๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่อวันศุกรที่ ๒๐ กุมภาพันธ 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. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
๕. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๖. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๗. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๘. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๙. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๑๐. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๑๑. หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๑๒. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๓. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

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

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

ผูลาประชุม
๑. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

๒
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
อาจารยชินวงศ ศรีงาม
อาจารยธงชัย ทองอยู
นางจันทา สมตน
นางสมอัปสร ปนสุข
ศาสตราจารยดุสิต เครืองาม
ผูชวยศาสตราจารยวัชรินทร อินทพรหม
อาจารยวนิดา ศิริวรรณกุล
อาจารยอรุณ ไชยนิตย
อาจารยศุภกาญจน วิชานาติ
อาจารยสืบวงศ กาฬวงศ
อาจารยพจนา บุญคุม
นางสาวปนัดดา เรียงจอหอ
นางสาวพิทิตา เครืองาม
นางสาวชัชมน ประดิษฐการ
นางอัญชรี สุภาพ
อาจารยบุตรโต นามบุญเรือง
อาจารยธนัชพร คงไชย
อาจารยนพวรรณ พรศิริ
นางสาวเสาวรส ศรีสุข
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นางสาวฐิติภรณพงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.

อาจารยจนัญญา งามเนตร
อาจารยกฤตพล วังภูสิต
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก

คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานทดแทน
อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประธานสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
บริษัท ไทยโซลารฟวเจอร จํากัด
บริษัท ไทยโซลารฟวเจอร จํากัด
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน
อาจารยประจําสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
อาจารยประจําสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
อาจารยประจําสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
เจาหนาที่กองนโยบายและแผน
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 พิธีขอขมาอโหสิกรรมลาอุปสมบท
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการ แจงที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยได
จัดโครงการพระนครธรรม : ธรรมทัศนศึกษา จาริกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย-เนปาล ตั้งแต
พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปนี้ เปนปที่ ๕ แลวโดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี ได
ริเริ่ มจัด กิจ กรรมการอุ ปสมบท ณ บริ เวณปริ มณฑลต นพระศรีมหาโพธิด วยนั้น ในปนี้ มหาวิทยาลัยไดจั ด
กิจกรรมการอุปสมบท จาริกแสวงบุญฯ ดังกลาว ในระหวางวันที่ ๓-๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีคณาจารยและ
บุคลากรเขารวมอุปสมบทจํานวน ๑๒ คน ในการนี้ ผูที่จะลาไปอุปสมบทจะทําพิธีขอขมาอโหสิกรรมตอสภา
มหาวิทยาลัย จึงเรียนที่ประชุมทราบและรวมพิธีขอขมาอโหสิกรรม
จากนั้ น เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได เ รี ย นเชิ ญ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย นายถนอม
อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี เปนผูแทนสภามหาวิทยาลัยรับการขอขมาอโหสิกรรม
จากผูที่จะไปอุปสมบทตามลําดับขั้นตอนที่ไดรับความอนุเคราะหแนะนําจากรองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เมื่อเสร็จพิธี นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวแสดงความชื่นชมจากการ
เขารวมพิธีขอขมาอโหสิกรรมวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนี้ มีผูทรงคุณวุฒิที่รอบรูในศาสตรสาขาวิชา
การตางๆ รวมทั้งพิธีการตามระเบียบประเพณีวัฒนธรรมครบถวน
มติที่ประชุม รับทราบและรวมอนุโมทนาบุญ
๑.๒ แสดงความยินดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงวา ดวยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดรับ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และรอง
ศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรับรางวัลบุคคลเกียรติยศแหงป
ของสมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย ที่สรรหาจากบุคคลที่มีความรูความสามารถ และมีคุณูปการแกวงการ
แนะแนวในประเทศไทย เมื่อวั นที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ จาก ฯพณฯ องคมนตรี พล.อ.สุร ยุทธ จุลานนท
ประธานในพิธี ในการนี้ เห็นสมควรแสดงความยินดีกับ นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
และรองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และไดเรียนเชิญนายก
สภามหาวิทยาลัยมอบดอกไมแสดงความยินดีกับทั้งสองทาน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับอุปนายก
สภามหาวิทยาลัยที่ไดรับความไววางใจและการยกยองจากประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในการทํา
หนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย และขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ที่ไดรับการ
ยกยองเกียรติคุณจากวงการวิชาชีพซึ่งการไดรับความไววางใจและการยกยองเกียรติคุณเชนนี้นอยคนนักที่จะ
ไดรับ นอกจากนี้ นายกสภามหาวิท ยาลัยได แจงว า ศาสตราจารยกิตติคุณวิ ษณุ เครืองาม กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ก็ไดรับการยกยองประกาศเกียรติคุณ เปน “คนดีศรีสังคม” ตามโครงการเชิดชูคนดี
ศรีแผนดิน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เมื่อวันที่ ๑๙
กุมภาพัน ธที่ผานมา ทั้ งหมดนี้เ ป นเครื่ องบงชี้ ย้ําเน นถึ งคุ ณภาพของกรรมการที่เ ปน องคป ระกอบของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติที่ประชุม
รับทราบและรวมแสดงความยินดี
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกรที่ ๑๖มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑๑ หนา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีแกไข
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา
๒๕๕๗ รอบที่ ๓
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน นําเสนอรายชื่ อและขอมูลผู สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ รอบที่ ๓ เพื่อขออนุมัติ
ปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการเมื่อวันที่ ๑๑กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘และนําเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุ มัติ ป ริ ญญาบั ต รแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาประจํ าภาคการศึ กษาที่ ๑ ป การศึ กษา ๒๕๕๗
รอบที่ ๒ จํานวน ๗๔ คน ดังนี้
๑) ระดับปริญญาโท จํานวน ๒๙ คน
๒) ระดับประกาศนียบัตร จํานวน ๓ คน
๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๒ คน จําแนกเปน
๓.๑) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จํานวน ๘ คน
๓.๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
จํานวน ๒๔ คน
๓.๓) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
จํานวน ๓ คน
๓.๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
จํานวน ๗ คน
๓.๒ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เชิญรองศาสตราจารยเพี ยงพบ มนตนวลปรางค รองอธิการบดี
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ซึ่งผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามถึงตัวเลขที่ปรากฏในหน า ๒ ขอ ๔ การทุจริตทางการเงิ นของ
มหาวิทยาลัยวา โอกาสเทากับ ๒ คูณผลกระทบซึ่งเทากับ ๕ เปนความเสี่ยงเทากับ ๑๐ หมายความวามีความเสี่ยงสูง
ใชหรือไม ในเมื่อความเสี่ยงสูง แตเหตุใดสภามหาวิทยาลัยไมเคยทราบปญหาเรื่องนี้เลย
อธิการบดีชี้แจงวา กรณีนี้โอกาสเกิดขึ้นนอย แตถาเกิดขึ้นจะมีผลกระทบสูง
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา วิธีนําเสนอทําใหเขาใจวาเปนสถานการณที่มีความเสี่ยงสูง
มาก เพราะฉะนั้นตองจัดการบริหารความเสี่ยง เพราะตัวเลขสูงมากคือเปน ๑๐
อธิ การบดี หารื อที่ ประชุ มขอปรั บแก ค าระดั บคะแนนของโอกาสที่ จะเกิ ดเป น ๑ เมื่ อคู ณกั บ
ผลกระทบซึ่งสูงในระดับ ๕ จะไดคาคะแนนความเสี่ยงลดลงมาจาก ๑๐ เปน ๕
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา มหาวิทยาลัยมีเกณฑในการคิดอยางไรในการกําหนดเปนตัวเลข ตางๆ นั้น
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นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา ความหมายของตัวเลขระดับโอกาสแตละระดับนั้น มีคําอธิบาย
อยูในเอกสารหนา ๑ ระดับโอกาส และไดถามวา ควรกําหนดตัวเลขเปน ๒ หรือ ๑ เพราะถาตัวเลข ๒ มีความหมายวา
เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง แตเทากับยอมรับกันแลววามีเหตุการณเชนนั้น
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตวา เรื่องของ
การกําหนดความเสี่ยงนั้น ขึ้นอยูกับเปาหมาย เชน ถาป ๒๕๕๘ ตั้งเปาหมายใหได ผศ. หรือ รศ. จํานวนเทาใด และมี
ความเสี่ยงในการทําใหไดตามเปาหมายเทาใด จะไดสอบถามวากรณีการกําหนดตําแหนงทางวิชาการมีการกําหนด
ตัวเลขดวยวิธีคิดอยางไร
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา มหาวิทยาลัยไดตั้งเปาหมายไววาจะมีผู
ไดรับตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ แตผลของป ๒๕๕๗ ซึ่งตั้งไว ๓๐ ไดแค ๒๒
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอวา ควรทบทวน
รายละเอี ยดตางๆ ในหนา ๒ เสียใหม โดยนํ าสถิติ มาใช ในการคิ ด เพราะกรณี ภัยคุกคามจากยาเสพติ ดหรือกรณี
นักศึกษาทะเลาะวิวาทกั น ถ ามี นักศึ กษาที่ กอเหตุ เพียง ๑-๒ คน ก็ถือวาเป นอัตราที่ ต่ํามาก ถ าเที ยบกับจํ านวน
นักศึกษาทั้งหมด ประเด็นโอกาสการทุจริตและภัยธรรมชาติซึ่ง ๒๐-๓๐ ปเกิดเพียง ๑ ครั้ง ก็ควรกําหนดตัวเลขเพียง ๑
ขอใหพิจารณาใหรอบคอบ โดยใชอัตราสวนรอยละและสถิติตางๆ จะทําใหไดตัวเลขที่เปนขอมูลจากขอเท็จจริง
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา ประเด็นตําแหนง
ทางวิชาการ ประเด็นจํานวนนักศึกษาที่นอยลง หรือนักศึกษาทะเลาะวิวาทกัน ถือเปนความเสี่ยงได แตเกณฑตอง
ต่ําลงและขอเสนอแนะใหมีการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยใหรอบดาน (Self-Assessment) แลววิเคราะหวาดานใดที่
เสี่ยงมาก และพิจารณาแนวทางที่จะลดความเสี่ยงลง การบริหารความเสี่ยงจึงควรใชเกณฑมิติของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือเกณฑการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ หรือ EdPEx
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะกําหนดใหใชกันในเร็วๆ นี้ มีการตั้งเกณฑจากประเด็นที่เปนปญหา
อยางแทจริงของมหาวิทยาลัย ไมใชปญหาที่คิดวาเปน อยางไรก็ตาม โดยสวนตัวนั้น เสนอใหมหาวิทยาลัยไดใชเกณฑ
EdPEx เลย เพราะเกณฑของ สมศ. ไมเปนที่ยอมรับในระดับสากล
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา นําเสนอขอมูล
วา สกอ. กําหนดใหบริหารความเสี่ยง ๓ ดาน คณะกรรมการไดทบทวนและวิเคราะหสิ่งที่ผานมาแลววา ความเสี่ยงป
กอนที่ยังคงมีความเสี่ยงคือเรื่องของตําแหนงทางวิชาการ และไดวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะเกิด จึงนํามาบริหาร ถา
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลววาไมเสี่ยงมาก ไมจําเปนตองนําประเด็นนั้นๆ มาบริหารความเสี่ยงก็ได
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เปาหมายการทําแผนบริหารความเสี่ยงคือ ๑) จําเปนตองทํา
เพราะไดรับสั่งการใหทํา ซึ่งไมเปนประโยชนสําหรับผูทํา ๒) ทําเพราะเกิดประโยชน คือ เปนการสํารวจจุดออน เชน
หลักสูตรเกาแลวควรปรับปรุง จะทําใหไดคะแนนเพิ่ม แตถาเหตุการณนั้นเกิดนานๆ ครั้ง จะตองทําประกันหรือไม
จากนั้นไดกลาวสรุปวาใหสงแผนฯ นี้ไปยัง สกอ. ได และหากจะใหเกิดประโยชนอยางแทจริงตอมหาวิทยาลัยควร
บริหารความเสี่ยงตามสถานการณที่จะเกิดขึ้นจริง มิใชเฉพาะดานที่สั่งใหทํา
มติที่ประชุม เห็นชอบใหจัดสงแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ไปให สกอ. ได
โดยใหปรับแกระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ๑-๕ จากตัวเลข ๒ เปน ๑
๓.๓ แต ง ตั้ ง คณะกรรมการเลื อ กสรรบุ ค คลที่ ส มควรได รั บ การพิ จ ารณาให ป ริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๘
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม ความว า เพื่ อให การดํ าเนิ น การพิ จ ารณา
เลือกสรรบุคคลที่สมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๘ เปนไปดวยความเหมาะสม
คงไวซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แหงปริญญา จึงเห็นควรดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลที่สมควรไดรับ
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การพิจารณาใหป ริญญากิต ติมศั กดิ์ ประจําป ๒๕๕๘ ตามความในขอบังคั บมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนคร
วาดวยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๙ (๑) ดังนี้ ๑) กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ ๒) อธิการบดี เปนรองประธาน ๓) ผูแทน
จากกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผูทรงคุ ณวุ ฒิ จํ านวนหนึ่งคน เป นกรรมการ ๔) ผู แทนจากกรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย จากผู ดํ า รงตํ า แหน ง ผู บ ริ ห าร จํ า นวนหนึ่ ง คน เป น กรรมการ ๕) ผู แ ทนจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ ๖) รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการ
วิชาการ เปนเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรฯ ดังกลาว
มติที่ประชุม แต ง ตั้ งคณะกรรมการเลื อ กสรรบุ ค คลที่ ส มควรได รั บ การพิ จ ารณาให ป ริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
ประจําป ๒๕๕๘ ดังนี้
๑) นายถนอม อินทรกําเนิด
ประธานกรรมการ
๒) รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
รองประธานกรรมการ
๓) คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
กรรมการ
๔) ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
กรรมการ
๕) รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
กรรมการ
๖) ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
เลขานุการ
๗) อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ
ผูชวยเลขานุการ
๘) ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
ผูชวยเลขานุการ
๓.๔ (ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานที่ ประชุมวา คณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตรไดนําเสนอ
(ราง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผานการพิจารณาจาก
สภาวิชาการ และคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรเรียบรอยแลว รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา การนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ควรแนบ
คําอธิบายรายวิชาดวย และขอใหตรวจสอบชื่อวิชาใหถูกตอง เชน คําวาการบริหารทองถิ่น ใชคําภาษาอังกฤษ
ไมคงที่ บางที่ใชวา Local Administration `บางที่ใชวา Locality Administration ที่ถูกตองนั้นใชคําวา
Local Administration เมื่อออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาเปนภาษาตางประเทศจะไดถูกตอง
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร โดยปรับแกชื่อ
ภาษาวิชาภาษาอังกฤษของวิชาการบริหารทองถิ่น เปน Local Administration
๓.๕ อนุมัติเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสูตร จํานวน ๕ หลักสูตร
๓.๕.๑ อนุ มั ติ เ ปลี่ ยนแปลงข อมู ล หลั กสู ตรแพทย แ ผนไทยประยุ ก ต บั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
การแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรการแพทยแผน
ไทยประยุกตบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.
๒๕๕๗ ไปแลวนั้น ขณะนี้หลักสูตรดังกลาวไดผานการพิจารณากลั่นกรองเนื้อหาจากสภาการแพทยแผนไทยแลว
โดยไดรับขอเสนอแนะใหปรับแกขอมูลหลักสูตรบางสวน ในจํานวนหนวยกิต จํานวนอาจารย และเนื้อหาเกี่ยวกับ
การดูแลผูปวยและเคหพยาบาล ซึ่งกรรมการประจําหลักสูตรไดดําเนินการแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงขอมูลของหลักสูตรแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามขอเสนอแนะของสภาการแพทยแผนไทย
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๓.๕.๒ อนุ มั ติ เ ปลี่ ยนแปลงข อมู ลของหลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานว า ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครได อนุ มั ติ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๖
ไปแล วนั้ น เนื่ องจากอาจารย อเนกชั ย หอมพิ กุล อาจารย ผู รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย ประจํ าหลั กสู ตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ไดเกษียณอายุราชการ
และอาจารย สื บวงศ กาฬวงศ ได ปรั บเปลี่ ยนเป นอาจารย ผู รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย ประจํ าหลั กสู ตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใหการบริหารหลักสูตรและการ
เรี ยนการสอน การพั ฒนาหลั กสู ตรและการติ ดตามประเมิ นผลหลั กสู ต รเป นไปด วยความเรี ยบร อย สาขาวิ ชา
รัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารย ผูรั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย ประจํ าหลั กสู ตร จากอาจารย อเนกชั ย หอมพิ กุล เป นอาจารย เมธี
ทรั พย ประสพโชค และจากอาจารย สื บวงศ กาฬวงศ เป นอาจารย จิ นดากร บุ ญมาก รายละเอี ยดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงขอมูลของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๖
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วิชาชีพครู

๓.๕.๓ อนุมัติ ปรับแกหลั กสูต รครุ ศาสตรบั ณฑิต ในส วนของคํ าอธิบายรายวิ ชา หมวด

เลขานุ ก ารสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานว า คณะอนุ กรรมการประเมิ นมาตรฐานหลั กสู ตรและ
มาตรฐานการผลิ ต เพื่ อการรั บรองปริ ญญาและประกาศนี ยบั ตรทางการศึ กษาคณะที่ ๖ ในการประชุ มครั้ งที่
๖/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีมติใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเพิ่มเติมขอมูลมาตรฐานหลักสูตรใหเปนไป
ตามเกณฑการรับรองของคุรุสภา และใหจัดสงขอมูลประกอบการพิจารณามาตรฐานการผลิต วิทยาลัยการฝกหัด
ครูจึงไดดําเนินการปรับแกรายวิชาตางๆ ๓ รายวิชา คือ การจัดการเรียนรู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ และไดนําเสนอเอกสารคําอธิบายรายวิชาที่ปรับตามมติคุรุสภาแลวตอสภา
วิชาการ และสภามหาวิ ทยาลัยเพื่อจะไดขอรับรองปริ ญญาและประกาศนี ยบัตรทางการศึ กษาตอคุรุสภาต อไป
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติปรับแกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในสวนของคําอธิบายรายวิชา หมวดวิชาชีพครู
๓.๕.๔ อนุ มั ติ เปลี่ ยนแปลงข อมู ลของหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาสั งคมศึ กษา
(พระพุทธศาสนา)
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานว า ตามที่สภามหาวิ ทยาลั ยได อนุ มัติหลักสู ตรครุ ศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (พระพุทธศาสนา) (๕ ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ และสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนไดนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรไปแลวนั้น
ขณะนี้ สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาได พิ จารณาหลั กสู ตรดั งกล าวและมี ขอสั งเกตบางประการให
มหาวิ ทยาลั ยพิ จารณาทบทวนปรั บปรุ งแก ไข ๒ ประการคื อ ๑) ข อมู ลในแบบรายงานข อมู ลการพิ จารณา
รายละเอียดของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) และเอกสารหลักสูตร (มคอ. ๒)
ไม สอดคลองกั น ๒) การจั ดทํ าแผนที่แสดงการกระจายความรั บผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) ขอใหตรวจสอบรายละเอียดการจัดทําแผนที่ฯ ตามแนวทางที่ดีในการจัดทํา
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Curriculum Mapping คณะกรรมการประจํ าหลักสู ตรดั งกลาวไดดํ าเนินการแล ว รายละเอี ยดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงขอมูลของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (พระพุทธศาสนา)
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๓.๕.๕ อนุมัติเปลี่ยนแปลงขอมูลของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
และการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๕
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี นําเสนอ
ขอมูลตอที่ประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
และการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕ ในการประชุมครั้งที่ ๑-/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน
๒๕๕๖ และมหาวิ ทยาลั ยได นํ าส งหลั กสู ตรเพื่ อให สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาพิ จารณารั บทราบ
หลักสูตรแลวนั้ น สํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดให ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุงแกไข คณะวิทยาการ
จัดการ โดยสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขและนําเสนอตอคณะกรรมการสภา
วิชาการ คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรเรียบรอยแลว รายละเอียดประเด็น
การปรั บปรุ งแก ไขตามเอกสารดั งแนบ ทั้ งนี้ โดยให ปรั บโครงสร างหลั กสู ตรให เป นเอกคู ตามเกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และปรับการใชคําในหมวดวิชาเฉพาะจากคําวาเอกเปนกลุมวิชา จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมอภิปรายกรณีการปรับคําวา เอก เปนคําวา กลุมวิชา รองอธิการบดีใหขอมูลวาหากใช
คําวา เอก ตองมีกรรมการประจําหลักสูตรแตละเอกอีก เอกละ ๕ คน แตถาใชคําวากลุมวิชาจะมีเฉพาะกรรมการ
ประจําหลักสูตรเพียง ๕ คน
มติที่ประชุม อนุ มั ติ เปลี่ ยนแปลงข อมู ลของหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการท องเที่ ยวและการ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๕
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๓.๖ โครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดิน สําหรับวิทยาลัยชัย
บาดาลพิ พัฒน มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนคร จั งหวัดลพบุรี และร างบันทึกขอตกลงความร วมมือระหว าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกับบริษัท อิแทลลิค จํากัด
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานว า สื บเนื่ องจากการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่
๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระที่ ๓.๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดนําเสนอโครงการผลิตพลังงานไฟฟา
จากแสงอาทิ ตยแบบติดตั้งบนพื้นดิน สํ าหรับวิ ทยาลั ยชัยบาดาลพิพัฒน มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร จังหวั ด
ลพบุรี และรางบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกับบริษัท อินแทลลิค จํากัด และ
สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ โดยยังไมใหลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ และใหมหาวิทยาลัยศึกษาขอมูลใน
เรื่องนี้กอน และเมื่อจะดําเนินการจึงตั้งกรรมการสนับสนุนการดําเนินการ มีการจัดทําประกาศแจงทั่วไปรับสมัคร
ผู สนใจมาร ว มดํ าเนิ นการ และพิ จารณาจากรายละเอี ยด เงื่ อนไข การจั ดสรรรายได และประโยชน ต างๆ
ที่มหาวิ ทยาลั ยจะได รั บ นั้ น ขณะนี้ มหาวิ ทยาลั ยได ดําเนินการศึ กษาขอมู ลจากบริ ษัทไทยโซลารฟวเจอรแล ว
จีงเห็นสมควรนําเสนอโครงการฯ ตอมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จากนั้นไดเรียนเชิญศาสตราจารยดุสิต เครืองาม กรรมการผูจัดการบริษัทไทยโซลารฟวเจอรนําเสนอตอที่ประชุม
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ ทั้งนี้โดยใหขอมูลเพิ่มเติมวา โครงการของรัฐบาลจะ
เริ่มภายในพฤษภาคม ๒๕๕๘ และเริ่มดําเนินโครงการไดภายในมิถุนายน ๒๕๕๘
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พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ใหขอคิดเห็นวา ๑) โครงการที่นําเสนอมาเปนโครงการที่เปน
ผลดีตอมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม คาที่ดินที่เสนอใหมหาวิทยาลัย คือ ๕๐๐ บาทตอไรตอเดือนนั้น ขอใหผูบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาวา ที่ดินที่จะใชประโยชนเพื่อการนี้ไดนั้น สามารถใชทําอะไรที่ไดประโยชนมากกวานี้
หรือไม และขอเสนอของบริษัทที่จะใหแกมหาวิทยาลัยนั้นมีความคุมคาหรือไม ทั้งนี้ พื้นที่อําเภอชัยบาดาล
จั ง หวั ด ลพบุ รี นั้ น อยู ใ นเกณฑ ก ารรั บ แสงอาทิ ต ย ไ ด ค อ นข า งดี ม าก ๒)กรณี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะใช พื้ น ที่ ใ น
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ทํ า โครงการผลิ ต พลั ง งานไฟฟ าจากแสงอาทิ ต ย ด ว ยนั้ น ขอให ต รวจสอบเพราะอาจต อ ง
เกี่ยวของกับกรมธนารักษดวย ๓) ระยะเวลาโครงการความรวมมือฯ ที่กําหนดไว ๒๕ ปนั้น ประสิทธิภาพของ
แผงโซลารจะลดลงอยางนอยรอยละ ๒๐ ถามหาวิทยาลัยจะดําเนินโครงการตอก็ตองขอตออายุการดําเนิน
โครงการ แตการไฟฟาฝายผลิตจะรับตออายุและใหดําเนินการผลิตเต็มตามจํานวนเดิมหรือไม อาจจะใหเพียง
รอยละ ๕๐ หรือรอยละ ๒๕ ของการดําเนินการที่ตกลงกันไวเดิม ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยจะลดระยะเวลา
ความรวมมือจาก ๒๕ ป เปน ๒๐ ป อีก ๕ ปตอมานั้น มหาวิทยาลัยจัดทําเองจะไดหรือไม ซึ่งก็ขึ้นอยูกับโครงที่
ใช ถาเปนเหล็กก็จะหมดสภาพ แตถาเปนโครงเคลือบก็ใชได ๔๐-๕๐ ป ๔) ดานหลักสูตร ขอใหเพิ่มเติมกรณี
การใหนักศึกษาไดไปฝกอบรมหรือฝกงานดวย โดยอาจกําหนดวารุนละกี่คน และควรมีคาตอบแทนใหนักศึกษาดวย
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กลาววา เห็นดวยกับโครงการนี้เพราะถาดําเนินการได จะ
สามารถยกเลิ กโครงการพลั ง งานไฟฟ านิ ว เคลี ย ร ซึ่ ง หลายภาคส ว นไม เ ห็ น ด ว ย ไปได โครงการนี้ จึ งเป น
ประโยชนตอประเทศชาติและอนาคต อยางไรก็ตาม ควรมีการนําเสนอผลการศึกษาความเปนไปไดของการ
ลงทุนใหชัดเจน ทั้งนี้ โดยไดรับผลประโยชนตอบแทนที่คุมคาทั้งสองฝาย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาวแสดงความเห็นดวยตอการดําเนินโครงการ เนื่องจาก
เปนการสนับสนุนรัฐบาลในการแกปญหาการขาดแคลนพลังงาน อีกทั้งยังเปนรายไดที่จะเปนประโยชนตอการ
พัฒนามหาวิทยาลัย และเปนเทคโนโลยีการเรียนการสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวของดวย ทั้งนี้มีขอสังเกตวา ๑)
ระยะเวลาโครงการความรวมมือ ๒๕ ป นั้น ยาวนานไปหรือไม ๒) อนาคตหลังจากชวง ๒๕ ปนั้น จะเปน
อยางไร ๓) โครงการที่บริษัทดําเนินการไวที่จังหวัดสระบุรีนั้นกี่ปแลว และ ๔) โครงการนี้มีความเสี่ยงอะไรบาง
ศาสตราจารยดุสิต เครืองาม ชี้แจงวา ๑) รูปแบบโครงการนี้เปนการขอเชาที่ดินและแบงปน
ผลประโยชน กัน จึ งเป น ไปตามนโยบายที่รั ฐ บาลต องการให ส หกรณ การเกษตรและหน ว ยงานราชการได
ประโยชนจากกิจกรรมโครงการนี้ โดยสถาบันการศึกษาจะไดเปรียบ เพราะมีที่ดินที่ไดรับการบริจาคและหรือ
ซื้อมา เทาที่พิจารณาไมนาจะตองไปขออนุญาตจากกรมธนารักษ ๒) ความเปนไปไดในการลงทุน ไดศึกษาแลว
สําหรับการคํานวณผลตอบแทน (Internal Rate of Return หรือ IRR) อยูที่ประมาณรอยละ ๑๐ ซึ่งนักการ
เงินทั่วไปยอมรับได อีกทั้งผลตอบแทนก็ไมไดมากมายเกินไปนัก และประสิทธิภาพของวัสดุอุปกรณเมื่อเวลา
ผานไป ๒๐-๒๕ ป จะเหลือรอยละ ๘๐ ๓) ในอนาคตขางหนา แมหมดสัญญา แตมหาวิทยาลัยยังคงผลิตไฟฟา
ใชไดเองอยางตอเนื่อง ๔) วัสดุอุปกรณที่ใชทําจากเหล็กชุบอยางดี ๕) บริษัทยินดีสนับสนุนการอบรมและการ
ฝกงานของนักศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา ในชั้นนี้ สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในหลักการ
โดยใหฝายบริหารและผูนําเสนอไปหารือกันวาจะดําเนินการกันอยางไรที่ จะเปนประโยชนกับทั้งสองฝาย แลว
มานําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป ทั้งนี้ หลักการและเหตุผลสําคัญยังคงตองเนนการศึกษาเปนหลัก
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการโดยใหฝายบริหารและผูนําเสนอไปหารือกันวาจะดําเนินการกันอยางไร
ที่เปนประโยชนกับทั้งสองฝาย แลวมานําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
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ผูสอน พ.ศ. ...

๓.๗ (รา ง) ข อบั งคั บมหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร วา ดวยหลัก เกณฑ การจั ดอาจารย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมหาวิทยาลัยเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑใน
การจัดอาจารยผูสอนเพื่อใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามมาตรฐานวิชาการ ถูกตองตาม
หลักเกณฑในการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย
และฝายจัดทําขอบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงไดดําเนินการยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย
หลักเกณฑการจัดอาจารยผูสอน พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลั ยให ขอมู ลว าขอบังคั บนี้เปนการจั ดระเบี ยบในการจัดหาอาจารยพิเศษ
ประเด็นสําคัญจะเนนการพิจารณาสรรหาอยางรอบคอบและรับรูรวมกัน ไมเปนปญหาอยางที่เกิดขึ้นอยูโดยตลอด
รองศาสตราจารย ทิวั ต ถ มณี โ ชติ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย ป ระจํ าให
ขอสังเกตวา กรณีขอบังคับขอ ๕ ที่ระบุวา “กอนเปดการเรียนไมนอยกวาสามเดือน ใหประธานกรรมการ
สาขาวิชาจัดประชุมอาจารยในสาขาวิชา เพื่อเสนอแนะการจัดอาจารยผูสอนตามหลักเกณฑตามขอ ๓ ตอ
คณบดี ในกรณีของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่ วไปประกาศใหทราบทั่วกัน ...”
นั้น เปนสิ่งที่ดีที่คณาจารยจะไดเตรียมลวงหนาไดอยางดี แตจากขอบังคับเกรงวาในเบื้องตนชวงแรกจะทําไม
ทัน เพราะถาเปดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ การดําเนินการตองแลวเสร็จกอน
วันที่ ๙ มีนาคม นี้ ซึ่งคงไมทัน
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอวา ถาเชนนั้น ก็ใหใชขอบังคับนี้ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
โดยใหแกขอ ๒ ที่ระบุวา “ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป” เปน “ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแต
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตน ไป” โดยในภาคการศึ กษาที่ ๑ ไมบังคับ แต ใหใชหลักใน
ขอบังคับนี้ในการดําเนินการ
มติที่ประชุม อนุ มัติ โ ดยให ป รั บ แก ข อ ๒ เป น “ให ใช ขอ บั งคั บ นี้ ตั้ งแต ภ าคการศึ กษาที่ ๒ ป ก ารศึ กษา
๒๕๕๘ เปนตนไป”
๓.๘ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๕)/ว ๑๐๙๒ ลงวันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องการกําหนดกรอบของตําแหนง ระดับตําแหนง และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น แจงมติที่ประชุม ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยใหมหาวิทยาลัยดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับมติที่ประชุมดังกลาว ซึ่งตามขอบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว า ด ว ย การกํ าหนดระดั บ ตํ า แหน งและการแต ง ตั้ งข าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ ไมไดกําหนดใหมีคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น เพื่อทําหนาที่ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ดั ง นั้ น คณะกรรมการดํ า เนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย ฝ า ยกฎหมาย และฝ า ยจั ด ทํ า
ขอบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงไดดําเนิน การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับดั งกล าวเพื่ อให สอดคลองกับมติที่ป ระชุ ม
ก.พ.อ. รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
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มติที่ประชุม

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา การปรับแกนั้น เพื่อใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ.
อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
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๓.๙ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย การจายคาตอบแทนในการ
ปฏิบัติหนาที่พิเศษ พ.ศ. ...
เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
๑๑/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗ ได เ ห็ น ชอบระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ย การเก็ บ เงิ น
คาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ แลว นั้น ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับระเบียบดังกลาว คณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย และฝายจัดทําขอบังคับ /ระเบียบ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงไดดําเนินการยกราง
ระเบียบเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่พิเศษ พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลเพิ่มเติมวา ระเบียบนี้เปนการใหอํานาจแกผูบริหารในการ
ประกาศการจายคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่พิเศษตางๆ
มติที่ประชุม อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย การจายคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่พิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๘
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๓.๑๐ แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย
การบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑ การดําเนินงาน ขอ ๑๐ ใหมี
คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยคณะหนึ่ง ประกอบดวย ๑) อธิการบดี หรือบุคลากรที่อธิการบดีมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ ๒) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตามคําเสนอแนะของ
อธิการบดีสามคน เปนกรรมการ ๓) คณบดีที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตามคําเสนอแนะของอธิการบดีสองคน
เปนกรรมการ ๔) ผูอํานวยการ เปนกรรมการและเลขานุการ โดยใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตามความใน
ขอบังคับฯ ขอ ๑๔ นั้น ในการนี้ อธิการบดีจึงขอนําเสนอแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
พระนคร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จากนั้ น ได เ รี ย นเชิ ญอธิ ก ารบดี นํ าเสนอข อมู ล บุ ค คลที่ เ สนอขอแต งตั้ งเป น คณะกรรมการ
อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ที่ประชุมรวมพิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งตามเสนอ
มติที่ประชุม อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ดังนี้
๑) รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
ประธานกรรมการ
(อธิการบดี)
๒) นาวาอากาศตรี ประจักษ สัจจโสภณ
กรรมการ
(ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
๓) รองศาสตราจารยศิริพร ธิติเลิศเดชา
กรรมการ
(ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)
๔) นางสาวสาริศา เพชรภูทอง
กรรมการ
(ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)

๑๒
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๕) ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
(คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
๖) อาจารยชินวงศ ศรีงาม
(คณบดึคณะวิทยาการจัดการ)
๗) รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช
(ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๑๑ วาระลับ
...
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ ขอความอนุเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารเงิน เพื่อปองกันความเสี่ยงของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือ
ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๑๑/ว๘๐ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหาร
เงิ น เพื่ อ ป องกั น ความเสี่ ย งของสถาบั น อุ ด มศึ กษาของรั ฐ เรี ย น นายกสภามหาวิ ทยาลั ย และนายกสภา
มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยรวบรวมเอกสารตามที่ สกอ. ตองการ พรอมทั้งกรอกแบบสอบถามให
เรียบรอย และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว ตามรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระ
นี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
จากนั้น ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดนําเสนอรายละเอียดการกรอกแบบสอบถามเรื่อง
การควบคุมดานการเงินการคลังของสถาบันการศึกษา และที่ประชุมรวมตรวจสอบรายละเอียด ใหขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะในการการตอบแบบสอบถามเปนเวลาพอสมควร
มติที่ประชุม รับทราบ โดย
๑) ใหตอบใหตรงคําถามทุกขอ สําหรับแบบสอบถามขอ ๖ และขอ ๗ ที่ถามวา มหาวิทยาลัย
ไดรับการตรวจสอบดานการเงินจากผูตรวจสอบภายในทุกปใชหรือไม และมหาวิทยาลัยมีการ
ดําเนินงานยืนยันยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีเมื่อใด ใครเปนผูรับผิดชอบ และไดรับการยืนยัน
ยอดบัญชีเงินฝากครั้งสุดทายเมื่อใด ใหระบุขอมูลทุกขออยางชัดเจน
๒) ใหตอบแบบสอบถามตอนที่ ๓ ที่ถามวา มีความเชื่อวาไดมีการกํากับดูแลและควบคุมเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดปญหาตางๆ หรือไม วา สภามหาวิทยาลัยเชื่อมั่ นวาไดปฏิบัติหนาที่ตามที่
กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อย า งครบถ ว น และ
สภามหาวิทยาลัยมั่นใจผูบริหาร เพราะเปนหนาที่ของผูบริหารที่ตองรับผิดชอบ อีกทั้งไดย้ํา
เตือนเสมอวาใหมหาวิทยาลัยเครงครัดในการดําเนินการดานการเงิน การคลัง และงบประมาณ
ใหถูกตอง
๓) สํ าหรั บความคิ ดเห็ นเพิ่ มเติ มนั้ น สภามหาวิ ทยาลั ยมี ความเห็ นว า ต องพิ จารณากั นว า
ควรจะทบทวนเรื่ องการบริ ห ารการเงิ น เพื่ อป องกั น ความเสี่ ย ง อย างไร เมื่ อทบทวนแล ว
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ควรออกแบบการดํ าเนิ น งานใหม จึ ง มอบให ม หาวิ ทยาลั ย ไปดํ าเนิ น การและรายงานต อ
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และการคลัง
๔) ใหคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน ประมาณและการคลัง ติดตาม
กํากับดูแลเรื่องงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย โดย
(๑) ใหกองคลังเป นนํ าเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการดําเนิ นงานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณและการคลัง และตอสภามหาวิทยาลัย
(๒) ให ก ลุ ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต อ
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณและการคลัง และตอ
สภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ กลุมตรวจสอบภายในตองตรวจสอบรายงานดังกลาวและรายงานอยาง
ตรงไปตรงมา เพราะกลุมตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือของอธิการบดีในการดําเนินงานดาน
การเงินใหถูกตองและโปรงใส
๕) ใหกองคลังนําสมุดบัญชีธนาคารไปปรับขอมูลใหเปนปจจุบัน และนําไปใหกลุมตรวจสอบ
ภายในตรวจสอบ แลวนํามารายงานสภามหาวิทยาลัยทุกสามเดือน
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๕.๒ การติดตามการดําเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ได มอบหมายให รองศาสตราจารย ทองหล อ วงษ อิ น ทร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ติดตามการดําเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยนั้น ในการนี้ จึงเรียนเชิญรอง
ศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร นําเสนอรายงานตอที่ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบโดยใหรองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร มอบฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
จัดทําเอกสารสรุปวามีอะไรที่ยังไมไดดําเนินการ และมอบใหผูรับผิดชอบไปดําเนินการตอไป
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๕.๓ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหลักสูตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือที่
ศธ ๐๕๐๖ (๑)/๙๓๐๔ ลงวั นที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ความว า สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาได
พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุ รกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) แลว เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนให
อาจารย ผู รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย ประจํ าหลั กสู ตรทํ าผลงานวิ จั ยในสาขาที่ เป ดสอนอย างต อเนื่ อง
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔ การรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักงาน ก.พ. มีหนังสือที่ นร ๑๐๐๔.๓/๗๒๗
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ซึ่งในจํานวนนั้นมีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ๒ หลักสูตร ไดแกหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยี การจัดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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๕.๕ เสนองบการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดีรายงานที่ประชุม
ความวา ดวยมหาวิทยาลัย โดยกองคลัง สํานักงานอธิการบดีขอนําเสนองบการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ตามขอบังคับฯ ที่กําหนดใหรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายใน ๑๕๐ วัน โดยขอมูลที่นําเสนอ
ไดแก งบการแสดงฐานะการเงิ น และงบรายได ค าใชจ าย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบอธิการบดีใหไปตรวจสอบวาเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด
รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้น ระยะยาวนั้น มีอยูจริงหรือไม
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ใหขอสังเกตวา งบแสดงฐานะทางการเงินหนาแรกนาจะไม
ถูกตอง หมวดรวมทรัพยสินทั้งสิ้น ทั้งทรัพยสินหมุนเวียน และไมหมุนเวียน จํานวนเงิน ๒,๘๙๔ ลานบาท ตอง
เทากับหนี้สินรวมกับทุน แตหนาถัดไปตัวเลขเปน ๒,๖๒๙ ลานบาท เพราะขอมูลหนี้สินหมุนเวียนรวม ๒๖๕
ลานบาท ตองตัดคําวาสินทรัพย ๒,๖๒๙ ลานบาทออกไป บรรทัดตอมาที่เขียนคําวาสินทรัพยก็ตองตัดออกไป
เพราะหมวดนี้มีแตหนี้สินกับทุน ทุน ๑,๒๖๙ ลานบาทนั้น ถูกตองแลว รายไดสูงกวารายจายสะสมก็ถูกตองแลว
สองรายการนี้รวมกัน ๒,๖๒๙ ลานบาทก็ถูกตองแลว และคือทุนเพียงอยางเดียว ทุนนี้เมื่อรวมกับหนี้สิน ๒๖๕
ลานบาท ก็จะเทากับ ๒,๘๙๔ ลานบาท จึงจะถูกตอง ดังนั้นขอใหตรวจสอบและแกไข กลาวคือทรัพยสินคือ
หนี้สินรวมกับทุน
นางอัญชรี สุภาพ หัวหนากลุมตรวจสอบภายในชี้แจงวา การระบุเชนนั้นเปนไปตามแบบของ
กระทรวงการคลั ง ซึ่ งแตกต างจากงบการเงิ น ของบริ ษั ท ซึ่ งเท า กั บ หนี้ สิ น รวมกั บ ทุ น แต แนวปฏิ บั ติ ของ
กรมบัญชีกลางเปนไปตามที่กองคลังรายงานมา ทั้งนี้ สินทรัพยสุทธินั้นก็คือทุน แตกรมบัญชีกลางใหเรียกวา
สินทรัพยสุทธิแทน และให จัดระบบการรายงานเชนนี้ ซึ่งเมื่อกลุ มตรวจสอบภายในได ตรวจสอบตัวเลขแล ว
ตัวเลขก็ตรงกันหรือสมดุล และเมื่อรวมกันแลว ผลลัพธก็ตรงกัน
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กลาววา ถึงอยางไรก็ควรตรวจสอบตัวเลขในหมวดนี้ เพราะ
โดยหลักการบัญชีแลวจะเหมือนกันทั้งราชการและบริษัท จากนั้นไดใหขอเสนอแนะวา ๑) ควรนํางบกระแส
เงินสดมาเสนอสภามหาวิทยาลัยดวย จะไดทราบวามีเงินที่รับเขาและจายออกอยางไร ๒) ควรวิเคราะหงบ
การเงินเพื่อใหไดขอมูลการรายงานเชิงคุณภาพดวยวาการใชจายสมเหตุสมผลหรือไม มีการนําเสนอสัดสวน
(Ratio) ดวย ๓) ควรมีขอมูลเปรียบเทียบแสดงไวในงบการเงินดวย วาในชวงระยะเวลาเดียวกันของปกอนกับปที่
รายงานเปนอยางไร เชน ควรเทียบระหวางขอมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ กับขอมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
เพื่อใหผูอานรายงานไดทราบอยางชัดเจน
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย ให ข อ มู ล ว า ตั ว เลข ๒,๘๐๐ ล านบาทนั้ น คื อ สิ น ทรั พย ทั้ งหมด
สวนตัวเลข ๒,๖๐๐ ลานบาท นั้น คือสินทรัพยสุทธิ จากนั้น ไดตั้งขอสังเกตกรณีเงินขาดบัญชี ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ที่ปรากฏในหนา ๖ โดยมอบอธิการบดีไปตรวจสอบกรณีดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ

34
36
38

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
๖.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารพุทธวิชชาลัย พ.ศ. ...
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดพิจารณาอนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย

๑๕
2
4
6

การบริหารพุทธวิชชาลัย พ.ศ. ... ไปแลวนั้น ในการนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะดําเนินการบริการวิชาการ โดย
การจัดการอบรมและจัดการศึกษาหลักสูตรตางๆ รวมกับมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล เพื่อสราง
เสริมคุณธรรมและการพัฒนาชีวิตของประชาชนโดยไมจํากัดศาสนา จึงเห็นสมควรเพิ่มเติมขอความในขอบังคับฯ
ขอ ๕ เพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคดังกลาว ดังนี้ “...การปฏิบัติสัมมาสมาธิ คุณธรรม การพัฒนาชีวิตใหเกิด
สันติสุขแกประชาชนทุกชาติศาสนา...”
มติที่ประชุม รับทราบ

12

๖.๒ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนที่ประชุมวาการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
คือวันศุกรที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ
๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย จึงขอเรียนเชิญประชุมตามวันและเวลาดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ

14

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.

8
10

16
18
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22
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26

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
ผูชวยศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

