รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
วันศุกรที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ห"องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ป'การฝ)กหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

..............................................................
ผู"มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

นายมีชัย ฤชุพันธุ
นายถนอม อินทรกําเนิด
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
รองศาสตราจารยทองหล3อ วงษอินทร
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว
หม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
รองศาสตราจารยวันทนา จันทพันธ

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
ผู)ช3วยศาสตราจารยประชน แสงจักร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
ผู)ช3วยศาสตราจารยมณีรัตน ลิ่มสืบเชื้อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
ผู)ช3วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ผู)ช3วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
รองอธิการบดี / เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู"ลาประชุม
๑. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ

๒
๒. ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม
๓. นายปBญญา โชติเทวัญ
ผู"เข"าร0วมประชุม
๑. ผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผู)ช3วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล
๓. รองศาสตราจารยสมถวิล วัลลิสุต
๔. ผู)ช3วยศาสตราจารยปราณี สุรสิทธิ์
๕. อาจารยสถาพร วีระสุนทร
๖. ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๗. นาง ญ หญิง สมแสน
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางลภัสรดา นาคพริก
นางพัชราวไล ไพรี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส3 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
รองอธิการบดีฝDายวิชาการและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝDายบริหาร
ผู)อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู)อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายทะเบียน
ผู)ช3วยอธิการบดี/ผู)ช3วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หั ว หน) า กลุ3 มงานสภามหาวิ ท ยาลั ย /ผู) ช3 ว ยเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประธานการประชุม
กล3าวเปFดการประชุมและได)ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได)ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ"งให"ที่ประชุมทราบ
ไม3มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกรที่ ๓๑ สิงหาคม – วันอาทิตยที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๐/๒๕๕๕ โดยขอให) ป รั บ รายงานสรุ ป ใน
ความสําคัญให)สั้น กระชับ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให"ที่ประชุมพิจารณา

๓
๓.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรแก0ผู"สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่
๓/๒๕๕๔ รอบที่ ๓
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักส3งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและข)อมูล
ผู) สํ า เร็ จ การศึ กษาประจํ า ภาคการศึ กษาที่ ๓/๒๕๕๔ รอบ ๓ เพื่ อขออนุ มั ติ ป ริ ญ ญาบั ต รและ
ประกาศนียบัตร ทั้งนี้ โดยผ3านการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๕ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยให)ความเห็นชอบเรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติให)ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๔ รอบที่
๓ แก3ผู)สําเร็จการศึกษา จํานวน ๖ คน ดังนี้
๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๓ คน
๒) ระดับปริญญาโท จํานวน ๓ คน
๓.๒ (ร0าง) ยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระยะเวลา ๕ ป'
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเกษม ช3วยพนัง รองอธิการบดีฝDาย
วิจัยรายงานว3าคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ได)จัดทํา (ร3าง) ยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยกองทุนวิจัยมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
พระนคร พ.ศ. ๒๕๕๐ (ร3าง) แผนยุทธศาสตรการวิจัยดังกล3าวได)ผ3านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
ดํ าเนิ นงานของสภามหาวิ ทยาลั ย ฝD ายวิ ชาการ วิ จั ย และประกั นคุ ณภาพการศึ กษาเรี ยบร) อยแล) ว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอแนะว3า
การจัดทําแผนระยะกลาง ๕ ปNนั้นควรมีกรอบดังนี้ ๑) ควรกล3าวถึงประเด็นยุทธศาสตร ๒) ความ
เชื่อมโยงกับนโยบายมหาวิทยาลัย ๓) กลยุทธมหาวิทยาลัยที่ลงไปสู3มาตรการย3อย แนวทางปฏิบัติ
และจัดทําแผนปฏิบัติการพร)อมกําหนดงบประมาณในแต3ละปNตามลําดับ ๔) การจัดทําวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกที่ครอบคลุม ๕) ยุทธศาสตรภายนอก เปOนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาท)องถิ่น พัฒนา
ประเทศ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3าควร
ทําแผนการสอนและการวิจัยที่ต)องบูรณาการเพื่อรองรับความก)าวหน)าในอนาคตซึ่งต3อไปอาจารย
จะต)องร3วมกันสอนและวิจัย นักศึกษาก็จะได)การเรียนรู)ที่หลากหลาย ฝDายวิชาการจึงควรพิจารณาว3า
จะปฏิรูปการสอนโดยบูรณาการการสอนวิชาต3างๆ และเปFดโอกาสให)อาจารยได)สอนร3วมกัน ส3วนเรื่อง
งบประมาณนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏไม3ค3อยขอทุน และเขียนหัวข)องานวิจัย (Proposal) ไม3ดีเท3า

๔
มหาวิทยาลัยอื่นๆ จึงควรหาผู)เชี่ยวชาญมาฝYกอบรมในการเขียนหัวข)องานวิจัย จากนั้นได)เสนอแนะว3า
ควรปรับแผนฯ ให)สอดคล)องกับยุทธศาสตรโดยพิจารณาเพิ่มสิ่งที่มหาวิทยาลัยถนัดลงไป
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย ถามว3 า การทํ าให) ยุ ทธศาสตรเปO น รู ป ธรรมนั้ น ควรจะทํ า
อย3างไร และหากดําเนินการตามที่ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า ให)เสนอแนะก็อาจจะเปOนรูปธรรม
ขึ้น ส3วนการกําหนดภาระงานสอนของอาจารยที่เคยกําหนดไว) ๑๘ คาบนั้น จะเหลือเวลาให)ทําวิจัยได)
แต3ยังไม3มีกลไกบังคับว3าจะต)องทําวิจัยเมื่อมีเวลาเหลือ แม)จะมีข)อบังคับมหาวิทยาลัยว3าด)วยพนักงาน
มหาวิทยาลัย แต3ก็ยังไม3เปOนการกระตุ)นเท3าที่ควร จึงควรนําข)อเสนอแนะของศาสตราจารยฐาปนา
บุญหล)า ไปพิจารณา โดยภายในระยะเวลา ๒ ปN อาจารยควรทําวิจัย ๑ เรื่อง และมอบอธิการบดีไป
พิจารณาภาระงานของอาจารยด)วยว3าเท3าใดจึงควรจะทําวิจัย ถ)ารับอาจารยที่ไม3เคยทําวิทยานิพนธก็
ควรอบรมให)ทําวิจัยเปOน จึงขอให)ปรับร3างยุทธศาสตรฯ และนําเสนอต3อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
การจั ดทํ าแผนยุ ทธศาสตรฯ นี้ ได)มีการหารื อกั บ บุคลากรในมหาวิทยาลัย หรื อไม3 ถ) าข) อมู ลผลการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีการเผยแพร3ขึ้นเว็บไซต ควรสํารวจว3าบุคลากรทราบผลการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมากน)อยเพียงใด จากที่ใด
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3า
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปOน Teaching University เน)นการสอนเปOนหลัก เมื่อเข)าสู3ระบบที่
ต)องมีวิจัย อาจารยจะต)องมีความรักในการทําวิจัยด)วย ดังนี้ จึงควรมีกฎเกณฑมารองรับ ทั้งนี้ ๑) การ
กําหนดภาระงานสอน ๑๘ คาบ นั้น ยังสูงและหนักมาก จึงไม3ควรเร3งโดยการกําหนดงานวิจัยต3อปN แต3
ควรกําหนดให)ทําประกอบการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของตน ๒) การกําหนดจํานวนการวิจัย สาย
วิทยาศาสตรอาจจะมีประเด็นที่ชัดเจน แต3ทางสังคมศาสตรนั้นอาจจะหาประเด็นที่ชัดเจนยาก ส3วน
เรื่องการเขียนหัวข)องานวิจัย นั้นควรลองให)มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ได) มี โ อกาสรั บ ทุ น และฝY ก ฝN มื อ โดยอาจจะลดหย3 อ นเกณฑลงบ) า ง ๓) ควรเพิ่ ม เติ ม จุ ด เด3 น ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อทําให)มีโอกาสในการสร)างนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3า
พื้นฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะเน)นการฝYกหัดครูและการพัฒนาท)องถิ่น ทาง
วิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ยั ง มี น) อ ย แต3 ปB จ จุ บั น มี ก ารรั บ อาจารยที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกที่ มี
ประสบการณในการทําวิจัยมาพอสมควร ฉะนั้นต3อไปจะต)อง ๑) ให)อาจารยเหล3านี้ผลิตงานวิจัย โดย
พัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต3างๆ ขึ้นมา ๒) ด)านเทคโนโลยีนั้นจะต)องเพิ่มประสบการณให)กับผู)ทําวิจัย
โดยการศึกษาดูงานโรงงานที่มีการทําวิจัยด)านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เช3น บริษัทกิฟฟารีนฯ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู)ในการทําวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสามารถนําไปใช)ประโยชนกับ
ส3วนรวมได)
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุ ภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู) ทรงคุณวุ ฒิ
กล3าวว3าเรื่องงานวิจัยน)อยนั้นเปOนเรื่องปกติของมหาวิทยาลัยเว)นมหาวิทยาลัยเก3าแก3 จึงควรพิจารณา
ว3า ๑) ภาระงานของอาจารยในมหาวิทยาลัยทั้งหมดมีอะไรบ)าง อาจารยต3างก็มีภาระงานมาก เช3น

๕
งานสอน งานศิลปะและวัฒนธรรม งานประกันคุณภาพ งานที่ปรึกษาฯ หากกําหนดที่ ๑๘ คาบรวม
กับงานเหล3านี้ ก็จ ะไม3มีเ วลา มหาวิทยาลัยจึ งควรพิจ ารณาให)อาจารยมีภ าระงานที่ เหมาะสมที่สุ ด
ปBจจุบันบางมหาวิทยาลัยกําหนด ๑๒ คาบ หากจํานวนอาจารยไม3เพียงพอก็ต)องจ)างเพิ่ม มหาวิทยาลัย
จึงต)องศึกษาภาระงานให)ชัดเจน ๒) หากกําหนด ๑ ปN ๑ งานวิจัย อาจารยบางคนก็ทําได) บางคนก็ทํา
ไม3ได) เพราะมีความเชี่ยวชาญต3างกัน จึงควรทําวิจัยเปOนทีมโดยคณะเปOนผู)จัดการเรื่องจํานวนงานวิจัย
ที่จะต)องสอดคล)องกับเกณฑการประเมิน ๓) ควรมีคลินิกงานวิจัยเพื่อให)คําปรึกษาต3างๆ และมีการ
จัดการความรู) (KM) โดย มีการอบรมปฏิบัติการให)ความรู) เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย ๔) ควรมีทีมงาน
จัดหาทุนจากภายนอก
ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจําให)ข)อมูลว3า ในอดีตอาจารยมีภาระงานสอนมากเนื่องจากมีศูนยบริการการศึกษานอกที่ตั้ง แต3
ปBจจุบันไม3มีแล)ว เหตุผลว3าภาระงานสอนมากนั้นอาจจะไม3ใช3 จึงควรมีมาตรการที่เข)มข)นเพื่อให)เกิด
การเรียนรู) มหาวิทยาลัยเองก็มีปBจจัยที่เอื้อต3อการทําวิจัย ถึงเวลาแล)วที่ควรมีความชัดเจนว3าควรทํา
วิจัย ๑ ปNต3อ ๑ เรื่อง เพื่อกระตุ)นให)อาจารยทําวิจัย เพราะอาจารยยังขาดความสนใจในการทําวิจัย
ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีกลไกในการขับเคลื่อนมายังคณะซึ่งเปOนการขับเคลื่อนที่ดี นอกจากมหาวิทยาลัย
จะมีมาตรการแล)วยังส3งเสริมสนับสนุนในด)านต3างๆ อาจารยใหม3หลายคนก็เก3งมากในการทําวิจัย แต3
อาจารยเก3าๆ บางคนก็ยังทําวิจัยไม3เปOน
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอว3า
การทําวิจัยนั้นไม3จํากัดเฉพาะอาจารย ผู)บริหาร บุคลากร เจ)าหน)าที่ก็สามารถทําวิจัยได) สถาบันวิจัย
และพัฒนาสามารถจัดหารายได)ได) โดยเริ่มจากการทําวิจัยและจัดทําเปOนหนังสือเพื่อจําหน3าย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวสรุปว3า ๑) กําหนดให)อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกให)
ทํ า วิ จั ย ปN ล ะ ๑ เรื่ อ ง อาจารยคุ ณวุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทให) ทํา วิ จั ย ๒ ปN ต3 อ ๑ เรื่ อง และให) เ ชิ ญ อาจารย
เหล3านั้นมาหารือกับกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝDายวิชาการฯ ๒) เนื้อหาสาระของการ
วิจัยที่ยังไม3ชัดเจนว3าแต3ละคณะจะเน)นเรื่องอะไรในนั้น ให)ตกลงเนื้อหาสาระกว)างๆ ตั้งแต3ปN ๒๕๕๕๒๕๕๖ โดยให)มีที่ปรึกษาประจําคณะ เชื่อว3าอาจารยในคณะต3างๆ นั้นมีศักยภาพสามารถทําได)แต3ควร
มีการกระตุ)นให)เกิดการมีส3วนร3วม และให)สถาบันวิจัยและพัฒนาออกหนังสือเวียนภายในเดือนนี้
มติที่ประชุม ให)สถาบันวิจัยและพัฒนาออกหนังสือเวียนภายในเดือนนี้
๑) กํ า หนดให) อ าจารยคุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกทํ า วิ จั ย ปN ล ะ ๑ เรื่ อ ง อาจารยคุ ณ วุ ฒิ
ปริ ญ ญาโทให) ทํ า วิ จั ย ๒ ปN ต3 อ ๑ เรื่ อง และให) เ ชิ ญ อาจารยเหล3 า นั้ น มาหารื อกั บ
กรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝDายวิชาการฯ
๒) ให)คณะต3างๆ ตกลงกันว3าเนื้อหาสาระของการวิจัย ตั้งแต3ปN ๒๕๕๕-๒๕๕๖ จะ
เปOนอย3างไร โดยให)มีที่ปรึกษาประจําคณะ
๓.๓ ขอปรับงบประมาณรายจ0าย ประจําป' พ.ศ. ๒๕๕๕

๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผู)ช3วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล รองอธิการบดี
ฝDายบริหารจัดการรายงานต3อที่ประชุมว3า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได)รั บทราบรายงานผลการปฏิบั ติงาน ประจํ าปNงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ ไตรมาส ๒ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได)ให)เสนอแนะให)มหาวิทยาลัยปรับแผนงานให)ถูกต)อง
เพราะเหตุ จ ากการได) รั บ การอนุ มั ติ ง บประมาณแผ3 น ดิ น ล3 า ช) า และการประสบอุ ท กภั ย ในเขต
กรุงเทพมหานครในไตรมาสที่ ๑ นั้น กองนโยบายและแผน ได)ดําเนินการปรับตัวเลขงบประมาณรายจ3าย
ประจําปN ๒๕๕๕ เรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติการปรับงบประมาณรายจ3าย ประจําปN พ.ศ. ๒๕๕๕
๓.๔ (ร0าง) คําขอตั้งงบประมาณรายจ0าย ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยศรี ส มร วนกรกุ ล รอง
อธิการบดีฝDายบริหารจัดการเสนอต3อที่ประชุมความว3า กองนโยบายและแผนได)จัดทํา (ร3าง) คําขอตั้ง
งบประมาณรายจ3าย ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยขอความเห็นชอบงบประมาณรายจ3าย
ประจํ า ปN พ.ศ. ๒๕๕๖ จากงบประมาณแผ3 น ดิ น ในวงเงิ น ๔๔๒,๗๐๔,๘๐๐ บาท และขออนุ มั ติ
งบประมาณรายจ3ายประจําปN พ.ศ. ๒๕๕๖ จากเงินนอกงบประมาณ เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม ๑) เห็นชอบคําขอตั้งงบประมาณรายจ3าย ประจําปN พ.ศ. ๒๕๕๖ จากงบประมาณ
แผ3นดินในวงเงิน ๔๔๒,๗๐๔,๘๐๐ บาท ตามที่ได)รับอนุมัติจากสํานักงบประมาณ
แผ3นดิน
๒) อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจ3าย เงินนอกงบประมาณ ประจําปNงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให)รวมยอดงบประมาณ
รายจ3ายดังกล3าวในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด)วย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ รายงานสรุ ป ข" อ มู ล จํ า นวนป' ที่ ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาที่ รั บ เข" า ศึ ก ษาในป'
การศึกษา ๒๕๔๗-๒๕๕๑ ภาคปกติ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี
ฝDายวิชาการและบริการวิชาการ และอาจารยสถาพร วีระสุนทร นายทะเบียน รายงานสรุปข)อมูล
จํานวนปNที่นักศึกษาที่รับเข)าในปNการศึกษา ๒๕๔๗-๒๕๕๑ ความว3า สืบเนื่องจากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วาระเพื่อพิจารณาการอนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่ประชุมมีมติให)สํานักส3งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนสํารวจจํานวนปNที่นักศึกษาแต3ละหลักสูตรใช)ในการศึกษาว3ามากน)อยที่สุด
เท3าใด และเฉลี่ยแล)วใช)ระยะเวลากี่ปN มีผู)ที่ใช)เวลาศึกษาเกิน ๘ ปNหรือไม3 เพราะเหตุใด และให)รายงาน

๗
ต3อสภามหาวิทยาลัยทราบนั้น สํานักส3งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได)เสนอรายงานการสํารวจ
ข)อมูลของนักศึกษาที่ ใช)เวลาศึกษาแต3ล ะคณะและสาขาวิชา รายละเอีย ดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อสังเกตว3าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้น ใน ๕ ปNมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาเพียง ๑ ใน ๓ ควร
วิเคราะหผลสํา เร็ จของการจัด การศึ กษาว3 ามี ประสิทธิภ าพเพี ยงใด นั กศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ
หรือไม3 อาจารยมีคุณภาพหรือไม3 มีองคประกอบใดที่เกี่ยวข)องบ)างที่สามารถจะพัฒนาให)ดีขึ้นได)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอให)รองอธิการบดีฝDายวิชาการฯ ศึกษาข)อมูล ๑) ความ
คุ) ม ค3 า ของการจั ด การศึ ก ษากรณี ที่ นั กศึ ก ษามี เ พี ย ง ๑๕ คน ๒) เพราะเหตุ ใ ดนั ก ศึ กษาจึ ง สํ า เร็ จ
การศึกษาน)อยเพียง ๑ ใน ๓ ๓) ประมาณการว3าผู)ไม3สําเร็จการศึกษาจะใช)เวลาเท3าใด
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เสนอว3าควรมีช3องทางในการช3วยเหลือเพื่อให)นักศึกษาสําเร็จการศึกษา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3าสภามหาวิทยาลัยต)องการทราบข)อมูลเพียงว3า
นักศึกษาทุกหลักสู ตรเรี ยนสํา เร็จ ตามหลักสูต รเท3าใด และที่ไม3สํา เร็จใช)เวลาเท3าใด ที่ ลาออกไปมี
จํ า นวนเท3 า ใด เพราะเหตุ ใ ด แต3 ก็ มี ค วามเปO น ห3 ว งว3 า นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม3 สํ า เร็ จ การศึ ก ษานั้ น จะมี ก าร
ช3วยเหลืออย3างไร ซึ่งรองอธิการบดีฝDายวิชาการฯ กับคณะต)องหารือกันในเรื่องนี้
หม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอ
ว3า ที่ปรึกษาควรให)คําแนะนําและคอยช3วยเหลือนักศึกษาให)เรียนครบตามโครงสร)างของหลักสูตร
ตั้งแต3ต)น
มติที่ประชุม รั บ ทราบรายงานสรุ ป ข) อ มู ล จํ า นวนปN ที่ ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาที่ รั บ เข) า ศึ ก ษาในปN
การศึกษา ๒๕๔๗-๒๕๕๑ ภาคปกติ โดยขอให)จัดเก็บข)อมูลทุกภาคการศึกษาให)เปOน
ปBจจุบัน
๔.๒ รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนคร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันศุกรที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได)มีมติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะต3างๆ ไปแล)วนั้น
ฝDายเลขานุการได)จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะว3า ๑) ในวาระการนําผลการวิจัยการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแนวใหม3ไปสู3การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๕๗ นั้ น โครงการวิ จั ย ต3 า งๆ ต) อ งไปพิ จ ารณากั น ให) ชั ด เจน มี ทิ ศ ทางที่ แ น3 น อน เปO น ไปตาม
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และนําเสนอของบประมาณ ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.

๘
๒๕๕๖ ๒) แผนการใช)พื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนต)องจัดทําโครงการที่สอดคล)อง และนํามาหารือ
กับที่ปรึกษาเพื่อนําเสนอของบประมาณปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓) โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต
อนุบาลเชิงพุทธนั้นเมื่อปรับแก)แล)วให)นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต3อไป หากจะจัดตั้งในปN
พ.ศ. ๒๕๕๖ ก็ควรเร3งรัดการดําเนินการ ๔) ระบบอาจารยที่ปรึกษานั้นควรทําเอกสารว3าด)วยภาระ
งานให)ครบถ)วนครอบคลุมทุกงาน เช3น การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การเปOนที่ปรึกษา และ
ให)ดําเนินการให)ทันก3อนเปFดภาคการศึกษา โดยเชิญอาจารยมาประชุมเพื่อชี้แจงให)เกิดความเข)าใจ
รองศาสตราจารยธี ร ยุ ท ธ สุ น ทรา เสนอให) พิ จ ารณาว3 า ผลการวิ จั ย การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยแนวใหม3ไปสู3การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๕๗ นั้น เรื่องใดเปOนเรื่องด3วนและนําเสนอของบประมาณปN ๒๕๕๖
ผู)ช3วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ กล3าวว3าในวาระระบบอาจารยที่ปรึกษานั้นฝDาย
วิชาการควรมีข)อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการของอาจารยที่ปรึกษา เพื่อเปOนข)อมูลย)อนกลับ
กลับไปพัฒนาและสร)างความตระหนักให)กับอาจารยที่ปรึกษา
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ให)ข)อเสนอแนะว3าควรรวบรวมประกาศที่เกี่ยวกับ
ภาระงานของอาจารยให)เปOนรูปเล3มเพื่อง3ายต3อการอ)างอิงที่ชัดเจนขึ้น
ผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีฝDายวิชาการและบริการวิชาการ
แจ)งว3า อยู3ระหว3างการดําเนินการทบทวนและรวบรวมเปOนประกาศฉบับเดียว จากนั้นจะเผยแพร3
ออนไลนผ3านระบบอินเทอรเน็ต
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายว3ากระบวนการทบทวนนั้นขอให)อาจารยได)
เข) า มามี ส3 ว นร3 ว มด) ว ย และหั ว ข) อวาระอื่ น ๆ ข) อ ๒.๑ ข) อเสนอแนะจากกรรมการส3 งเสริ มกิ จ การ
มหาวิทยาลัย กรณีที่ประธานไม3มาประชุมนั้น การดําเนินการใดๆ ขอให)อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
เลขานุการกรรมการส3งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแจ)งประธานทราบด)วย
สํา หรั บ เรื่ องปB ญหาการแต3 งกายของนั กศึกษานั้ น ที่ ป ระชุ มมี ความเห็ น ว3า ควรให)
นักศึกษามีส3วนร3วมในการออกแบบ แต3มหาวิทยาลัยควรกําหนดกรอบ เช3น ใช)ผ)าไทย หรืออาจมีการ
เชิญชวนให)ประกวด จะทําให)นักศึกษามีส3วนร3วมในการคิดสร)างสรรค และภูมิใจ ก3อให)เกิดความมี
ส3วนร3วม ตระหนักในคุณค3าของการร3วมคิดร3วมทํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานที่ประชุมว3าในการจัดประชุมร3วม ๔ สภาคือ
สภามหาวิ ทยาลั ย สภาวิ ช าการ คณะกรรมการส3 งเสริ มกิ จ การมหาวิ ทยาลั ย สภาคณาจารยและ
ข)าราชการ ที่ประชุมมีมติให)จัดการประชุมนี้ทุก ๖ เดือน และหากคณะกรรมการชุดใดประสงคนํา
เรื่องเข)าที่ประชุมก็ให)ส3งเรื่องผ3านมายังเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และสามารถเสนอมายังนายกสภา
มหาวิทยาลัยโดยตรง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให"ที่ประชุมทราบ

๙
๕.๑ แจ"งข"อสังเกตจากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการท"องถิ่น จังหวัด และด"าน
การศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า ด)วยคณะอนุกรรมาธิ การท)องถิ่ น จั งหวั ด
และด) า นการศึ ก ษา ในคณะกรรมการวิ ส ามั ญ สภาผู) แ ทนราษฎร พิ จ ารณาร3 า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ3ายประจําปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได)แจ)งข)อสังเกตจากการประชุมพิจารณา
ภาพรวมการดํ า เนิ น งานและงบประมาณของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ต3 า งๆ จํ า นวน ๕ ข) อ ดั งนี้ ๑)
สถาบันราชภัฏต3างๆ ควรเน)นเรื่อง คุณภาพการเรียน การสอน โดยมีแผนงานทางด)านทักษะวิชาการ
ร)อยละ ๔๐ ทักษะวิชาชีพร)อยละ ๓๐ ทักษะชีวิตร)อยละ ๓๐ สถาบันควรปรับหลักสูตรเข)าสู3กรอบนี้
๒) บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ให)สามารถ “ทําได)” ตามกรอบที่กําหนด และดํารงชีวิตในพื้นที่ได) ๓)
เน)นการเรียน การสอน ในวิชาหลักของหลักสูตร ๔) การวิจัยเปOนเรื่องรองจากการเรียน การสอน ๕)
อาจารยต)องมีความรู)และทักษะในเนื้อหาสาระวิชา วิธีการสอน จิตใจที่มุ3งเน)นการสอน รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอให)มีหนังสื อควรตอบขอบคุ ณและแจ)งไปด)วยว3าจะ
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและนําไปปฏิบัติต3อไป
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอแนะว3าควร
รายงานและแนบข)อมูลการดําเนินงานของศูนยความเปOนเลิศทางวิชาการไปด)วย
ผู)ช3วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ แสดงความเห็นด)วยและกล3าวว3าควรรายงาน
ข)อมูลของมหาวิทยาลัยว3าได)ดําเนินการใดบ)างไปด)วย
อธิ ก ารบดี ก ล3 า วว3 า การพิ จ ารณางบประมาณจะมี อ นุ ก รรมการเสนอแนะเชิ ญ
อธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏเข)าร3วมประชุมด)วย โดยให)ข)อสังเกตและมอบประเด็น ๕ ประเด็น
โดยมอบประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนํา ๕ เรื่องนี้จัดทําเปOนหนังสือเวียนไปยังทุก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อดําเนินการ หากทําได)ก็จะเปOนการดําเนินการตามนั้นอย3างดี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3าควรแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินการของศูนย
ความเปOนเลิศทางวิชาการ และเพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข)องไปด)วย
มติที่ประชุม รั บ ทราบโดยให) ทํ า หนั ง สื อ ตอบขอบคุ ณ พร) อ มแจ) ง ไปด) ว ยว3 า จะนํ า เสนอสภา
มหาวิ ทยาลั ยและนําไปปฏิบั ติต3อไป โดยให) แนบเอกสารการดํา เนินงานของศูน ย
ความเปOนเลิศทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข)องไปด)วย
๕.๒ ตอบข"อหารือองคประกอบคณะกรรมการสัตวแพทยสภาฯ กรณีคณบดีคณะ
สัตวแพทยศาสตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได)ส3ง
หนังสือเวียนที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๓.๑๒)/ว๘๐๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเปOนการตอบข)อ
หารือองคประกอบคณะกรรมการสัตวแพทยสภาตามมาตรา ๑๖ (๑) แห3งพระราชบัญญัติวิชาชีพการ

๑๐
สัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ กรณีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ได)รับการรับรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต3ไม3ได)
รับ การรั บรองหลั กสู ต รจากสั ต วแพทยสภา จะอยู3 ในความหมายของมาตรา ๑๖ (๑) หรื อไม3 นั้ น
คณะกรรมการกฤษฎีกาให)ความเห็นว3า คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยชอบแล)ว ย3อมเข)าเปOนกรรมการโดยตําแหน3งในคณะกรรมการสัตวแพทยสภา
โดยผลของกฎหมายในทันทีที่ได)รับแต3งตั้งเปOนคณบดี โดยไม3จําเปOนต)องรอให)มีการรับรองหลักสูตร
หรือปริญญาจากคณะกรรมการสัตวแพทยสภาก3อน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ คํ า ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม แนวทางบริ ห ารเกณฑ มาตรฐานหลั ก สู ต ร ระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ)งที่ประชุมว3าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได)มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๔)/ว๘๖๖ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แจ)งว3า คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได)มีมติเห็นชอบให)สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดทําคําชี้แจงเพิ่มเติม แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในกรณีอาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้ ๑) ให)อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปOนอาจารย
ผู)สอนในหลักสูตรระดั บปริ ญญาโทได) แม)จะยังไม3มีผลงานวิ จัยหลังสํ าเร็ จการศึกษา ทั้งนี้ ภายใน
ระยะเวลา ๒ ปNนับจากวันที่เริ่มสอน จะต)องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเปOนอาจารยผู)สอนในระดับ
ปริญ ญาเอก และเปO นอาจารยประจํา หลั กสู ตร อาจารยที่ป รึกษาวิ ทยานิพนธ และอาจารยผู) สอบ
วิทยานิพนธในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได) ๒) ประเด็น “ประสบการณในการทําวิจัย” ที่ระบุ
ในข) อ ๙.๑ และ ๙.๒ ของเกณฑมาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม3 ใ ห) นั บ
ผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาของนักศึกษาที่อาจารยผู)นั้นมีชื่อเปOนหัวหน)านักวิจัยหรือนักวิจัยร3วมใน
ฐานะอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา ทั้งที่ได)รับการตีพิมพหรือไม3ได)ตีพิมพเผยแพร3 โดยให)
ใช)กับหลักสูตรที่ได)รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย นับจากวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เปOนต)นไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รั บ ทราบและมอบมหาวิ ท ยาลั ย และหน3 ว ยงานที่ จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ
บัณฑิตศึกษาถือเปOนแนวปฏิบัติต3อไป
๕.๔ การรับรองคุณวุฒิ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าด)วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได)ส3งสําเนาหนังสือสํานักงานข)าราชพลเรือน เรื่อง รับรองคุณวุฒิของผู)สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้

๑๑
๑. ที่ นร ๑๐๐๔.๓ / ๑๗๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๑ รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
๑.๒ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟFสิกส (๕ ปN) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๓
๑.๓ ครุศาสตรบัณฑิต (ฉบับ ปN พ.ศ. ๒๕๕๐) ปรับปรุงแก)ไขบางส3วน
สาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา สาขาวิ ช าวิ จั ย และประเมิ น ผลการศึ ก ษา สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตรทั่ ว ไป
สาขาวิ ช าศึ ก ษาปฐมวั ย สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ
๒. ที่ นร ๑๐๐๔.๓ / ๑๙๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.๑ ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปN) สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม3 พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๒ วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารจั ด การเกษตร
หลักสูตรใหม3 พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๓ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต3อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. ที่ นร ๑๐๐๔.๓ / ๒๑๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๓.๑ หลั กสู ต รกลาง (รองรั บ หลั ก สู ต รกลางของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนคร ซึ่งเปOนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗) จํานวน ๘๑ หลักสูตร
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
๔. ที่ นร ๑๐๐๔.๓ / ๒๑๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๔.๑ วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรมและ
องคการ หลักสูตรใหม3 พ.ศ. ๒๕๕๐
๔.๒ ศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาจิ ตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรใหม3
พ.ศ. ๒๕๕๐
๔.๓ ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท) องถิ่ น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘
๕. ที่ นร ๑๐๐๔.๓ / ๒๑๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๕.๑ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๔๙
๖. ที่ นร ๑๐๐๔.๓ / ๒๑๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙
๗. ที่ นร๑๐๐๔.๓/๒๒๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๒
๗.๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส หลั กสูตรใหม3
พ.ศ. ๒๕๔๙
๗.๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๔๙
๗.๓ ศิ ลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิ ทยา หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ.
๒๕๕๐
๘. ที่ นร ๑๐๐๔.๓ / ๒๕๐ ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๘.๑ ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปN) สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรใหม3
พ.ศ. ๒๕๕๐
๘.๒ ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐
๙. ที่ นร๑๐๐๔.๓/๓๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๙.๑ ครุศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึ กษา
รองรับหลักสูตรกลาง (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งเปOนไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม มอบรองอธิการบดีฝDายวิชาการและบริการวิชาการจัดทําเอกสารรวบรวมหลักสูตรที่
ได)รับการรับรองเพื่อใช)เปOนเอกสารประกอบสําหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัย
๕.๕ สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาให" ความเห็ นชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได)มีหนังสือ
ที่ ๐๕๐๖ (๒) / ๑๓๐๔๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รับทราบการให)ความเห็นชอบหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (๕ ปN) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรดังกล3าวสภามหาวิทยาลัยได)ให)ความเห็นชอบ
(ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิ ทยาลัยได)นํ าหลักสูตรเสนอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไปแล) ว ต3 อมาสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาได) มีบันทึก ที่ ศธ ๐๕๐๖ (๒) / ๔๒๓๑
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ให)ปรับปรุงแก)ไขหลักสูตรเพิ่มเติม โดยการจัดทําตารางเปรียบเทียบ
ระหว3 างหลั กสู ตรเดิ มและหลั กสู ตรฉบั บปรั บปรุ ง และสภามหาวิ ทยาลั ยได) ให) ความเห็ นชอบและอนุ มั ติ
หลั กสู ตรที่ ได) ปรั บปรุ ง (ครั้ งที่ ๒) ในการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่ อวั นที่ ๒๖
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๖ เกณฑการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล

๑๓
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได)มีหนังสือ
ที่ ศธ ๐๕๐๖ (๒) /ว๑๐๓๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แจ)งเกณฑการประเมินคุณภาพการจัด
การศึ กษาระบบการศึ กษาทางไกล จํ านวน ๑๑ ข) อ เพื่ อให) สภาสถาบั นอุ ดมศึ กษาที่ ประสงคจะเปF ด
ดํ าเนิ นการหลั กสู ตรการศึ กษาในระบบการศึ กษาทางไกล จั ดการศึ กษาที่ มี คุ ณภาพและมาตรฐาน
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๗ เผยแพร0เอกสารรายงานผลการจัดการความรู" (KM)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าด)วยศูนยความเปOนเลิศทางวิชาการ ซึ่งเปOนศูนยที่
ได) รั บมอบหมายให) ดํ าเนิ นการจั ดการความรู) (KM) และการอบรมพั ฒนาคณาจารยของมหาวิ ทยาลั ย
ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ3งชี้ที่ ๗.๒ มีการพัฒนาสถาบันสู3องคการเรียนรู)
และได)จัดทําเอกสารการดําเนินการ เผยแพร3 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๘ รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําป'
การศึกษา ๒๕๕๔ และผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได)
จัดให)มีการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได)กําหนดตามตัวบ3งชี้ที่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาท
หน)าที่ของสภาสถาบัน และของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามตัวบ3งชี้ที่ ๗.๑
ภาวะผู)นําของสภาสถาบันและผู)บริหารทุกระดับนั้น สภามหาวิทยาลัยได)ดําเนินการประเมินตนเอง และ
มอบฝDายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยพร)อม
รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่
๑๔-๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมระดับดีมาก (คะแนน ๔.๖๓)
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามว3าข)อใดที่ได)คะแนนน)อย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าในประเด็นที่ ๑.๖ การพิจารณาเสนอเรื่อง
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล)าฯ แต3งตั้งถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู)ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ ได)คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๙ อยู3ในระดับ ดี
ซึ่งผู)ทรงคุณวุฒิให)เหตุผลว3ายังไม3เคยทําหน)าที่นี้เพราะยังไม3เคยถอดถอน นอกนั้นยังมีในประเด็นที่
๑.๗ แต3 ง ตั้ ง และถอดถอนรองอธิ การบดี คณบดี ผู) อํ า นวยการสถาบั น ผู) อํ า นวยการสํ า นั ก และ
ผู)อํานวยการศูนย หัวหน)าศูนยราชการหรือหัวหน)าหน3วยงานที่เรียกชื่ออย3างอื่นที่มีฐานะเทียบเท3า
คณะ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผู)ช3วยศาสตราจารยพิเศษ

๑๔
และผู)ช3วยศาสตราจารยพิเศษ ได)คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๕ อยู3ในระดับ ดี ประเด็นที่ ๑.๘ แต3งตั้งและถอด
ถอนประธานกรรมการและกรรมการส3งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได)คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๘ อยู3ในระดับ
ดี ประเด็นที่ ๔ สภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู)บริหาร ได)คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๒
อยู3 ในระดั บ ดี และประเด็ น ที่ ๕.๖ สภามหาวิ ทยาลั ย มี การดํ า เนิ น การโดยใช) ห ลั กการมี ส3 ว นร3 ว ม
(Participation) คือ สภามหาวิทยาลัยเปFดโอกาสให)ประชาคมหรือผู)มีส3วนได)ส3วนเสียเข)ามามีส3วนร3วม
ในการรับรู)เรียนรู)ทําความเข)าใจ ร3วมแสดงความคิดเห็น และเสนอปBญหาต3อสภามหาวิทยาลัย ได)
คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๕ อยู3ในระดับ ดี
ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ ให) ข) อ สั ง เกตว3 า ในประเด็ น เหล3 า นี้ ค วร
ตีความหมายว3าเปOนภารกิจที่คาดว3าจะทําแน3นอน เพียงแต3ยังไม3ถึงสถานการณที่จะทําเท3านั้น สกอ.
ระบุมาเช3นนี้ทําให)ประเมินลําบากเพราะสถานการณจริงยังไม3เกิด จึงประเมินตนเองต่ํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3าจากการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพจาก สกอ. นั้น มีความชื่นชมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว3าเปOนสภามหาวิทยาลัยที่มี
คุณภาพ และสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได)รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได)คะแนนเฉลี่ย ๔.๗๙ อยู3ในระดับดีมาก
ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กล3 า วแสดงความชื่ น ชมว3 า หลายๆ เรื่ อ ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิลงไปช3วยเหลือ ทํางานร3วมกับผู)บริหารและคณาจารย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การประสานงานการประชุม
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา เสนอแนะว3าเพื่อให)การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝDายต3างๆ นั้นดําเนินไปด)วยดี ฝDายเลขานุการควรประสานการนัด
ประชุมให)ครบองคประชุมเพื่อให)การประชุมสัมฤทธิ์ผล
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า เสนอว3าการประเมินสภามหาวิทยาลัยนั้นควรให)
ผู)เกี่ยวข)องและผู)ใช)บริการคือนักศึกษามีส3วนร3วมในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีความเห็น
ว3า ผู)เกี่ยวข)องอาจหมายถึงทั้งอาจารยและนักศึกษา แต3ต)องระมัดระวังการกําหนดประเด็นในการ
ประเมินให)รอบคอบ
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล3 า วว3 า ในการประชุ ม ชุ ด ต3 า งๆ นั้ น ส3 ว นใหญ3 มี แ ต3
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเข)าร3วมประชุม เมื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปN ๒๕๕๖
แล)วควรกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานตลอดปNเพื่อใช)เปOนข)อมูลในการจัดประชุม
มติที่ประชุม รับทราบให)กําหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายปNเพื่อเปOนข)อมูลการจัดประชุม

๑๕
๖.๒ กิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นที่ ป ระชุ ม ว3 า มหาวิ ท ยาลั ย จะจั ด กิ จ กรรมดั ง นี้
๑) วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ งานเกษียณอายุราชการ ๒) วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ วัน
ครบรอบการสถาปนา ๑๒๐ ปN การฝY กหั ด ครู ไทย ณ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ๓) วั น ที่ ๑๒
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ๔) วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ วัน
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ ณ ห)องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ
๑๐๐ ปN การฝY กหัด ครูไทย ๕) วันที่ ๒๓ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พิธี วางพวงมาลาสักการะพระบรม
ราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปFยะมหาราช จึงเรียนเชิญเข)าร3วมกิจกรรมดังกล3าว
มติที่ประชุม รับทราบโดยให)จัดทําหนังสือเวียนแจ)งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อเชิญเข)า
ร3วมกิจกรรม
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู)จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

