๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันศุกรที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
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ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๕. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๖. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๗. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๘. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๙. หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๑๐. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๑. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๒. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

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

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย และข าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูลาประชุม
๑. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
๒. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๓. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๔. รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง

รองอธิการบดี

๒
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
อาจารยชินวงศ ศรีงาม
อาจารยสถาพร ปกปอง
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
อาจารยธงชัย ทองอยู
นางสาวชัชมน ประดิษฐการ
ดร.ปฐมชนก ศิริพัชระ
ดร.เมธี ทรัพยประสพโชค
อาจารยสิรินทร เอี่ยมสําอางค
ผูชวยศาสตราจารยอารีย วชิรวราการ
รองศาสตราจารยสุวิทย เฑียรทอง
รองศาสตราจารย ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกุล
ดร.เฉลิม ศรีผดุง
ผูชวยศาสตราจารยชะลอ วงศแสวง

๑๗. อาจารยพัฒนพงศ จันทรควง
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

อาจารยจนัญญา งามเนตร
อาจารยกฤตพล วังภูสิต
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก

รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
รองประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
กรรมการและเลขานุการกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลฯ
ผู ช วยเลขานุ การกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนากลุมงาน
สภามหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

4

ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ พิธีรดน้ําขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี /เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เรียนที่ประชุมวา
ดวยวันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ของทุกปเปนชวงเทศกาลสงกรานตหรือประเพณีปใหมของประเทศไทย ซึ่งชาว
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ไทยจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีตางๆ ไดแก การทําบุญตักบาตร การสรงน้ําพระ การรักษาศีล การเจริญ
ภาวนา และการขอพรผู ใ หญ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครจึ ง เห็ น สมควรจั ด พิ ธี ร ดน้ํ า ขอพรนายกสภา
มหาวิ ทยาลั ย อุ ป นายกสภามหาวิ ทยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ เพื่ อร ว มสื บ สาน
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานตอันงดงามและมีคณ
ุ คายิ่งของไทยในการประชุมครั้งนี้ เนื่องในวาระพิเศษนี้ สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมไดนําวงดนตรีประกอบดวย กูเจิ้ง ระนาดเอก ซออู ขลุย มาบรรเลงเพลงไทย ในพิธีรดน้ํา
ขอพรดวย
จากนั้ น ผู บ ริ ห าร คณาจารย และบุ ค ลากร รวมทั้ ง นั กศึ ก ษาได ร ว มพิ ธี ร ดน้ํ า ขอพรและ
หลังจากสิ้นสุดพิธี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เชิญรองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง รายงานความเปนมาของเครื่องดนตรีกูเจิ้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับมอบจํานวน ๘ ตัว
จากประเทศจีน ในโอกาสที่รวมเปนเจาภาพจัดงาน ๔๐ ป สายสัมพันธ ๒ แผนดิน ไทย-จีน ใตรมพระบารมี
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในลําดับสุดทายวงดนตรีไทยไดบรรเลงและขับรองเพลง “นกขมิ้น”
หลังจากสิ้นสุดการแสดงของวงดนตรีไทย นายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวขอบใจอาจารย
ประวิทย ขาวปลื้ม ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม คณาจารย และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย โดย
ใหขอสังเกตวา ดนตรีไทยมีความไพเราะ การฟงดนตรีไทยทําใหบรรยากาศรมเย็น จึงอํานวยพรในโอกาส
เทศกาลสงกรานตใหทุกคนอยูเย็นเปนสุขตลอดไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ แสดงความยินดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยอาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาฟสิกส และผูชวยศาสตราจารยประจักษ ไมเจริญ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร/ประธานสาขาวิชานาฏศิลปไทย ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนขาราชการพลเรือนดีเดน
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได
นํานักศึกษาเขารวมการแขงขันตอบคําถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียนและโตวาทีในงาน MBS Festival
2015 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรี ยง) และไดรับรางวั ล
ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากนั้นไดเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรแก
บุคคลดังกลาวตามลําดับ หลังจากนายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบเกียรติคุณบัตรแกอาจารยและนั กศึกษาแลว
ไดกลาวแสดงความยินดีและอํานวยพรใหประสบความสุข มีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
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๑.๓ กําหนดการอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพไดอนุมัติใหจัดตั้ง
สาขา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปนสาขาลําดับที่ ๑๒๘ และไดรวมกันดําเนินโครงการสงเสริมการศึกษา
ธรรมและปฏิบัติธรรม จัดอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสําหรับนักบริหาร รุนที่ ๑ โดยไดเปดรับสมัครผูบริหาร
บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เขารวมอบรม ทั้งนี้ กิจกรรมการอบรมตามหลักสูตรแบงเปน “หลักสูตร
วิทันตสา ๑” และ “หลักสูตรวิทันตสา ๒” จัดอบรมทุกวันจันทร วันอังคารและวันพุธ เริ่มตั้งแตวันจันทรที่ ๒๗
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ หองประชุมพระเทพสุเมธี ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม
และศูนยวัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนั้น ในการนี้ มีกรรมการในสภามหาวิทยาลัย

๔
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ผูสนใจสมัครเขารับการอบรม มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนรายละเอียดตารางการเรียนดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
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๑.๔ การแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาอนุมัติการเลือก
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
และไดมอบอธิการบดีไปดําเนินการทาบทามนั้น คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไดตอบรับการ
ทาบทามเปนประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย จํ านวน ๒ คน และคณะกรรมการสงเสริมกิจ การมหาวิทยาลั ยผูทรงคุณวุฒิอีก ๑๗ คน ทั้งนี้
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย ได ล งนามคํ าสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการส งเสริ มกิ จ การมหาวิ ทยาลั ย เรี ย บร อยแล ว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ได
เชิ ญ นายไพรั ช อรรถกามานนท ประธานคณะกรรมการส งเสริ มกิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป น กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงมาประชุมดวยแลว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย กล าวแสดงความยิ น ดี ต อนรั บ ประธานกรรมการส งเสริ มกิ จ การ
มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันศุกรที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑๑ หนา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีแกไข
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุ มัติ ปริ ญญาบั ต รแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ ๒ ป ก ารศึ ก ษา
๒๕๕๗ รอบที่ ๒ และ ๓
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ รอบที่
๒ และ ๓ เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการรอบที่ ๒ เมื่อวันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ และรอบที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตลอดจนไดนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยให
ความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗
รอบที่ ๒ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑,๐๓๗ คน ดังนี้
- ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
จํานวน ๑๕ คน
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จํานวน ๒๓๐ คน
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
จํานวน ๕๐๕ คน
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
จํานวน ๒๕๔ คน
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- ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
จํานวน
๕ คน
- ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
จํานวน ๒๘ คน
๒) อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗
รอบที่ ๓ จํานวน ๑๔๑ คน ดังนี้
๒.๑) ระดับปริญญาโท จํานวน ๘ คน
๒.๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๐๕ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
๑.๒.๑) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๓ คน
๑.๒.๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๓๖ คน
๑.๒.๓) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๒๒ คน
๑.๒.๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน ๗๒ คน
๓.๒ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร
พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ผู ช ว ยศาสตราจารย อ ารี ย วชิ ร วราการ ประธาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ แนะนําคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ และเชิญ
รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล กรรมการ นําเสนอขอมูลตอที่ประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย/อธิการบดีหรือตําแหนงเทียบเทา
ตามกรอบที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปแลวนั้น คณะกรรมการฯ ได
จัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑
ตุล าคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๗) เรี ย บร อยแล ว และเสนอรายงานดั งกล าวต อสภามหาวิ ทยาลั ย
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายสภามหาวิทยาลัยกลาวขอบคุณที่นําเสนอไดกระชับและเขาใจงายดีมาก
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตวา
จากผลการประเมิ น องค รวม ๔ หั ว ขอนั้ น อยู ในระดั บดี มาก แต ในส ว นของบุคลากรกลับ เป นระดั บพอใช
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับกรณีนี้อยางไร
นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามวา เหตุใดผลการประเมินรายบุคคลจึงไมสอดคลองกับผล
การประเมินหนวยงาน เพราะผลรวมอยูในระดับดีมาก แตผลการประเมินคณบดีอยูในระดับต่ํา ตัวเลขเหลานี้
ไดมาจากการพิจารณาองครวมของผลการปฏิบัติงาน หรือมาจากแบบสอบถามเพียงเทานั้น
ประธานคณะกรรมการชี้แจงวา ตัวเลขเหลานี้มาจากแบบสอบถาม กรณีของอธิการบดีใชการ
สอบถามประชากรทั้งหมด สวนกรณีของคณบดีนั้นใชการสอบถามบุคลากรทั้งคณะ/มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล ชี้แจงวา กรณีนี้เปนเรื่องของวิธีการประเมินที่ใหคน
ในองคกรมีสวนรวม บางแหงอาจใชแบบสอบถามความคิดเห็น ไมใชแบบประเมิน เมื่อไดผลการประเมินแลว
ตองเลือกใชใหเกิดประโยชน โดยเฉพาะการนําไปใชเพื่อการพัฒนา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา โดยสรุป ผลการประเมินโดยใชแบบสอบถาม ไมสามารถ
อางอิงขอมูลเชิงประจักษได แตแสดงความรูสึก อารมณ ความคิดเห็ น ซึ่งชี้บงเพียงวา ผูบริหารควรแสดงออก
ถึงความมีมนุษยสัมพันธอยางไร ดังนั้น ในการประเมินคราวตอไปใหใชแบบสอบถามที่แสดงถึงความคิดเห็นเชิง
ชี้แนะไดหรือไม อาทิ ตองการเห็นคณะพัฒนาไปอยางไร คําถามลักษณะนี้จะเปนประโยชนกวา
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ประธานคณะกรรมการติดตามฯ ใหขอมูลวา กอนจะมานําเสนอรายงาน คณะกรรมการ ก็ได
หารือกันวาจะปรับรูปแบบของแบบสอบถามอยางไร ซึ่งก็คิดเห็นทํานองเดียวกันวา ตองเปลี่ยนคําถามโดยการ
ใหเขียนตอบ
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กลาวแสดงความชื่นชมที่คณะกรรมการ
ติดตามฯ ไดศึกษาขอมูลจากสภาพจริง เพื่อนําไปทดสอบหรือสอบทานกับแบบสอบถามเพื่อใหไดผลที่ยุติธรรม
และเหมาะสม อย างไรก็ต าม มีขอสังเกตวา ๑) กรณีผลการประเมิน โดยรวมอยูในระดั บดีมาก แตผ ลการ
ประเมินผูบริหารเฉลี่ยอยูในระดับพอใชนั้น ทําใหขาดความสมเหตุสมผล กรณีผูบริหารไดคะแนนการประเมิน
นอย อาจเปนเพราะไมไดทําความเขาใจกับบุคลากรเรื่องยุทธศาสตร ปรัชญา ฯลฯ แตผลการประเมินระดับดี
มาก แสดงวามีความเขาใจเรื่องดังกลาว ซึ่งแกไขกรณีนี้ได โดยสอบถามดวยคําถามอยางอื่น ไมถามตรงๆ
เช น เดิ ม ๒) ผู ใหขอมูล ยั งขาดความรู เพราะใหขอมูล ไมครบถ ว น เชน ประเด็ น โครงการความร วมมื อหรื อ
เครือขายนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีความเขมแข็งมาก เพราะดําเนินการมาอยางมากมายและตอเนื่อง
เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ไดไปศึกษาดูงาน ไปประชุมปฏิบัติการดานการวิจัย ดาน
กิจการนักศึกษา นอกเหนือจากโครงการความรว มมือในการแลกเปลี่ยนอาจารยและะนักศึกษา เปนตน ๓)
ขอเสนอแนะโดยรวมของมหาวิ ทยาลั ย และรายคณะนั้ นดี มาก สามารถนํ าไปปฏิ บั ติได ทัน ที และเป น การ
ประเมินตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ใหขอสังเกตกรณีที่ผลการประเมินชี้บงวาป จจุบันระบบ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยนั้นสามารถดําเนินไปได แตผูบริหารกลับยังตองมีการปรับปรุง การทํางาน
เนื่ อ งจากผลการประเมิ น ยั ง อยู ใ นระดั บ พอใช เพราะระบบงานย อ มต อ งมาจากผู บ ริ ห าร ในเมื่ อ ผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดี แตเหตุใดผลการประเมินผูบริหารจึงไมอยูในระดับดีเหมือนๆ กัน
รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล ใหความเห็นวา อาจเปนผลจากระบบการสื่อสาร
องคกร กลาวคือผูบริหารทํางานแตไมสื่อสาร ดังนั้น จึงเสนอใหลองปรับเรื่องการนําเสนอและการสื่อสาร
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กลาววา เปนขอเสนอแนะที่ดีมาก
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอแนะวา ผลการ
ประเมิ น เป น การสะท อ นข อเสนอแนะเชิ ง ปรั บ ปรุ ง แต บ างเรื่ อ งอาจจะยั ง เก็ บ ข อ มู ล ได ไ ม ถู ก ต อง ดั ง นั้ น
อธิการบดีควรสงผลการประเมินใหทุกคณะพิจารณาวาจะปฏิบัติอยางไร เพื่อแกปญหานั้นๆ แลวนําเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตวา ผลการ
ประเมินผูบริหารจากแบบสอบถามนั้น ไมสามารถสรุปได เพราะยังเปนประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ ความ
คิดเห็น การสื่อสาร ดังนั้น ตองพิจารณาตัดสินดวยขอมูลที่ชัดเจน และตรวจสอบอยางรอบคอบ การประเมินที่
ชัดเจนนั้นตองมาจากการสัมผัสใกลชิดกับผูถูกประเมินและผูใหขอมูลเปนเวลาพอสมควร จึงจะไดขอมูลที่
แทจริง กลาวคือ ใชวิธีการตรวจสอบจากสภาพจริง ซึ่งตองใชเวลา อยางไรก็ตาม ผลการประเมิน ที่ไดมาดวย
เวลาอันจํากัดนี้ก็เปนที่นาพอใจ
รองศาสตราจารยทองหล อ วงษ อิน ทร กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผูทรงคุ ณวุ ฒิ ถามว า
เมื่อผูบริหารไดมาฟงผลการประเมินแลว ขอใหคณะกรรมการระบุขอเสนอแนะ ๒ ขอ ที่ตองดําเนินการเรงดวน
วามีอะไรบาง
ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ใหขอเสนอแนะที่ตองดําเนินการเรงดวนไดแก
๑) การวิจัย ๒) การผลิตบัณฑิต เพราะมหาวิทยาลัยจะตองไดรับการประเมินคุณภาพระดับสาขาวิชา ทั้งนี้ โดย
มีขอสังเกตวาคณะกรรมการไมไดตรวจสอบรายละเอียดแตละดานนั้นมากนัก แตกลับไดขอมูลดังกลาวมามาก
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หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภาหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตวา
ขอเสนอแนะที่ใหมหาวิทยาลัยของบประมาณสนับสนุนการวิจัย จากภายนอกนั้น สภามหาวิทยาลัยไดเคย
เสนอแนะไวแลว แตยังไมไดดําเนินการเทาที่ควร ดังนั้น จึงขอใหดําเนินการกันตอไป
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เสนอวา
๑) ขอเสนอแนะบางขอของคณะนั้นเปนขอเสนอแนะที่ดีมาก ควรนํามาเปนขอเสนอแนะของมหาวิทยาลัยดวย
เชน แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จะทําอยางไรใหเกิดขึ้นได ๒) เอกสารหนา ฎ และหนา ฐ กับหนา ๗๗
ขอมูลไมตรงกัน ๓) เนื่องจากไดมีสวนรวมในขั้นตอนของแบบสอบถาม และไดทราบวามีการสนทนากลุม แต
ไมทราบวาผลที่ไดจากแบบสอบถามกับผลจากการสนทนากลุมนั้นสอดคลองกันหรือไม เพราะการสอบถาม
เจ า หน า ที่ อ าจมี ข อ จํ า กั ด ไม ก ล า พู ด ไม ก ล า เขี ย น เป น ต น ๔) วิ ธี ก ารให ไ ด ม าซึ่ ง ข อ มู ล นั้ น มาอย า งไร
คณะกรรมการสุมตัวอยางเอง หรือใหหนวยงานกําหนดเอง เพราะถาคณะกรรมการสุมตัวอยางเอง ผลที่ได
นาจะเปนจริงมากกวา
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา
๑) เวลามี ก ารประเมิ น ไม ว า ที่ ใ ด มั ก ได ผ ลคล า ยกั น ด า นข อ มู ล ย อ นกลั บ (Feedback) ๒) การประเมิ น
อธิการบดี/คณบดี เปนประเด็นที่นาสนใจ เพราะเปนการประเมินทัศนคติ ขอมูลบางเรื่ องเปนขอมูลลึก และผู
ประเมิ น ไม ทราบข อมู ล ดั งนั้ น จึ งขอเสนอแนะให ผู บ ริ ห ารรั บ ฟ งผลการประเมิ น แล ว นํ าไปพั ฒ นา ๓) ขอ
เสนอแนะคําถามเพื่อใหบุคลากรประเมินผูบริหารไดเที่ยงตรงยิ่งขึ้น อาทิ มีชองทางสื่อสารเพียงพอหรือไม เชน
มีฐานขอมูลหรือ database ในการสื่อสาร มีรายการพบอธิการบดีเดือนละครั้ง เปนตน เพื่อจะไดตรวจสอบวา
ผูตอบไดรูขาวสารจากอธิการบดีหรือไม หรืออาจทําจดหมายขาวจากอธิการบดีทุกเดือน รวมทั้งทําหนังสือให
กําลังใจบุคลากร ดังนั้น จึงขอใหผูบริหารรับผลการประเมินใหไดและพัฒนาตอไป
อธิ ก ารบดี กล าวขอบคุ ณคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบฯ และสภามหาวิ ทยาลั ย ที่ ใ ห
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนมาก ทั้งนี้ เขาใจวา ผลการประเมินเปนประเด็นของการสื่อสาร ซึ่งมหาวิทยาลัยได
ดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการอยูแลว จากสภามหาวิทยาลัย ก็นําสูคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อใหนําสูบุค ลากรตอไป แตอาจไมถึงบุคลากร ดังเชนกรณีที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมหน า
๒๓๘-๒๓๙ ซึ่งผลการประเมินเปนพอใชนั้น อาจเปนเพราะผูตอบคําถามไมทราบขอมูลนั้นก็เปนได จากนั้นได
ใหขอมูลวานับแตรับหนาที่มาก็ไดใหประชุมบุคลากรภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง และไปพบโดยรวมประชุมกับแต
ละคณะ/วิทยาลัยดวย นอกจากนี้เมื่อไดรับผลการประเมินที่ตองปรับปรุงพัฒนาก็จะนํามาดําเนินการทันที เชน
ตองการพัฒนาดานภาษาอังกฤษก็ไดจัดซื้อโปรแกรมเรียนรูภาษาอังกฤษ (Speexx) และใหบุคลากรไดนําไปใช
เปนรายบุคคล แตก็มีผูเขาไปใชประโยชนจากโปรแกรมดังกลาวนอยมาก อยางไรก็ตาม จะรับขอเสนอแนะ
ตางๆ จากการประเมินไปดําเนินการ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ๑) สําหรับโปรแกรมภาษาอังกฤษนั้นอาจเปนเพราะมี
ผูตองการเรียนภาษาอังกฤษ ๕๐ คน แตมหาวิทยาลัยไปจัดหาซื้อมาและใหใชทุกคน ผูที่ไมตองการเรียนก็อาจ
ไมพอใจ ๒) เอกสารหนา ๒๓๘ ขอ ๑.๑๐ กรณีการยกยองเกียรติคุณนั้น มหาวิทยาลัยก็ไดดําเนินการอยูเปน
ประจํา โดยมีการมอบเกียรติคุณบัตรในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยดวย แตบางคนอาจไมพอใจ เพราะมีการ
กําหนดเปนเกณฑการประเมินการปฏิบัติงาน ๓) ประเด็นที่ควรใสใจเปนพิเศษคือความพึงพอใจในผูบริหาร ซึ่ง
อยูในระดับพอใชตองพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุง กลาวโดยสรุปคือ ผลการประเมินระดับดี ก็ใหรักษา
ความดีไว สว นผลระดั บพอใชนั้ นจะต องปรั บปรุง และผลหรื อข อเสนอแนะที่ร ะบุ วาควรปรับ ปรุ ง ตองรี บ
ดําเนินการ ทั้งนี้ ผูบริหารมหาวิทยาลัยและคณบดีตองนําผลการประเมินไปวิเคราะห และนํากลับมารายงาน
สภามหาวิทยาลัยภายใน ๒ เดือน ในประเด็นดังนี้ ๑) สําหรับเรื่องที่ตองปรับปรุง ใหวิเคราะหวาเกิดอะไรขึ้น
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กลาวคือขอมูลจริงกับขอมูลที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดรับมานั้นเปนอยางไร ๒) ตองทําอยางไร
ตอไป โดยวิธีใด ๓) จะแลวเสร็จเมื่อใด จากนั้นใหจัดสัมมนาภายนอกมหาวิทยาลัย ระหวางสภามหาวิทยาลัย
กับผูบริหาร เพื่อพิจารณาวาควรทําอยางไรตอไป ทั้งนี้ ในหนวยงานระดับคณะก็ควรปรับความเขาใจใหตรงกัน
ดวย หากทําไดเชน นี้ ผลการประเมินก็ จะเป นประโยชนอย างมากตอมหาวิทยาลัย สํ าหรับ คณะกรรมการ
ติดตามฯ นั้นก็ขอใหพิจารณาการใชคําถามที่มีตอรายบุคคลใหใชคําถามที่จะนําไปสูการใชประโยชนไดมาก
ที่สุด ไมใชคําถามที่ใหแสดงอารมณหรือความคิดเห็น ขอใหผูที่เปนนักประเมินผลทั้งหลายชวยคิดดวยวาควร
จะถามอยางไร
มติที่ประชุม สภามหาวิ ทยาลัยมีมติวา ผลการประเมิน ระดั บดีขอใหรั กษาความดีไว ผลการประเมิ น
ระดับพอใชจะตองปรับปรุง และผลการประเมินหรือขอเสนอแนะที่ระบุวาควรปรับปรุงตอง
รีบ ดํ าเนิ นการ ทั้งนี้ ประเด็ น ที่ ควรใส ใจเป นพิ เ ศษ คื อ ความพึ งพอใจผู บ ริห าร จึงมอบ
นโยบายดังตอไปนี้
๑) ใหผูบริหารมหาวิทยาลัยและคณบดีนําผลการประเมินไปวิเคราะหประเด็นที่ตองปรับปรุงดังนี้
๑.๑) ใหวิเคราะหวาเกิดอะไรขึ้น กลาวคือ ขอมูลจริงกับขอมูลที่คณะกรรมการ
ติดตาม ฯ ไดรับมานั้นเปนอยางไร
๑.๒) ตองทําอยางไรตอไป โดยวิธีใด และจะแลวเสร็จเมื่อใด
๒) ให นํ ากลั บ มารายงานสภามหาวิ ทยาลั ย ภายใน ๒ เดื อน โดยจั ด สั มมนาภายนอก
มหาวิทยาลัย ระหวางสภามหาวิทยาลัยกับผูบริหาร เพื่อพิจารณาวาควรทําอยางไรตอไป
๓) ในหนวยงานระดับคณะควรมีการปรับความเขาใจใหตรงกัน
๔) สําหรับคณะกรรมการติดตามฯ นั้น ขอใหพิจารณาการใชคําถามที่มีตอบุคคล ใหเปน
คําถามที่นําไปสูการใชประโยชนไดมากที่สุด ไมใชคําถามที่ใหผูตอบแสดงอารมณหรือความ
คิดเห็น ทั้งนี้ ขอใหผูที่เปนนักประเมินฯ ทั้งหลายชวยพิจารณาเสนอแนะดวยวา ควรจะ
ถามอยางไร
๓.๓ อนุมัติการดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการกับวัดธรรมมงคลในการถวาย
ความรูแดพระภิกษุสามเณร
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย รายงานว า ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ยในการประชุ มครั้ งที่ ๓/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มี นาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดมีมติอนุมัติในหลักการการจัด การศึกษาตามโครงการความ
รวมมือทางวิชาการกับวัดธรรมมงคลในการถวายความรูแดพระภิกษุสามเณร โดย
๑) มอบมหาวิทยาลัยเตรียมการในสวนที่ตองจัดเตรียมใหเปนไปตามเกณฑการประเมินศูนย
การศึกษานอกที่ตั้งของ สกอ.
๒) ใหมีคณะทํางานจัดทําเอกสารโครงการสวนที่เปนรายละเอียดตามรูปแบบที่ตองนําเสนอ
สกอ. รวมทั้งรายละเอียดงานประมาณตลอดหลักสูตรมาใหม คณะทํางานประกอบดวย
๒.๑) ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒.๒) รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
๒.๓) รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
๓) ใหคณะทํางานตาม ๒) นําเสนอขอมูลการดําเนินการในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป
๔) มอบอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (นายถนอม อินทรกําเนิด ) กํากับดูแลการดําเนินการ
โครงการฯ นั้น

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

ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ ๐๘๐๑/๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานจัดทํารายละเอียดโครงการความรวมมือทางวิชาการกับวัดธรรมมงคล ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๘ และคณะทํางานไดดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอผลการ
ดําเนินการ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณา
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในการคํานวณไดใช
จํานวนนั กศึกษา ๑ หมู เ รี ย นก อน สํ าหรั บงบประมาณที่ ขอในปนี้ คืองบลงทุ น และถากํ าหนดคาเล าเรี ย น
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ต อ ภาคการศึ ก ษาก็ จ ะไม ข าดทุ น ทั้ ง นี้ ค า เล า เรี ย นของนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นใน
มหาวิ ทยาลั ย คื อ ๑๓,๐๐๐ บาท/ภาคการศึ กษา จึ ง ขอเสนอเพื่ อพิ จ ารณาว าจะกํ าหนดค า เล าเรี ย นภาค
การศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาทหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามกรณีรายละเอียดคาใชจายที่มีรายการหักคาเลาเรียนที่ไดรับ
เขามหาวิทยาลัยรายละ ๕ วา แมจะเปนการจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย แตคาเลาเรียนทั้งหมดที่ไดรับ
จากนั ก ศึ ก ษาก็ เ ป น ของมหาวิ ท ยาลั ย เหตุ ใ ดจึ ง ต อ งกํ า หนดว า หั ก เข า มหาวิ ท ยาลั ย ร อ ยละ ๕ เพราะ
มหาวิทยาลัยจะตองเก็บไวทั้งหมด แลวนําไปใชในการดําเนินงานจัดการศึกษาที่วัดธรรมมงคลใหมีคุณภาพ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ครุภัณฑที่จะจัดหาแตละรายการนั้นไดทราบวา
มหาวิทยาลัยมีอยูมากมาย ควรนําไปใชใหเกิดประโยชนและลดคาใชจายในสวนนี้ได
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กลาววา จะไปประสานกับงานพัสดุเกี่ยวกับครุภัณฑ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ถามวา เหตุใดจึงปรากฎรายชื่อกรรมการประจําหลักสูตร ๒ ชุด
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ชี้แจงวา ซายมือเปนรายชื่อกรรมการประจําหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัย และตองบริหารรวมกับกรรมการตามรายชื่อดานขวามือ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ตามเกณฑมาตรฐานกรรมการประจําหลักสูตรตองเปน
คนละชุด ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑเหมือนกัน อีกทั้ง โดยความรับผิดชอบ คณบดีตองเปนผูดูแลอยูแลว
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตวา เอกสารในสวนของผูรับผิดชอบ ไมได
ระบุคณบดี ทั้งๆ ที่คณบดีตองเปนผูรับผิดชอบ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาวแสดงความเห็นดวย เพราะสาขาวิชาอยูภายใตคณะ เวลา
ประเมินคุณภาพการศึกษาก็ประเมินคณะดวย จากนั้นไดถามวา ไดมีการตรวจสอบหรือไมวากรรมการประจํา
หลักสูตรมีคุณสมบัติถูกตองหรือไม
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล เสนอแนะใหระบุอักษรยอ ดร. หนาชื่อกรรมการที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกดวย
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ถามวา จะเปดกี่
หมูเรียน และจะจัดโดยไมใหขาดทุนไดหรือไม เชน สวนใดที่ไมจําเปนตองจายคาตอบแทนก็ไมตองจาย
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหขอสังเกต
วา ตองทบทวนคาจางพนักงานทําความสะอาดเพราะระบุได ๑๘,๐๐๐ บาทตอเดือน คือคิดวันทํางาน ๓๐ วัน
แตความจริงแลวทําเฉพาะวันเสาร-อาทิตย เดือนหนึ่งเพียง ๘ วัน
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอให น ายผดุ ง ชาติ สุ ว รรณวงศ ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร ตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการประจําหลักสูตรให
เปนไปตามมาตรฐาน และใหผูนําเสนอโครงการตรวจสอบขอมูลตางๆ ในเอกสาร โดยเฉพาะงบประมาณให
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ถูกตอง ตลอดจนสอบถามวา การคิดงบประมาณใหคิดใหพอดีทุน ไมเปนกําไรไดหรือไม เพราะเปนเจตนารมณ
ในการดําเนินโครงการนี้
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหขอสังเกตวา นโยบายของสภามหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษา
โครงการนี้เพื่อสงเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาและใหจัดใหพอดีทุนมากกวาการหากําไร ดังนั้น ฝายบริหาร
จึงควรนําไปพิจารณาดําเนินการตามนโยบายตอไป
อธิการบดีกลาววา ขณะนี้งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่สวนกลางจัดไวนั้น ไมมีแลว
จึงขอใหผูนําเสนอโครงการจัดทํางบประมาณใหชัดเจน และเปนไปอยางประหยัด
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห ใหขอมูลวา มหาวิทยาลัยยังมีครุภัณฑเหลืออยูจํานวนมาก
และบางอยางยังไมไดใชเลย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งทําหนาที่ประธานการประชุมในชวงนี้กลาวสรุปวา ๑) ขอความ
อนุเคราะหน ายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ตรวจสอบวาคุณสมบัติของกรรมการประจํ าหลักสูตรใหเปนไปตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษานอกที่ ตั้ง ๒) มอบคณะทํ างานจัดทําโครงการไปเรียบเรียงเอกสารมาใหม โดย
ตรวจสอบจากรายงานการประชุ มสภามหาวิ ทยาลัย ครั้งที่ ผานมา รวมทั้ งความเห็น เพิ่ มเติ มจากที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ในวั นนี้ เชน ลดรายการครุ ภัณฑโ ดย ๒.๑) ใหนํ าครุ ภัณฑที่ มหาวิ ทยาลัย มีอยูแลว มาใช
๒.๒) ลดค าใชจายต างๆ ลง เพื่อให รายรับ -รายจายเทาๆ กั น มหาวิทยาลั ยไมตองรั บภาระในการขาดทุ น
และมิ ได มุง เน น การหากํ า ไร ๓) สํ า หรั บ ประเด็ น งบประมาณให ยื มเงิ น คงคลั งมาใช ก อนโดยขออนุ มั ติ ต อ
สภามหาวิทยาลัยและกอนที่จะเสนอขอยืมเงินใหสํารวจพรอมรวมรวมขอมูลดวยวาจะยืมเทาใด
มติที่ประชุม อนุมัติการดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการกับวัดธรรมมงคลในการถวายความรูแด
พระภิกษุสามเณรโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
๑) ขอความอนุ เ คราะหน ายผดุ งชาติ สุว รรณวงศ ตรวจสอบวาคุ ณสมบั ติ ของกรรมการ
ประจําหลักสูต รใหเป นไปตามมาตรฐานการจัด การศึกษานอกที่ตั้ ง ทั้งนี้ ให ดําเนิน การให
ถูกตองตามเงื่อนไข กรณีกรรมการที่ยังมิไดเปนอาจารยประจํา เชน มีสัญญาจาง มีภาระงาน
และตารางการทํางาน
๒) มอบคณะทํางานจัดทําโครงการไปเรียบเรียงเอกสารมาใหม โดยตรวจสอบจากรายงาน
การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ผ า นมา รวมทั้ งความเห็ น เพิ่ ม เติ ม จากที่ ป ระชุ มสภา
มหาวิทยาลัยในวันนี้ อาทิ การลดรายการครุภัณฑโดย
๒.๑) ใหนําครุภัณฑที่มหาวิทยาลัยมีอยูแลวมาใช
๒.๒) ลดคาใชจายตางๆ ลง เพื่อใหรายรับ-รายจายเทาๆ กัน มหาวิทยาลัยไมตอง
รับภาระในการขาดทุน และมิไดมุงเนนการหากําไร
๓) สําหรับประเด็นงบประมาณใหยืมเงินคงคลังมาใชกอนโดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และ
กอนที่จะเสนอขอยืมเงินใหสํารวจพรอมทั้งรวมรวมขอมูลดวยวาจะยืมเทาใด
๓.๔ อนุมัติการดําเนินงานดานหลักสูตร
๑) การปดหลักสูตร
๒) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
๔) การเปลี่ยนแปลงขอมูลของหลักสูตรการจัดการธุรกิจสายการบิน
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๑) การปดหลักสูตร
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รายงานที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยโดยความรวมมือของ
คณะ/วิทยาลัย ไดพิจารณาขอมูลหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ และเห็นสมควรดําเนินการปดหลักสูตรบางหลักสูตร
เพื่อใหการบริหารจัดการงานวิชาการเปนไปดวยความคลองตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยผานความ
เห็ น ชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะ/วิ ทยาลั ย สภาวิ ช าการ และคณะกรรมการดํ าเนิ น งานของสภา
มหาวิทยาลัยฝายกลั่นกรองหลักสูตรมาแลวโดยลําดับ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ถามวา อาจารยประจําหลักสูต รที่ขอปดไปจะทํ า
อยางไร
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รายงานวา อาจารยยังมีภาระงานสอนอื่นๆ อยู
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร ใหขอมูลวา กรรมการประจําหลักสูตรที่จะปดไปนั้น
จะตองดูแลรับผิดชอบนักศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา และไดถามวาหลักสูตรเหลานี้ไมสามารถดําเนินการ
ใดๆ เพื่อฟนฟูใหคงอยูไดเลยหรือ
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ชี้แจงวา หลักสูตรเหลานี้มีจํานวนผูสนใจสมัครเขาเรียน
นอยลง เชน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มีผูสมัครเรียนนอยมาก จนไมสามารถ
จัดการเรียนการสอนใหได เมื่อพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา กลับมีผูสนใจสมัครและ
เรียนอยูเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ กรรมการประจําหลักสูตรทีต่ องปดไปนั้นก็จะไปพัฒนาหลักสูตรใหมๆ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะวา เมื่อจะแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ใหระบุรายละเอียดดวยวา ยังคงเหลือนักศึกษาอยูอีกหรือไม เหลือจํานวนเทาใด และจะทํา
อยางไรกับนักศึกษาที่เหลืออยูนี้
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตวา มหาวิทยาลัยราชภัฏมักมีปญหาเรื่อง
หลักสูตรใหม หลักสูตรเกา ในสาขาวิชาเดียวกัน ถากรรมการประจําหลักสูตรใหมเปนคนละชุดกับหลักสูตรเดิม
ที่มีอยู ก็ไมเปนปญหา แตถากรรมการจากหลักสูตรเดิมไปเปนกรรมการในหลักสูตรใหมดวย จะเปนปญหา
เพราะไมสามารถเปนกรรมการ ๒ หลักสูตรได ดังนั้น ขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบขอมูลใหถูกตองรอบคอบ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะใหระบุขอมูลใหชัดเจน เชน ปดหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เพราะเหตุผลอะไรบาง รวมทั้งเหตุผลที่วา มหาวิทยาลัยไดเปดหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาดวย และมหาวิทยาลัยจะดูแลนักศึกษาในหลักสูตรที่ปดไปอยางไร
มติที่ประชุม อนุมัติการปดหลักสูตรดังตอไปนี้
๑) ระดับปริญญาตรี
๑.๑) คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร ๑ หลั กสู ต ร คื อ ศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๑.๒) วิทยาลัยการฝกหัดครู ๕ หลักสูตร
(๑) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา (ค.บ. ๕ ป)
(๒) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (ค.บ. ๕ ป)
(๓) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ค.บ. ๕ ป)
(๔) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (ค.บ. ๕ ป)
(๕) วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา (วท.บ. ๔ ป)
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๒) ระดับปริญญาโท
๒.๑) บัณฑิตวิทยาลัย/คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓ หลักสูตร
(๑) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา (ศศ.ม.)
(๒) ศิ ล ปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องาน
อาชีพ (ศศ.ม.)
(๓) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ศศ.ม.)
๒.๒) บัณฑิตวิทยาลัย/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑ หลักสูตร คือ ครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ค.ม.)
๓) ระดับปริญญาเอก
บัณฑิตวิทยาลัย/คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑ หลักสูตร คือ ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (ปร.ด.)
ทั้งนีใ้ นการปดหลักสูตรตามที่อนุมัตินั้น ใหไปดําเนินการ ดังนี้
๑) ใหไปหาขอมูลเพิ่มเติมวา
(๑) หลักสูตรที่ปดไปนั้น มีนักศึกษาหรือไม ถาไมมีแลว อาจารยในสาขาวิชานั้นๆ จะ
ทําอยางไร
(๒) หลักสูตรทีป่ ดไป แตยังมีนักศึกษาอยูอาจารยจะดูแลนักศึกษาอยางไร
(๓) หลักสูตรที่ปดไป และจะปรับเปนหลักสูตรใหมจะทําอยางไร ตอไป เชน ปรับ
นักศึกษาที่มีอยูเดิมเขาหลักสูตรใหม ไดหรือไมเปนตน
๒) เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว ใหเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง นําเสนอขอมูลตอที่ประชุมความวา ตามที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครไดปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕ ซึ่งผานการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แลวนั้น ในการนี้ สํานักวิชา
ศึกษาทั่วไป ขอปรับปรุงแกไขการระบุจํานวนชั่วโมงหนวยกิตใหมจากเดิมที่ระบุเพี ยงชั่วโมงการบรรยายและ
ปฏิบัติ เปน ชั่วโมงการบรรยาย ปฏิบัติ และศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อเปนแนวทางใหมในการบริหารจัดการ
เวลาสําหรับผูสอนและนักศึกษา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย
ปรับปรุงแกไขการระบุจํานวนชั่วโมงหนวยกิตใหม จากเดิมที่ระบุเพียงชั่วโมงของการบรรยาย
และปฏิบัติ เปนจํานวนชั่วโมงบรรยาย ปฏิบัติ และศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการเวลาสําหรับผูสอนและนักศึกษา
๓) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง นําเสนอขอมูลตอที่ประชุมความวา ตามที่วิทยาลัยการ
ฝกหัดครู ไดปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช
๒๕๕๖ ซึ่งผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น
เนื่องจาก อาจารยเทพธิดา ศิลปบรรเลง ซึ่งเปนอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยประจําหลักสูตรไดลาออกแลว
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สาขาวิชาสังคมศึกษา จึงขอแกไขรายชื่ออาจารยเทพธิ ดา ศิลปบรรเลง เปนอาจารยขจิตพรรณ อมรปาน
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดไวและเปนไปตามแผนพัฒนาหลักสูตร
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖
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๓.๕ อนุมัติเกณฑการพิจารณาสรรหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอุปนายกสภามหาวิทยาลัย /ประธานคณะกรรมการสรรหา
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ นําเสนอขอมูลตอที่ประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๘ ไปแลวนั้น คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วัน ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดพิจ ารณาแนวทางการดํ าเนิ นการสรรหาแล ว โดยเฉพาะเกณฑ ในการ
พิจารณา ในการนี้ เพื่ออนุวัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ
การใหปริญญากิต ติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการสรรหาฯ จึ งขอนํ าเสนอเกณฑการพิจารณาสรรหา
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๘ ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เกณฑนี้ไดใชมาแลว ๒ ป
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม เห็นชอบโดยใหไปดําเนินการตอไป
๓.๖ อนุมัติการปรับแกรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวัน
ศุกรที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ วาระที่ ๓.๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ (ราง) พระราช
กฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา
ตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอราง
ดังกลาวตามขั้นตอนตอไปนั้น ในการนี้ งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี ได
ดําเนินการแลว โดยเสนอเรื่องไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แตเนื่องจากเอกสารประกอบที่
เกี่ยวของ ไดแกรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกรที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๕ วาระเสนอที่ป ระชุ มเพื่ อพิจ ารณา วาระที่ ๓.๖ ระบุชื่ อวาระคื อ ๓.๖ (ร าง) หลั กสู ต รศิ ลปบั ณฑิ ต
สาขาวิ ช าออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ซึ่ งฝ ายเลขานุ การได คัด ลอกตามหนั งสื อนํ าและปกเอกสารหลั กสู ต รเล ม ที่
นําเสนอที่ประชุม แตเมื่อหลักสูตรดังกลาวไดรับการอนุมัติและนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เอกสารหลักสูตรไดระบุ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ง สกอ. ไดใหขอสังเกต ฝายวินัยและนิติการจึงได
ชี้แจงขอมูลตอ สกอ. และ สกอ. ไดขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยขอปรับแกรายงานการประชุมในประเด็น
ดังกลาว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการปรับแกขอความที่ปรากฏในรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกรที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ วาระที่ ๓.๖ (ราง) หลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร จากข อความ “หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕” เป น ข อความ “หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖”
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ที่ประชุมรวมซักถามรายละเอียดวาความคลาดเคลื่อนเกิดจากอะไร
นางสาวฐิ ติภรณ พงษป ระเสริฐ นิติกร ชี้ แจงวา เมื่อนํ าเสนอสภามหาวิทยาลั ยพิจ ารณา
อนุ มัติ ห ลั กสู ต รนั้ น เอกสารที่ นํ าเสนอระบุ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ สภามหาวิ ทยาลั ย ได อนุ มัติ โ ดยให ป รั บ แก ต าม
ขอเสนอแนะ และเมื่อนําเสนอไปยัง สกอ. เลมเอกสารที่เสนอไปไดระบุป พ.ศ. ๒๕๕๖ สกอ. ตรวจสอบพบ
ความไม สอดคล องระหวางเอกสารที่ สงไปกั บ รายงานการประชุ ม จึ งเห็ น สมควรขอความอนุ เ คราะห ป รั บ
รายงานการประชุม
มติที่ประชุม อนุมัติ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ ความคื บ หน า การศึ ก ษาและพิ จ ารณาการดํ า เนิ น โครงการผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า
แสงอาทิตย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญ พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ประธานคณะกรรมการ
ศึกษาและพิจารณาการดําเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย นําเสนอขอมูลตอที่ประชุมความวา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งที่ ๐๐๓/๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาและพิจารณาการดําเนิน
โครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย ทําหนาที่ศึกษาขอมูลและกําหนดแนวทางในการดําเนินโครงการ
ผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยนั้น ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได
ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายแลว โดยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดวยการประสานขอขอมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานแหงชาติ (กกพ.) ไดทราบวาเปดรับผูเขารวมโครงการเพื่อผลิตพลังงาน
ไฟฟาจํานวนการผลิต ๘๐๐ เมกกะวัตต แตขณะนี้ยังมีผูเขารวมโครงการที่คางอยูเกาดวยจํานวนหนึ่ง คงเหลือ
จํานวนการผลิตที่จะเปดรับผูเขารวมโครงการใหมอีกประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ เมกกะวัตต ซึ่งเปดรับผูเขารวม
โครงการจากหนวยงานราชการและสหกรณการเกษตร และอนุมัติรายละไมเกิน ๕ เมกกะวัตตตอโครงการรวม
ทั้งหมดไม เกิน ๑๒๐ โครงการ ดังนั้น การจะได รับ โครงการมาดําเนิ นการ ผูดํ าเนิ นการจึงตองมีศักยภาพ
ในสวนของมหาวิทยาลัยนั้นมีพื้นที่อยูแลวที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน โครงการผลิต ๕ เมกกะวัตตจะใชพื้นที่
รวม ๖๐ ไร และตองดําเนินการโดยผูสนับสนุนโครงการ ตองจัดทําเอกสารเพื่อใหไดรับใบอนุญาตเขารวม
โครงการ โดยผูสนับสนุนโครงการเปนผูไดรับใบอนุญาตและรับผิดชอบคาใชจาย สวนมหาวิทยาลัยจะเปน
เจาของโครงการและไมตองออกคาใชจายใดๆ อายุการดําเนินโครงการคือ ๒๕ ป เมื่อไดโครงการมาดําเนินการ
แล ว ต องไม ทิ้งงาน และตองมี การรั บ รองค้ํ าประกั นโครงการ (Bank Guarantee) ในการดํ าเนิ น การ
คณะกรรมการไดกําหนดเกณฑ ๓ ขอ ดังนี้ ๑) ประโยชนที่ไดรับทางการศึ กษา และผลตอบแทน น้ําหนั ก
คะแนน ๕๐ คะแนน ๒) ประสบการณและผลงาน พรอมใบรับรองผลงาน น้ําหนักคะแนน ๓๐ คะแนน ๓)
ศักยภาพความน าเชื่อถื อเพื่ อให ไดโ ครงการ ทุ นจดทะเบีย น ประวัติ ผ ลงานของกรรมการบริ ห าร น้ํา หนั ก
คะแนน ๒๐ คะแนน เมื่อประกาศรับผูสนับสนุนโครงการ มีผูนําเสนอขอมูลมา ๔ บริษัท ไดคัดกรองขอมูลจน
เหลือเพียง ๒ บริษัท ซึ่งยังมีรายละเอียดที่ตองศึกษาขอมูลอีกครั้งหนึ่ง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา รายละเอียดตางๆ มีอยูในประกาศแลวใชหรือไม
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ตอบวา มีอยูในรายละเอียดของประกาศ
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อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสรุปวา ใหคณะกรรมการนํ าเสนอรายละเอียดเปนลายลักษณ
อักษรตอสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทรใหขอสังเกตวา โครงการนี้เปนโครงการที่ดี แตขอให
จํ าแนกบทบาทระหว างสภามหาวิ ทยาลั ย กั บ ฝ ายบริ ห ารให ชั ด เจน โดยให คณะกรรมการฯ ให ขอคิ ด เห็ น
คําแนะนําตอมหาวิทยาลัยวา การดําเนินโครงการควรเปนอยางไร แลวใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ หากมี
ประเด็นใดที่สภามหาวิทยาลัยตองใหความเห็นชอบ ก็ใหเสนอขอความเห็นชอบตอไป
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ใหขอมูลวา โครงการนี้จะมีผูสมัครยื่นขอเสนอไดจํานวน
มาก เพราะจํานวนสมาชิกสหกรณการเกษตรมีมากมาย ในสวนของมหาวิทยาลัยมีปจจัยสําคัญคือมีที่ดินเปน
ของตนเอง ซึ่งผูบริหารไดย้ําเนนเจตนารมณวาตองใชที่ดินเพื่อประโยชนทางการศึกษา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กลาววา ประเด็นการใชพื้นที่คงไมตองกังวล เพราะรายไดที่ไดมา
ก็ตองนําไปใชเพื่อการศึกษานั่นเอง
อธิ การบดี ให ขอมูล ว า เจ าของที่ ดิ น นั้ นได มาขอพบเพื่ อสอบถามข อมู ล เรื่องนี้ ก็ ได แจ งว า
วัตถุประสงคเปนประโยชนตอการศึกษา
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วขอบคุ ณ คณะกรรมการและสรุ ป ว า สภามหาวิ ท ยาลั ย
รับทราบ โดยในครั้งตอไปใหคณะกรรมการนําเสนอขอมูลที่เปนเอกสารดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ การจั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ด า นการตลาดเชิ ง รุ ก ระดั บ
ผูบริหาร เรื่อง “การสรางรายไดอยางยั่งยืน”
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครและ
สภามหาวิ ท าลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร ได ดํ า เนิ น โครงการความร ว มมื อในการพั ฒ นาการดํ าเนิ น การของ
๒ มหาวิทยาลัย และไดมีการตั้งคณะกรรมการ ๕ คณะ ประกอบดวย ๑) คณะกรรมการนโยบายและกํากับ
การดําเนินงานเพื่อพิจารณาแนวทางความรวมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ๒) คณะกรรมการพิจารณาความรวมมือในการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตร ๓) คณะกรรมการ
พิจารณาความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ๔) คณะกรรมการพิจารณาความรวมมือดาน
พัฒนาอาจารย ๕) คณะกรรมการพิจารณาความรวมมือการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการหารายไดและการควบคุม
ตนทุน ในการนี้ คณะกรรมการไดดําเนินการคืบหนามาโดยลําดับ โดยใหนํากิจกรรมที่คณะกรรมการพิจารณา
ความรวมมือการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการหารายไดและการควบคุมตนทุน ไดเสนอแนะไวมาดําเนินการรวมกัน
ไดแก กิจกรรมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการตลาดเชิงรุกระดับผูบริหาร เรื่อง
“การสรางรายไดอยางยั่งยืน” ในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตวา เวลาใน
การบรรยายโดยวิทยากร ๑ คน ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที ในกรณีการสัมมนามีวิทยากร ๔ คน เวลา ๒ ชั่วโมง ๓๐
นาที จะมีโอกาสนําเสนอขอมูลอันเปนประโยชนเพียงคนละครึ่งชั่วโมง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา วิทยากรรองศาสตราจารยศิโรจน ผลพันธิน อดี ต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยมีรายไดมากกวาปละ ๑๗๐ ลานบาท โดยไม
นับรวมเงิน บํารุงการศึกษาจากคาเลาเรี ยนของนักศึกษา และสํ าหรั บข อเสนอแนะของคุ ณหญิงณั ษฐนนท
ทวีสิน นั้น ผูดําเนินการควรรับไปพิจารณาปรับปรุงวิธีการดําเนินการดวย
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รับทราบและเชิญเขารวมสัมมนา
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ นัดหมายการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในวัน
ศุกรที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ
๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
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ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
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อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

