อนไขให มีภ าระงานสอนด วย แต เมื่ อส งเรื่องไปที่ สกอ. สกอ. ให ความเห็ น วา การจ างเป น
ผูบริหารนั้นเปนการจางเต็มเวลา ถึงแมภารกิจการสอนนั้นเปนภารกิจที่มีการตกลงกันภายใน แตในสัญญาเปน
ผูบริหาร ฉะนั้นการลงมาสูตําแหนงทางวิชาการตองเปนอาจารย จึงขอใหตรวจสอบกับหลักเกณฑ ของ สกอ.
ใหชัดเจนเพื่อมิใหเกิดปญหาภายหลัง
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารกํ า หนดไว ว า คณบดี ส อนได เท า ใด
รองอธิการบดีสอนไดเทาใด มีแตอธิการบดีที่มิไดสอน ฉะนั้น จึงสอนในฐานะอาจารยพิเศษ และที่ใหนี้ก็ในฐานะ
อาจารย พิ เศษ เป น สิ ท ธิ ที่ พึ ง ได เช น เดี ย วกั บ การไปสอนที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อื่ น หากทํ า ผลงานทางวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยนั้นก็สามารถใหไดถึงแมจะเปนรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองศาสตราจารย ค มเพชร ฉั ต รศุ ภ กุ ล ให ขอ สั งเกตว าในกรณี ตั ว อย างต างๆ จะมี ป ระวั ติ
เกี่ยวกับการสอนวา สอนวิชาอะไร ภาคการศึกษาใด เทาไหร ในกรณีทั่วไป แตในระเบียบระบุวามีผลการสอน
มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดที่กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีความชํานาญพิเศษในการสอนโดยผานการ
ประเมินตางๆ แตไมมีขอมูลปรากฏ มีแตผลการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอมูลวา การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการนั้น ผูขอกําหนด
ตําแหนงตองผานการประเมินผลการสอนมาแลว จึงจะสงผลงานได ปกติแลวกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการทั้ง ๙ คนจะพิจารณาอยางรอบคอบ ถาไมผานตามเกณฑ ก.พ.อ.ก็จะไมผาน ทุกอยางตองเปนไปตาม
ระเบียบและมีความชัดเจน
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รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาววา จากประสบการณ กรณี อาจารยประจําขึ้น
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดี มีระเบียบกําหนดชัดเจนวาสามารถสอนไดเทาใด แตไมทราบวาเมื่อเกษียณแลวจาง
มาเปนรองอธิการบดีอยางเดียว มีระเบียบหรือไมวาจางมาเปนรองอธิการบดีแลวตองมีชั่วโมงสอนหรือไม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา จากเอกสารขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารย
พิเศษ และศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไมไดกลาวถึงสิ่งที่รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ไดกลาวมา ใน
ขอ ๖.๒ ระบุวา คุณสมบัติขอ ๖.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตองดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และได
ปฏิบัติหนาที่ตําแหนงดังกลาว ในที่นี้หมายถึงผูชวยศาสตราจารยพิเศษดังกลาวมาแลวไมนอยกวา ๓ ป ไมทราบวาได
ตรวจสอบหรือไม
ศาสตราจารย ส นิ ท อั กษรแก ว กล าวว า ในข อ ๙ ในกรณี อาจารย พิเศษเคยรั บ ราชการใน
ตําแหนงอาจารยประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และเคยสอนในสถาบันอื่นที่มีหลักสูตรเทียบเทา
กับ หลั กสู ต รของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ และที่ มหาวิ ทยาลั ยรับ รอง ให นั บ จํ านวนป ที่อาจารยพิ เศษผู นั้ น ได เคย
ปฏิบัติงานและเคยดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยในเวลาที่ระบุไวในขอ ๔
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให ขอสังเกตวา ขอ ๙ นี้ ตองเปนอาจารยพิเศษซึ่งเคยรับราชการ
จะตีความวาอยางไร
ศาสตราจารยสนิ ท อักษรแกว กลาววา ในขอ ๖ ระบุวา อาจารยพิเศษที่จะไดรับ พิจารณา
แตงตั้งเปนรองศาสตราจารยพิเศษจะตองดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ กรณีนี้จะไดหรือไม
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภ กุล กลาววา ตามที่ระบุขอ ๙ หน า ๔ ในกรณี ที่อาจารย
พิเศษเคยรับราชการ นั่นแปลวา ผูที่จะมาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษตอง
เปนอาจารยพิเศษใชหรือไม และใหขอสังเกตวา ๑) หากระบุวาตองเปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษนั้นที่ขอมา
อาจจะไมถูกตอง ๒) ในขอ ๙ ที่ตองเปนอาจารยพิเศษนั้น คือตองไดรับการแตงตั้งใหเปนอาจารยพิเศษใชหรือไม
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล รายงานวา บุคคลดังกลาวเปนอาจารยประจําที่ไดรับตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย และเกษียณอายุราชการไปแลว เมื่อเกษียณอายุราชการก็ไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ
ไปสอนรายวิชาในสาขาวิชาเคมี เงื่อนไขนี้สามารถดําเนินการไดและเคยมีกรณี ตัวอยางมาแลว ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยใชแบบการประเมินของการกําหนดตําแหนงทางวิชาการปกติ
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลวา ในมาตรา
๔๕ นี้ เปนประเด็นเมื่อเสนอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏตอสภาผูแทนราษฎรและเสนอโปรดเกลาฯ แตไมผาน
เพราะมาตรานี้ เนื่องจากมีตําแหนงศาสตราจารยปกติ ศาสตราจารยกิตติคุณ และศาสตราจารยพิเศษ ซึ่งการจะโปรด
เกลาฯ ไดตองเปนอาจารยพิเศษ มีคําสั่งชัดเจน หรือเปนบุคคลที่เปนอาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยอื่นก็ได แตตองการให
บุคคลนั้นเปนศาสตราจารยพิเศษก็นําเสนอสภามหาวิทยาลัยได จึงมีความเห็นวา เนื่องจากผูชวยศาสตราจารยพิเศษตอง
มาจากชองทางหนึ่ง สวนผูชวยศาสตราจารยปกติก็ตองมาจากอีกชองทางหนึ่ง คนละชองทาง ในกรณีนี้ เปนกรณีดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยในขณะที่เปนขาราชการ และขณะนี้จะขอเปนรองศาสตราจารยจะเขาเกณฑใด นอกจากนี้
ยังมีประเด็นการเปนผูดํารงตําแหนงบริหาร ตําแหนงรองอธิการบดี ซึ่งไมเกี่ยวของในลักษณะการจางเปนอาจารยพิเศษ
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ขณะเดียวกันเปนการขอกําหนดตําแหน งรองศาสตราจารยพิเศษ แตไมไดผานการเปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใน
ขอบังคับฯ มีประเด็นที่สามารถเอื้อไดหรือไม เพราะระบุไววา การเปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษไดตองเปนอาจารยพิเศษ
มาเทานั้น หากบุคคลนี้ขอได แตคนอื่นไมได ก็อาจจะเปนปญหา จึงขอใหทบทวนวา เมื่อมหาวิทยาลัยใหมาทําหนาที่
รองอธิการบดี มีหนาที่ทํางานเต็มเวลา ไมไดมีหนาที่เปนอาจารยพิเศษ แตหากไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษดวยก็
ตองทบทวนวาจะไดหรือไม
อุ ปนายกสภามหาวิทยาลั ยให ความเห็ นวา โดยหลั กการ เป นผู ช วยศาสตราจารย มาแล ว น าจะขอ
กําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษได แตขอบังคับระบุไวเชนนี้ ขอบังคับไมครอบคลุมและไมถูกตอง จึงไมยุติธรรม
ตอบุคคล เพราะตามจริงแลว จากคุณสมบัติ การประเมินอาจจะยากกวาปกติ จึงนาจะเปนรองศาสตราจารยพิเศษได
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอมูลวา บางมหาวิทยาลัย การขอผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
รองศาสตราจารยพิเศษ หรือศาสตราจารยพิเศษ จะมีระเบียบแยกตางหาก โดยมหาวิทยาลัยจะขอให แตการ
ประเมิ น ต องเป น ไปตามระเบี ย บของ ก.พ.อ. กรณี นี้ ห ากไม คํานึ งวา บุ ค คลนี้ เคยสอนที่ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครมากอน เมื่อมาขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษนั้นเขาขายหรือไม
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาวว า จากประสบการณการสอนในระดับปริญญา
เอกหลายแหง มหาวิทยาลัยจะขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารยพิเศษให แตก็ยังไมกลาขอใหเพราะถือเปนเรื่อง
ใหญ กรณีนจี้ ึงขอใหเปนไปตามขอบังคับ เพราะหากมีผูทวงติงมา สภามหาวิทยาลัยจะตองรับผิดชอบ
นายไพรัช อรรถกามานนท ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหนง กลาววา ตามที่ไดวิเคราะหจากขอ ๖ และขอ ๙ นั้น ขอ ๖ ใจความสําคัญอยูที่จํานวน เวลา๓ ป เพราะในขอ ๙
ระบุ วา ๓ ปถาเคยเป นข าราชการประจําใหนํ ามานั บดวยได ฉะนั้ นขอ ๖ ที่ ไม เปนคือไม เป นผู ชวยศาสตราจารยพิเศษ
แตอายุความ ๓ ปนั้นนับตั้งแตเปนผูชวยศาสตราจารยเมื่อเปนขาราชการประจําได ซึ่งสามารถยกเวนได
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ขอบังคับนี้ฯ ทําใหผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางวิชาการ ไม
สามารถขอกําหนดตําแหนงได อาจจะตองมีการปรับปรุงแกไขขอบังคับตอไป
ผู ช วยศาสตราจารย ไพบู ล ย วิ ริย ะวัฒ นะ กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย จากผู ดํ ารงตํ าแหน ง
บริหารกลาววา กรณี นี้เปนครั้งแรกที่มีการขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ จากการพิจารณาตาม
ขอบังคับนั้นเปนการตอเนื่องจากผูชวยศาสตราจารยพิเศษมาเปนรองศาสตราจารยพิเศษ แตกรณีนี้ ผูขอดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยขณะอยูในราชการ ขอเท็จจริงนั้น บุคคลนี้ ไดขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย
พิ เ ศษไปแล ว ขณะรั บ ราชการ แต ผ ลงานไม ผ า นเกณฑ ขณะนี้ ป ญ หาอยู ที่ ข อ บั ง คั บ มี ผ ลบั ง คั บ ใช และ
คณะกรรมการพิจารณาแลวยังไมเกิดความชัดเจน จึงเห็นวาควรปรับขอบังคับกอน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอวา เพื่อความปลอดภัยของสภามหาวิทยาลัยและเนื่องจากเปน
กรณีแรก หากจะใชขอบังคับนี้ตัดสินคงไมได แตก็ควรจะยุติธรรมในเชิงวิชาการ จึงควรมีการปรับขอบังคับให
เปดกวางใหผูที่มีผลงานพรอมมาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได และเปนบรรทัดฐานทางวิชาการ
รองศาสตราจารย ทิ วั ต ถ มณี โ ชติ ให ข อ มู ล ว า ที่ ม าของข อ บั งคั บ มาจากพระราชบั ญ ญั ติ
ซึ่ งอาจารย พิ เศษกั บ อาจารย ป ระจํ านั้ น มาจากคนละมาตรา มหาวิท ยาลั ย อื่ น แก ไขโดยแต งตั้ งให เป น ผู ช ว ย
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ศาสตราจารยพิเศษกอน ถึงแมจะขึ้นดวยตําแหนงใดก็ตาม อีกกรณีหนึ่งคือใชวิธีการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารย
พิเศษเลย แตเกณฑการพิจารณาตองเปนไปตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ในการปรับขอบังคับตองพิจารณาใหรอบคอบ แตขอสําคัญ
คือตองใหความเปนธรรมกับผูที่ทําผลงานทางวิชาการดวย
มติที่ประชุม ให ร อข อ บั ง คั บ ใหม โดยให นํ า เสนอคณะกรรมการดํ า เนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย
ฝายกฎหมาย และฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามมติ แ ละข อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ตามที่ ได มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่
๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดติดตามการ
ดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของที่ประชุมแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
การจัดการโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยรายงานว า สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาแจ งว าไดพิ จารณา
รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๕๗ แลว รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในตางประเทศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในตางประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
๖ .๑ การแต ง ตั้ ง อาจารย ช าติ เ มธี หงษา เป น คณ ะกรรมการดํ า เนิ น งาน ของ
สภามหาวิทยาลัย แทนรองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ที่ครบวาระการตออายุราชการ
อธิการบดีเรียนที่ประชุมวา ตามที่รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ครบวาระการตออายุ
ราชการ ทําใหพนจากตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอใหอาจารย
ชาติเมธี หงษา ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย แทนรองศาสตราจารยวิชัย
แหวนเพชร
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบฝายเลขานุการจัดทําคําสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแตงตั้งตอไป
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
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ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

