๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.........................................................................................

2

4

ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์
๕. รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
๖. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๗. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๘. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๙. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๐. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๑. อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห
อาจารยนภพร เชื้อขํา
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

ผูลาประชุม
๑. นายดุสิต เจริญควนิช
๒. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๓. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๔. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

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

๒
๕. ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๔. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๕. อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
๖. อาจารยโสพิศ สืบศักดิ์
๗. อาจารยสถาพร ปกปอง
๘. นายสมชาย ทองพันธอยู
๙. อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยอารีย วชิรวราการ
๑๑. รองศาสตราจารยสุวิทย เฑียรทอง
๑๒. รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล
๑๓. นายเฉลิม ศรีผดุง
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยชลอ วงษแสวง
๑๕. อาจารยพัฒนพงศ จันทรควง
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

นายทรงศักดิ์ ทรงทอง
อาจารยปยะดา จุลวรรณา
อาจารยปรัชญา ใจภักดี
อาจารยพิชาติ แกวพวง
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต
นางสาวพัชริยา ชัยโชติรานันท
นายศุภณัฐ พอนรามัญ
นางอรัญญา รัตนสมบูรณ
ผูชวยศาสตราจารยอรุณรุง ปภาพสิษฐ
นางสาวชัชมน ประดิษฐการ
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
รองประธานคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล
ผูชวยอธิการบดี ปฏิ บัติ หน าที่ ผูอํานวยการสํ านั กประกั น
คุณภาพการศึกษา
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
อาจารยวิทยาลัยการฝกหัดครู
อาจารยวิทยาลัยการฝกหัดครู
อาจารยวิทยาลัยการฝกหัดครู
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นักวิชาการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นักวิชาการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล
รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการฝกหัดครู
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
นิติกร

๓
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.

นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นายวิทู โชติรัตน
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
อาจารยกฤตพล วังภูสิต
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก

นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐น.

4

นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร กล า วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนด สรุปไดดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
อาจารย จุ ไร วรศั ก ดิ์ โยธิ น รองอธิ การบดี /เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ด ว ยมี
นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดรับรางวัลการแขงขันสุนทร
พจนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในวันศุกรที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดแก
นางสาวมิยะดา แปรงทอง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ ๒ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับ
รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ ๓ โดยมี อาจารย ผู ฝ กซ อ มได แ ก อาจารย ก ษิ ดิ ศ วั ช รพรรณ และ อาจารย สุ มิ ต รา
พรรณกุลบดี จึงเห็นควรมอบเกียรติบัตรแกบุคคลดังกลาว
หลังจากพิธีมอบเกียรติคุณบัตร นายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวแสดงความยินดีและขอบคุณ
อาจารยและนักศึกษาที่ตางไดรวมสรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยมาเปนลําดับ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ ขอคิดและขอสังเกตจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญนายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาวแกที่
ประชุมความวา เรื่องที่จะกลาวนี้เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีการประชุม
๒ สวน ไดแก ๑) การประชุมสภามหาวิทยาลัย ๒) การประชุมรวมระหวางคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยได กลาวในการประชุมครั้งนั้นถึงเรื่องการทํางานรวม
ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติไวไดดีมาก ดังปรากฏในรายงานการประชุม ซึ่งเปนสิ่งที่ตองนํามาปฏิบัติ
อย างยิ่ ง สิ่ ง ที่ ได จ ากการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย และการประชุ ม ร ว มที่ ช ะอํ า เป น สิ่ ง ที่ ต อ งคิ ด พิ จ ารณา
ดํ า เนิ น การจริ ง จั ง เพราะมติ ข องการประชุ ม ร ว มแบ ง เป น ๓ ส ว น คื อ ๑) ส ว นที่ เป น การริ เริ่ ม สร า งสรรค

๔

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

ที่กระทรวงศึกษาธิการย้ําเนนวามหาวิทยาลัยราชภัฏตอง Reprofile คือตองมีทิศทางใหมในเชิงเปลี่ยนแปลงใน
เชิงสรางสรรค เพื่อใหเปนประโยชนแกพื้นที่ แกทองถิ่นอยางเต็มที่ ๒) สวนที่แกปญหา เพราะมหาวิทยาลัยอยู
บนความเสี่ ย งสู ง มาก เป น ความเสี่ ย งที่ แ ท จ ริ ง คื อ เรื่ อ งที่ ดิ น มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย วั น นั้ น แต ง ตั้ ง ให ร อง
ศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ทําหนาที่อยางเอกเทศ ขึ้นตรงตอนายกสภามหาวิทยาลัยผูเดียว คือ ใหศึกษา
ความเปนมา พัฒนาการ และวิธีการแกปญหาเรื่องที่ดิน เพื่อจะทําใหมหาวิทยาลัยไมมีความเสี่ยงในเรื่องนี้ ไดมี
ความเปนอยูอยางถาวร ซึ่งมติที่ประชุมวันนั้นเปนมติที่คอนขางสรางสรรค และเพื่อแกไขปญหาที่แทจริงของ
มหาวิ ท ยาลั ย ๓) มติ ที่ ๓ เป น มติ ที่ สํ า คั ญ มาก เพราะเป น มติ ที่ แ ก ไขป ญ หาความขั ด แย งในมหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะผูบริหาร ถูกรองเรียน ถูกกลาวหามากในเรื่องตางๆ โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจาง
การบริห ารพุ ท ธวิช ชาลัย การบริห ารศู น ยวั ฒ นธรรมพระนคร และเรื่องอื่ น ๆ มติที่ ป ระชุ มวัน นั้ น ก็ไดแต งตั้ ง
กรรมการที่ประกอบดวยบุคคลที่มีประสบการณ ไปสอบสวนใหไดขอเท็จจริงที่เปนธรรม สรุปโดยเร็ว และยุติ
ปญหา ถากรรมการทําอยางดี ยุติธรรม รวดเร็ว ปญหาความขัดแยงของมหาวิทยาลัยก็จะยุติลง ซึ่งเปนเรื่อง
สําคัญมากของมหาวิทยาลัย เพราะขณะนี้บรรยากาศเชนนี้ยังดํารงอยู ถาแกปญหาสิ่งเหลานี้ได มหาวิทยาลัยจะ
ไดรวมพลังกันทํางาน มติที่ ๒ นี้สําคัญ มาก ๓) ในการประชุมรวมครั้งนี้มี ขอเสนอที่ นาประทับ ใจมาก นั่นคื อ
ข อ เสนอของนายเสถี ย ร เศรษฐสิ ท ธิ์ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ และนายอมร ถาวรมาศ
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ที่ควรจะไดดําเนินการอยางจริงจังคือ ขอเสนอในการทํางาน
รวมระหวางอาจารย นักศึกษา ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ใหอาจารย ในคณะตางๆ คิดโครงการใหนักศึกษา
เป น ผู ป ฏิ บั ติ อาจารย เป น ผู ดู แล ควบคุ ม แล ว ภาคอุ ต สาหกรรม ภาคธุ ร กิ จ เอกชนเข ามาทํ างานร วมให เป น
โครงการที่ไดประโยชนดวยกันทุกฝาย (win-win) ที่แตละคณะหรือศูนย สํานัก จะตองไปคิดโครงการใหมีรายได
ออกมา ไปทํ างานมี รายได รายได ก็ไปสู นั กศึ กษา เพราะตั วเลขขณะนี้ จากนั ก ศึ กษาประมาณ ๑๗,๐๐๐ –
๑๘,๐๐๐ คน มีถึง ๗,๐๐๐ กวาคนที่กูยืมเงินเรียน และอีก ๔๐๐ กวาคนผอนผันการชําระคาเลาเรียนในภาค
การศึ กษาต างๆ ฉะนั้ น ถ าร วมมื อกั น ทํ าโครงการลั กษณะนี้ นั กศึ กษาก็ จ ะมี ร ายได เพิ่ มขึ้ น มา ครูอาจารย ก็ มี
คาตอบแทน มีรายได มหาวิทยาลัยก็มีรายได ภาคอุตสาหกรรมธุรกิจเอกชนก็มีรายไดขึ้นมา แลวที่สมบูรณสุด
มหาวิทยาลัยเปนเครือขายความรวมมือกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม โดยตองชวยกันคิดวาโครงการนั้นจะ
เปนอยางไร ดวยการเชิญภาคอุตสาหกรรมมารวมคิด แนวคิดนี้เปนที่ประทับใจมาก และคิดวานาจะทําตอไปให
เปนรูปธรรม สืบเนื่องจากการประชุมครั้งนั้น มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งซึ่งมีประสบการณ
มาก เปนอาจารยมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ๑๐ ป เปนอาจารยมหาวิทยาลัยในอเมริกา ๑๐ ป แลวจึงไปทํา
ธุรกิจของตนเองอีก ๑๒ ป ขณะนี้ไดมาเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทานผูนี้คือ นายดุสิต
เจริญ ควนิช หลั งจากการประชุมครั้งนั้น บุ คคลดั งกลาวก็ริเริ่มคิ ดวาควรใหมหาวิทยาลัยกั บ มหาวิทยาลัยใน
อเมริกาที่เคยทํางานอยูที่เมือง Huntsville Alabama ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ และ
มีศาสตราจารยจากประเทศเยอรมันมาอยูมากมาย จนกระทั่งมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทาง
อุตสาหกรรม และทางวิศวกรรมเขมแข็งมาก ขณะนี้ทํางานรวมกับนาซาเรื่องเทคโนโลยีทางอวกาศ (Space
Technology) เนื่องจากผูทรงคุณวุฒินี้เคยทํางานที่มหาวิทยาลัยนี้ ๑๐ ป เมื่อออกจากมหาวิทยาลัยมาทําธุรกิจก็
ไดมอบทุนจํานวนหนึ่งเปนจํานวนเงินคอนขางสูงเพื่อชวยนักศึกษามหาวิทยาลัย รวมนักศึกษาไทยที่จะไปเรียน
มหาวิทยาลัยนี้ จึงมีแนวคิดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรวมมือกับมหาวิทยาลัยแหงนี้ เปนการรวมมือในเชิง
ที่ เรี ย กว า Mentor Protege Relations ให เป น พี่ เลี้ ย งของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครในการพั ฒ นาเพื่ อ
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มหาวิทยาลัยของเราจะไดมีทิศทางที่สอดคลองกับที่รัฐบาลมีนโยบายใหมหาวิทยาลัย Reprofile โดยเฉพาะใน
ดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรม จึงไดปรึกษาอธิการบดีวาสามารถดําเนินการไดหรือไม อธิการบดีก็มีความเห็นวา
ทําได จึงถามประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีสวนนําภาคธุรกิจภาคเอกชนเขามาทํางาน
รวมกับมหาวิทยาลัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยก็มีความเห็นวามีโอกาสทําได จึงตอบนาย
ดุสิต เจริญควนิช กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่ริเริ่มแนวคิดนี้ไปวาทําได มหาวิทยาลัยสนใจจะทํา
ความรวมมือ นายดุสิต เจริญควนิช ซึ่งเดินทางไปกอนขณะนี้จึงไดไปพบกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแหงนั้น แต
เนื่องจากวามีความระแวงเกิดขึ้น โดยคนบางกลุมมองสิ่งตางๆ ในแงลบและมีหนังสือรองเรียนในเรื่องนี้ ทําให
ความคิดริเริ่มในมหาวิทยาลัยสะดุดหยุดลง ไมไดดําเนินการ และในที่สุดมหาวิทยาลัยก็จะอยูในสภาวะที่เลวราย
การแกปญหาที่ดินก็ไมสําเร็จ มีแตความแตกแยก ในวันนี้จึงขอพูดดวยความจริงใจ ดวยความตรงไปตรงมาวา ถา
บรรยากาศมหาวิทยาลัยแหงนี้ยังเปนเชนนี้ ความคิดริเริ่มตางๆ การกระทําความริเริ่มใหมๆ ก็ตองถดถอยลงไป
เพราะคงตองระมัดระวังใหมาก ไมกลาคิด จึงขอเรียนใหที่ประชุมทราบดวยความจริงใจ ดวยความตรงไปตรงมา
วา ถาบรรยากาศในมหาวิทยาลัยแหงนี้ยังเปนเชนนี้ ความริเริ่มตางๆ การที่จะกระทําสิ่งใหมตางๆ ตองถดถอยไป
เพราะคงระมัด ระวังมาก ไม กล าคิด จะริเริ่มทํ าสิ่ งใด จึ งเรีย นให ที่ป ระชุ ม ไดรับ ทราบความเป น มาที่ มีห นังสื อ
รองเรียนดังกลาว
นายไพรั ช อรรถกามานนท ประธานกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง กลาววา สําหรับตนเองนั้น ในการเตรียมตัวเดินทางครั้งนี้ นายดุสิต เจริญควนิช
เปนผูออกคาใชจายการเดินทางให ฉะนั้นการเดินทางไปครั้งนี้จึงไมไดใชงบประมาณของมหาวิทยาลัย ไดฝาก
อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการชวยไปเผยแพรขอมูลในครั้งนี้ดวยวาที่มี
หนั งสื อ เชิ ญ ให ไปในนามของมหาวิ ท ยาลั ย ด ว ยนั้ น ก็ เพื่ อ ประโยชน ในการทํ าวี ซ า เพราะการไปประเทศ
สหรัฐอเมริกาตองมีขั้นตอนการสัมภาษณและอื่นๆ มากมาย แตถามีหนังสือเชิญมาจากทางสหรัฐอเมริกาก็จะ
สะดวกในการทําวีซา อาจารยขจิตพรรณก็รับวาจะไปสื่อความตอให
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลวา ตนก็ไดรับ
หนังสือรองเรียน โชคดีที่ไมมีชื่อของตนอยูในนั้น เมื่ออานแลวก็รับฟง แตสิ่ง หนึ่งที่คิดคือถามหาวิทยาลัยเปนไป
อยางนี้ การพัฒ นาคงเปนไปโดยลําบากดังที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาว จะทําอะไรก็ยาก อยางไรก็ตาม
สภามหาวิทยาลัยก็ไมไดนิ่งนอนใจ ไดดําเนินการทุกเรื่องใหกระจาง หลายครั้งที่ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได
เคยตกลงกันวาใหสื่อสารกันใหเขาใจ ไมเขาใจก็พูดกันตรงไปตรงมา ไมตองทําหนังสือรองเรียน ควรคุยกันอยาง
ตรงไปตรงมา เพื่อที่จะใหมหาวิทยาลัยกาวตอไป โดยสวนตัวมีความตั้งใจมากที่จะมาชวยงานมหาวิทยาลัย แตถา
มีเรื่องเชนนี้ก็รูสึกทอเหมือนกัน และถาหลายคนทอ มหาวิทยาลัยจะไปไดอยางไร แลวยิ่งตอนนี้หนังสือรองเรียน
มาก มหาวิ ท ยาลั ย หลายแห งก็ ถอดถอนอธิ การบดี รู สึ กไม ค อยสบายใจ จึ งขอฝากทุ กคนให ไตร ต รองคิ ด ให
รอบคอบ มี โ อกาสที่ เราจะพู ด คุ ย ทํ า ความเข า ใจกั น ได ว า ควรจะทํ า อย า งไร ขอให คิ ด ถึ ง ส ว นรวม คิ ด ถึ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ให ม าก ว าจะก าวเดิ น ไปได อ ย างไร โอกาสเปลี่ ย นแปลงผู บ ริ ห ารก็ มี แต ค วรทํ าตรงไปตรงมา
ในสภามหาวิทยาลัยนี้ ตนไมไดเขาขางใครทั้ งนั้น รับอาสามาทําหน าที่แล วก็ทําเพื่อทุ กคน จึงขอให ลองไปคิ ด
ทบทวนใหดีอยางตรงไปตรงมา มีทางจะแกไขกันอยางไรก็ชวยกันแกไขเพราะนี่คือมหาวิทยาลัยของเรา นายก
สภามหาวิทยาลัยเองทานก็มีภาระหนักมาก ก็ขอใหชวยกัน
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นายกสภามหาวิทยาลั ย กล าววา ค อนข างจะอึ ดอั ด ใจพอสมควรกั บ เหตุ การณ ที่เกิ ด ขึ้ น กั บ
มหาวิทยาลัยในระยะหลังๆ ซึ่งประเดประดังเขามา โดยวิเคราะหไดอยางหนึ่งวา บางทีเราอาจจะไมเขาใจสภาวะ
การทํางานในรูปของคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยนี้เปนคณะกรรมการซึ่งมาจากหลายฝายทุกภาคสวนมา
ผสมผสานกั น แล ว ก็ คุย กั น ปรึกษาหารือกั น เมื่ อ เสี ย งข างมากเห็ น วาเป น อย างไร ก็ ต องยุ ติ ถาใครยั งติ ด ใจ
อาจจะหยิบยกขึ้นมากลาวถึงใหม เพื่อจะพยายามหาเหตุหาผลโนมนาวคนอื่นๆ ใหเห็นคลอยตาม ก็เปนเรื่อง
ปกติวิสัย แตตองไมใชวิธีที่วา พอสภามหาวิทยาลัยมีมติอยางไรแลว กลับนําสิ่งที่ตัวคิดไปกลาวหาคนอื่นขางนอก
หรือไมยอมรับสิ่งที่เปนมติออกไป ถาทําเชนนั้นจะทําใหการทํางานเปนไปไดยาก ตนก็พยายามทุกวิถีทาง ใครจะ
เขียนอะไรมา บอกอยางไร ก็หาทางที่จะทําใหกระจางขึ้นใหได แตจะใหเปนคนที่ชี้คนเดียววานั่นผิด นี่ถูก นั้น
เปนไปไมได เพราะ ๑) ไมไดอยูในขีดความสามารถที่จะทําเชนนั้นได ๒) การจะทําเชนนั้นไดตองใชมาตรา ๔๔
คื อ ชี้ แ ล ว เป น กฎหมายเลย ซึ่ งก็ ไม ใช วิ สั ย การทํ างานในมหาวิ ท ยาลั ย แล ว เราก็ ไม ได มี อํ านาจเช น นั้ น ด ว ย
เพราะฉะนั้ นจึ งขอให ทุกคนตระหนั กวา องคกรสภามหาวิทยาลัยนี้เป นองคกรรูป คณะกรรมการ จะเถียงกั น
อยางไรก็เถียงกันไป แตเถียงแลวตองมีจุดยุติและตองยอมรับนับถือ จะนึกแตวาสิ่งที่เราคิดนั้นถูก คนอื่นคิดไม
ตรงกับเราแลวผิด คงไมได เพราะในโลกใดๆ ก็เปนเชนนั้นไมได และไมมีวันที่จะเปนเชนนั้นได วันนี้อาจเปนเสียง
ขางนอย วันหนาอาจจะเปนเสียงขางมากก็ได ถาเรามีเหตุมีผลชักจูงใจจนกระทั่งคนสวนมากเขาเห็นดีเห็นงาม
ดวย แตเหนืออื่นใดเปนดังที่ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาวคือ มหาวิทยาลัยของเรา ใครจะแขงกับใคร ใคร
จะตั้งเปาหมายในอนาคตอยางไร มหาวิทยาลัยนี้ก็ยังเปนมหาวิทยาลัยของเรา ถาทําจนหายนะ จะแขงกันไปแลว
ไดรับแตซากปรักหักพังมันไมเกิดประโยชน และมันจะหมุนเวียนเปนวัฏจักร มหาวิทยาลัยจะเสื่อมลง เสื่อมลง
เสื่อมลง สภามหาวิทยาลัยมีหนาที่กํากับดูแล เราก็พยายามกํากับดูแล อะไรผิดก็ตักเตือนกันทําเสียใหถูก ผิดนัก
จะลงโทษก็ลงโทษกัน ก็วากันไปตามรูป ตามกฎเกณฑ กติกาที่ถูก ตอง แตถาเราตระหนักวาทุกคนมีสวนชวย
มีสวนรวมมือในการที่จะทําใหมหาวิทยาลัยดีขึ้น และรักษาสภาพอันดีงามของมหาวิทยาลัยไว บางทีอะไรที่คิดจะ
กลาวหา คิดจะไปเผยแพร หรือคิดสิ่งใดที่จะทําไดตามใจก็อาจจะเบาลง แลวก็เชื่อเถิดวาไมมีประโยชนอะไรกับ
ใครเลย ถาเราทําจนกระทั่งสิ่งที่ใชเปนที่พึงพิงเปนที่อยูอาศัยมันพังลง อยานึกวาจะฟนใหกลับคืนมาได เพราะ
เวลาทําใหพังนั้นงาย แตเวลาทําใหฟนนั้นยาก ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยมีมายาวนาน จากการชวยกัน
คนละไมคนละมือของบรรพบุรุษ ไมใชเรื่องที่เราจะเอาชนะหรือเอาไปทําลายเพียงเพื่อประโยชนเล็กๆ นอยๆ ซึ่ง
ไมนาจะคุมคากัน ก็หวังวาเราจะใชที่ประชุมนี้ใหเปนประโยชนมากที่สุด มีอะไรก็พูดจากันในที่นี้ แลวเมื่อตกลง
กันวาอยางไรก็ใหเปนไปตามนั้น หรือถายังไมพอใจก็หยิบยกกลับมาพูดใหม ใหมันสิ้นสุดใหไดแลวก็จบลงเพียงนั้น
จะไดเดินหนาเรื่องอื่นกันตอไป ก็ขอความกรุณากันเพียงเทานี้
มติที่ประชุม รับทราบขอมูลที่ไดรับโดยใหตระหนักวา
๑) ทุกคนมีสวนในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวหนา รักษาสภาพอันดีงามของมหาวิทยาลัย
และรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยทีบ่ รรพชนรุนกอนสรางสมไว
๒) ให ใช ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ให เป น ประโยชน ในการทํ า ความตกลงในเรื่ อ งต า งๆ
ใหสิ้นสุด เพื่อจะไดพัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวหนาตอไป
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม
เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน ๒ ชุด ไดแก ๑) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่
๕/๒๕๕๙ วาระปกติ จํานวน ๒๒ หน า ๒) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร ครั้งที่
๕/๒๕๕๙ วาระลับ จํ านวน ๑๐ หน า รายละเอี ย ดดั งเอกสารประกอบการประชุ มตามระเบี ยบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ๑) รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วาระปกติ
โดยไมมีแกไข
๒) รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วาระลับ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ รอบที่ ๑
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร โดยสํ านั กส งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๓ ปการศึกษา
๒๕๕๘ รอบที่ ๑ เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ และนําเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน ๕๐ คน ดังตอไปนี้
๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน
๒) ระดับปริญญาโท จํานวน ๕ คน
๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๔ คน จําแนกเปน
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๒ คน
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน ๒๙ คน
- ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑ คน
- ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน ๒ คน
๓.๒ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย/อธิการบดี/คณบดีหรือตําแหนงเทียบเทา ตามกรอบที่กําหนดไวใน
พระราชบั ญ ญั ติมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปแลว นั้ น คณะกรรมการฯ ได จัด ทํ ารายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) เรียบรอยแลว และเสนอรายงานดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จากนั้นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกลาวแนะนํา
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คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลฯ และเรี ย นเชิ ญ ผู ช วยศาสตราจารย อารี ย วชิ รวราการ
และคณะ รายงานขอมูลความวา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี วัต ถุ ป ระสงค ในการประเมิ น คื อเพื่ อประเมิ น ผลงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย คณะ วิ ท ยาลั ย อธิ ก ารบดี คณบดี นั้ น คณะกรรมการ ได ส รุ ป ข อ มู ล ให เ ป น ประโยชน ต อ
มหาวิทยาลัยมากที่สุด ไดรวบรวมขอมูลรอบดาน เอกสารจากมหาวิทยาลัย คณะ รายงานการเงิน รายงานทุก
ดาน และไดสัมภาษณผูที่มีสวนไดสวนเสีย ตั้งแตผูบริหาร ผูแทนคณาจารย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ศิษยเกา
ผูประกอบการ ชุมชน ตรวจสอบขอมูล สัมภาษณ และนํามาวิเคราะห สรุปโดยใหความเห็น เพราะกรรมการทั้ง
๕ รายเปนบุคคลนอกทั้งสิ้น จึงพยายามรวบรวมขอมูลอยางรอบดานและสอบถามขอมูล ใหไดขอมูลที่ดีที่สุด
สวนกรอบในการประเมินนั้นจะเชิญรองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล เปนผูนําเสนอ
รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล รายงานวา ในสวนที่คณะกรรมการไดดําเนินการนั้น
มีกรอบการประเมินตามที่ปรากฏ เปน การประเมินตามพั นธกิจ ในพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ และแผนปฏิ บั ติ งานของมหาวิทยาลั ย ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในช วง ๑ ตุ ลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘ การประเมินแบงออกเปน ๒ สวน เพราะทั้งสองสวนนี้เปนคนละเรื่องกัน สวนที่ ๑ เปนการ
ประเมินผลงาน การทํางานของมหาวิทยาลัยหรือคณะหรืออธิการบดีหรือคณบดี สวนที่ ๒ เปนความคิดเห็นของ
ผูที่เกี่ยวของ ทั้งในระดับของมหาวิทยาลัยและระดับคณะที่มีตออธิการบดีและคณบดีเฉพาะประเด็ นภาวะผูนํา
และธรรมาภิบาล ไมใชเรื่องทั้งหมด ในสวนที่ ๑ จะมีอยูทั้งหมด ๔ เรื่อง เรื่องที่ ๑ ผลงานตามพันธกิจ ๘ มิติ ๒๐
ตัวชี้วัด ทั้ง ๒๐ ตัวชี้วัดนี้เปนตัวชี้วัดที่คณะกรรมการไดพัฒนาขึ้นและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยและปรับแตง
เรื่อยมาใหเหมาะสม เรื่องที่สอง สาม และสี่ เปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยดําเนินการตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
งานทั้งสิ้น เรื่องที่ ๒ เปนเรื่องผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ เพื่อ ตรวจสอบวา
โครงการทีด่ ําเนินการแลวสําเร็จกี่โครงการ เรื่องที่ ๓ ตรวจสอบวาโครงการที่ดําเนินการไปนั้นบรรลุวัตถุประสงคฺ
ตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม เรื่องที่ ๔ การบริหารงบประมาณ มีการเบิกจายใชอะไร อยางไร บกพรอง
อยางไร สวนที่ ๒ เปนการสอบถามความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของในองคกรแตละระดับ ระดับมหาวิทยาลัยจะ
สอบถามทุ ก คนที่ เกี่ ย วข อ ง แต ต องเป น บุ ค คลที่ ทํ า งานอยู ในมหาวิ ท ยาลั ย ในช ว ง ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๗ - ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘ จะไมนําคนที่ไมเกี่ยวของมายุงเกี่ยว ระดับคณะจะสอบถามบุคลากรที่ทํางานในคณะ ในชวง
เวลาที่กําหนดไวเชนกัน สวนเครื่องมือก็ประกอบดวย ๑) แบบรายงานขอมูลตามพันธกิจ ๘ มิติ ๒๐ ตัวชี้วัด
หน ว ยงานจะรายงานตามที่ ค ณะกรรมการได กํ าหนดไป ๒) แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับภาวะผูนําและธรรมาภิบาลของอธิการบดีและคณบดี ๓) แบบสัมภาษณผูแทน เปนกรอบที่
สัมภาษณตัวแทนสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารทุกระดับที่เกี่ยวของ หัวหนาหนวยงาน นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย
ตัวแทนศิษยเกา ตัวแทนผูใชบัณฑิต ผูแทนชุมชน ทั้งหมดเปนเอกสารทั้งหลายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานที่
เกี่ยวของตามกรอบการประเมิน เฉพาะสวนของเกณฑการประเมินตามพันธกิจ ๘ มิติ ๒๐ ตัวชี้วัด เกณฑในการ
ประเมินที่จะไดคะแนนเทาไหร อยางไรนั้น คณะกรรมการไดใชเกณฑตามลําดับดังนี้ ถาตัวชี้วัดใดมีเกณฑของ
หน วยงานในระดับ ชาติ ที่ทําหน าที่ ประเมิ น อยูแลว ก็ จะใช เกณฑ นั้ น เช น สมศ. หรือ สกอ. ถายั งไม มีก็จะใช
เปาหมายที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกําหนดไวเปนเกณฑการประเมินวาไดทําตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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หรื อ ไม ถ ายั งไม มี อี ก ก็ จ ะเที ย บกั บ ผลการดํ าเนิ น งานของป ที่ ผ านมาว ามี พั ฒ นาการดี ขึ้น หรื อไม ถ าไม มี อี ก
หรือเปนการดําเนินการในเชิงกระบวนการ คณะกรรมการก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมตามประสบการณ
ของคณะกรรมการ ซึ่งทั้งหมดนี้ ๒๐ ตัวชี้วัดมีทั้งหมด ๔ แบบ แลวคณะกรรมการก็จะแบงความสําคัญของการ
ประเมินแตละเรื่อง การประเมินผลงานจะใหน้ําหนักความสําคัญรอยละ ๘๐ สวนความคิดเห็นที่เกี่ยวกับภาวะ
ผูนําและธรรมาภิบาลรอยละ ๒๐ แตจะไมนําสองสวนนี้มารวมกัน เพราะเปนการประเมินผลงานกับการสอบถาม
ความคิดเห็น ถานํามารวมกันจะไมไดความหมายเทาใดนัก ในสวนของการประเมินผลงานจะแบงออกเปนการ
ดําเนินงานตามพันธกิจ ปนี้กําหนดไวรอยละ ๓๐ ดวยเหตุที่วาตัวชี้วัดเปนตัวชี้วัดสากลที่ใชกันโดยทั่วไป และ
สอดคลองกับ พันธกิจที่กําหนดเอาไวใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สวนขอ ๒ และ ๓ นั้น จะ
กําหนดน้ําหนักความสําคัญไวขอละรอยละ ๑๕ และการบริหารงบประมาณรอยละ ๒๐ เพราะเชื่อวาการบริหาร
งบประมาณเปนผลรวมของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้
ศาสตราจารย ส นิ ท อั กษรแก ว กล าววา จากข อมู ล ที่ อานและด วยหน าที่ รับ ผิด ชอบตามที่
สภามหาวิทยาลัย ไดมอบหมาย ไมวาจะมิติ เรื่องการเรียนการสอนก็ ดี การวิจัย ก็ดี มีขอเสนอแนะที่ ตรงหมด
การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาคราวหนาจะ
นําขอเสนอแนะนี้ไปวิเคราะหตอวา สิ่งที่ทํานั้ นไดบรรลุวัตถุป ระสงคที่ไดเสนอแนะมามากนอยเพียงใด จะได
ปรับปรุง นอกจากนี้ มิติเรื่องการบริการวิชาการก็ตรงเพราะคณะกรรมการฯ ไดมองทะลุปรุโปรง โดยเฉพาะใน
มิติที่ ๗ การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้นก็ตรง เพราะ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยให
เรียนหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฉะนั้นที่เสนอแนะมานั้นบางสวนมหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปพอสมควร บางสวน
ยังมีเรื่องที่จะตองทําในสิ่งที่เสนอมา ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่งจึงขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ได
พิจารณา และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางมาก อยางไรก็ตาม ในคราวหนาก็ขอใหติดตามตอไปอีก
ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาวแสดงความ
ชื่นชมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ และขอใหคณะกรรมการฯ นําเสนอความเห็นในเรื่อง
การพัฒนาภาวะผูนําและธรรมาภิบาลของผูบริหารที่คะแนนออกมาคอนขางนอยกวารายการอื่นๆ วาไดมีการ
เสนอแนะการสงเสริมการพัฒนาภาวะผูนําและธรรมาภิบาลไวหรือไมวาควรจะมีมาตรการอยางไรบาง เพราะ
ตองปรับสวนนี้ใหเปนรูปธรรมมากขึ้น
รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล ใหขอสังเกตวา ประเด็นดังกลาว ๑) เปนความคิดเห็น
ของบุคคลและเปนการมองภาพยอนหลังจึงเปนการยากตามหลักของการวัดผล เพราะคนที่ใหความเห็นอยูกับ
สถานะปจจุบัน แตตองการใหมองยอนกลับไปปกอนๆ ซึ่งก็ผานมาเปนปแลว จึงไมแนใจวาจะแมนตรงขนาดไหน
อยางไร อยางไรก็ตาม ในสวนของภาวะผูนําและธรรมาภิบาลก็มีขอเสนอแนะบางสวน โดยเฉพาะดานการทํางาน
เปนทีม มีความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของซึ่งสรุปมาจากหลายๆ ดาน เชน การสรางบุคลากรภายในใหมีความพรอม
ที่จะเปนผูนําหรือมาชวยในการบริหารมหาวิทยาลัยในอนาคตเปนเรื่องที่จําเปนเพื่อสืบทอดความเขมแข็งของ
มหาวิทยาลัย เปนเรื่องที่เปนไปไดในการพัฒนาและสรางทีมงาน สวนขอเสนอแนะนั้นคณะกรรมการฯ ไมกลาให
ขอเสนอแนะในสวนที่มาจากความเห็น และเปนความเห็นที่ยอนกลับไปไกลๆ แตถาอานจากขอสรุปที่ไดจากการ
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สัมภาษณ ขอคิดเห็นจากแบบสอบถามจากหลายๆ ฝาย หลายๆ กลุม ก็จะเห็นในสวนนั้นได
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยกลาววา เห็นดวยกับขอเสนอแนะในทุก
ประเด็น ในทุกมิติที่เสนอแนะไว โดยเฉพาะอยางยิ่งที่สนใจคือมิติที่ ๓ ดานการบริการวิชาการที่ควรใหมีการ
ฝกอบรมระยะสั้นอยางหลากหลายเพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอยูในทําเลที่ตั้งที่เปนศูนยกลางที่ดีในการ
ฝกอบรม
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ในมิติที่ ๓ ที่ มีขอเสนอแนะวา ควรวางระเบียบเกี่ยวกับการ
บริการวิชาการใหคลองตัวนั้น มีผูนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารงานสํานักงาน
บริการวิชาการ ขอบังคับฯ วาดวยการบริหารจัดการ การรับจายเงินในการฝกอบรมและการบริการทางวิชาการ
และการวิจัย ใหคณะกรรมการฯ ดูบางหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยอารีย วชิรวราการ รายงานวา ไมไดรับ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยอาจจะลืมก็ได หลายครั้งที่
สภามหาวิ ท ยาลั ย ออกข อบั งคั บ ดี ๆ ไปให แ ล ว คนที่ เกี่ ย วข อ งมั กจะลื ม เชื่ อ ว าไม มีอ ะไรที่ จ ะคล องตั ว ไปกว า
ขอบังคับฯ ที่ออกไปใหอีกแลว ใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสําเนาใหคณะกรรมการดวย เผื่อจะนําไปใชที่
อื่นได สวนปญหาเรื่องการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร ทุกแหงจะออกมาคลายๆ กัน เพราะบุคลากรกับ
ผูบริหารเหมือนไมเบื่อไมเมา เวลาตั้งคําถามถามอยางไรใหเปนคะแนนหรือตั้งเปนหัวขอ
ผูชวยศาสตราจารยอารีย วชิรวราการ รายงานวา ในหนา ๒๘๓ เปนตนไป จะมีเรื่องภาวะ
ผูนํา ๑๔ ประเด็น ธรรมาภิบาล ๖ ประเด็น จะเลือกหัวขอเดนๆ และที่เกี่ยวของกับการทํางานในมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิท ยาลัย ให ขอสั งเกตวา บางที คําถามที่ ตั้ งอาจจะทํ าให การตอบหรื อการให
คะแนนเปนไปดวยความลําบากใจ อาจจะตองชวยกันคิดใหมวาการจะถามคําถามนี้ จะถามในลักษณะอยางไร
แลวนํากลับมาแปลผล ไมใชถามตรงๆ เหมือนดัง ก.พ.ร. หรือ สมศ. ที่ตั้งคําถามหรือหัวขอใหประเมินการทํา
หนาที่ของสภามหาวิทยาลัย วาไดทําหนาที่ถอดถอนอธิการบดีและรองอธิการบดีหรือไม แลวก็ใหคะแนน ใน
ฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยก็ไมรูวาจะใหคะแนนอยางไร จะใหศูนยก็ตกเพราะไมเคยถอดถอนเลย จะให ๕
ก็ไมรูวาจะไดหรือไม คนที่ออกแบบคําถามจะใหตอบวาอยางไรก็ยังนึกไมออก ถาถอดถอนบอยๆ จึงให ๕ หรือ
อยางไร ถามทีไรก็ไดศูนยทุกทีเพราะยังไมเคยถอดถอน คําถามบางคําถามที่คอนขางเปนนามธรรมมาก อาจจะ
ทําใหผูตอบอาศัยความชอบหรือไมชอบสวนตัวเปนหลัก อาจจะตองชวยกันคิดวา จะทําอยางไรที่จะทําใหคําถาม
ในสวนนี้ใชได เพราะบางครั้งถาไมคิด คําถามใหรอบคอบ จะเปนคําถามเชิงชี้นําทางการเมือง เชน โพลลของ
มหาวิทยาลัย บางแห งอานแลวทราบทั น ที วา มีเป าหมายทางการเมื อง ต องการให เป น อย างไรจะถามคํ าถาม
อยางไร คําตอบก็จะออกมาอยางนั้น ในสวนนี้จะเปนปญหาอยูมากในทุกมหาวิทยาลั ย การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลฯ คราวนี้ดีตรงที่แยกงานกับคําถามออกมาเปนผลที่แตกตางกัน ถานําไปรวมกันก็จะดึงคะแนน
ลงไปทั้งๆ ที่น้ําหนักในสวนของคําถามไมมากขนาดนั้น ตองขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ไดแยกออกมาอยาง
ชัดเจน อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา ผลที่ออกมามีคณะไดระดับดี ๒ คณะ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ผลการประเมิน ๘ มิติ ๒๐ ตัวชี้วัดนั้นไดใชเหมือนกับในปที่
ผานมาหรือไม รวมทั้งเกณฑการใหคะแนนและวิธีการ
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รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล ใหขอมูลวา ๑) มีอยู ๕ เรื่อง เรื่องที่ ๒-๔ เหมือนเดิม
ทุกประการ แต ๑ กับ ๕ นั้นแตกตาง ๕ นั้นใกลเคียง เพราะของเดิมนั้นไปประเมินซอน ไปประเมินเรื่องการ
บริหาร คณะกรรมการมีความเห็นวาสิ่งที่อธิการบดีหรือคณบดีทํานั้นหลายเรื่อง ผูที่เกี่ยวของไมทราบวาทําอะไร
จึ งตั ด เรื่ อ งการบริ ห ารบางเรื่ อ งออก เหลื อ เฉพาะที่ เป น พฤติ ก รรมที่ ส ามารถมองเห็ น ได คื อ ภาวะผู นํ า กั บ
ธรรมาภิบาล แตเกณฑการประเมินเหมือนเดิม ๒) เรื่องการดําเนินงานตามพันธกิจ จํานวนตัวชี้วัดเหมือนเดิม
เกณฑก็เหมือนเดิมแตทําใหชัดเจนขึ้น
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาวแสดงความรูสึกวา สวนที่เปนการประเมินผลสําเร็จของงาน
๘ มิติ ๒๐ ตัวชี้วัดนั้นปนี้อานแลวประทับใจ ทั้งเกณฑการประเมิน ทั้งคะแนน ทั้งวิธีการ เปนปรนัยอยางมาก
ดีมาก ยิ่งเปนการเก็บขอมูลมาจากแหลงตางๆ ที่ไดประเมินไวแลวดวยก็ยิ่งดี ถาอานดูในรายละเอียด เนื่องจาก
ความเป นปรนั ย จึงเบี่ยงเบนไมได การประเมินผลคราวนี้มีความน าเชื่อถือสูง และมหาวิทยาลัย ก็ได คะแนน
ประเมิ น อยู ในเกณฑ ดี แ ละดี ม าก ส ว นเรื่ อ งการประเมิ น ความรู สึ ก ความคิ ด เห็ น ในสองเรื่ อง ภาวะผู นํ ากั บ
ธรรมาภิบาลขอคําถามดีมาก ทั้งสองสวน คอนขางครอบคลุม ประเด็นคือคนตอบเปนเทาใด ที่ตอบมาจํานวน
๔๖๕ คน ไดแยกหรือไมวาตอบในเรื่องธรรมาภิบาลกี่คน ในเรื่องความเปนผูนํากี่คน
รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล รายงานวา อยูในฉบับเดียวกันผูตอบทั้งหมด ๒๓๙ คน
คิดเปนรอยละ ๖๓.๗๓ ของจํานวนแบบสอบถาม ๔๖๕ ชุด
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เปนตัวเลขที่สู ง แตประเด็นที่ตองการทําความเขาใจคือ
ทุกคนอานแลวตองเขาใจวาเปนการถามความคิดเห็นเรื่องภาวะผูนําและเรื่องธรรมาภิบาลเทานั้น ซึ่งประเด็น
ดังกลาวสามารถจะถามเรื่องความสามารถของผูบริหารและเรื่องอื่นๆ ไดอีกมากมาย เชน ความรูเรื่องทฤษฎีการ
บริหารใชความรูอะไร ยุทธศาสตรในการบริหารบุคคลคืออะไร การบริหารงบประมาณคืออะไร การประเมินผล
การให ความดี ค วามชอบ ฉะนั้ น จึ งต องการชี้ ให เห็ น ว ามี แค ส องเรื่ องนี้ เท านั้ น เมื่ ออ านแล ว อย าได ตี ขลุ มว า
อธิการบดีและคณบดีที่ผลการประเมินเปนพอใชนั้นพอใชทุกเรื่อง ไมไดหมายความเชนนั้น เพราะเรื่องอื่นๆ ไมได
ประเมิน หรือถาตองปรับปรุงจะตองปรับปรุงไปทุกเรื่องก็ไมใชเชนกัน การอภิปรายผลจึงเปนเรื่องสําคัญ และ
ตองการใหมีการอภิปรายผล ซึ่งอาจจะมีแลวก็ได แตเพิ่งไดรับเอกสาร ถามีแลวก็ขออภัย อยางไรก็ดี ถึงแมวา
ประเมิน ๒ ดาน ถาตรวจสอบใหชัดเจนมีหลายประเด็นในเรื่องของความเปนผูนําไดคะแนนคอนขางดี คอนขาง
สูง เชนอันดับ ๑ ถึงอันดับ ๕ ในหนา ๒๘๔ ถึงแมจะไมไดถึงในระดับดี หรือดีมาก แตก็ปานกลางคอนขางสูง
ฉะนั้นถาอานดวยความเปนธรรมสรุปได ๒ อยางคือ ๑) การประเมินผลงาน ๘ มิติ ๒๐ ตัวชี้วัดนั้น มีความเชื่อถือ
ไดสูงเพราะมีความเปนปรนัยสูง ๒) แมวาขอคําถามความคิดเห็นจะคอนขางเปนอัตนัย (Subjective) แตผูที่ตอบ
แบบสอบถามก็ มี จํ านวนค อ นข างมาก ๒๐๐ กว าคน ๓) ต อ งทราบว า มี ก ารประเมิ น เฉพาะภาวะผู นํ าและ
ธรรมาภิ บ าล มิ ได ป ระเมิ น ส ว นอื่ น ๆ ๔) ข อ คํ า ถามความเป น ผู นํ าและธรรมาภิ บ าลนั้ น มี ผ ลที่ เป น ข อ เด น ๆ
อยู โดยเฉพาะลําดับ ๑-๕ อยางไรก็ดี ยังมีขอดอยที่ดอยมาก
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณี โชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา กลาววา
๑) มีความชื่นชมกับการประเมินครั้งนี้เพราะไดอานอยางละเอียด มีผลงานการประเมินที่ละเอียดมากและไมผิด
กับ หลั กวิช าการในฐานะที่ เป น นักประเมิ น ดวยกั น ไดสั มผัส กับ คณะกรรมการฯ ในฐานะผู ให ขอมู ลของสภา
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มหาวิทยาลัยและของวิทยาลัยการฝกหัดครู ไดมีสวนรวมในการใหขอมูลอยางละเอียด และสิ่งที่ใหขอมูล ไวก็ยัง
ครบถวนมิไดตกหลนไปไหน ๒) ขอสรุปจากประเด็นปลายเปดเมื่อนํามาสรุปแลวยังขัดกันอยู เชน ในหนา ๕๑
ความคิ ด เห็ น ในเชิ ง บวกของอธิ ก ารบดี ข อ ๑) ที่ ร ะบุ ว า ท า นมี ภ าวะผู นํ า และธรรมาภิ บ าลในการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยทุกดาน ทุมเททํางานอยางมาก แตเมื่อในเชิงลบ ระบุวา ทานควรจะมีธรรมาภิบาลและความเปน
ผูนําใหมากยิ่งขึ้น ทําใหดูขัดกันซึ่งอาจจะมาจากคนละกลุมคนที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน ๓) ตองการเห็นการ
เปรียบเทียบกับปที่แลววามีการพัฒนาหรือไมอยางไร อะไรที่ยังคงเดิมยังไมเปลี่ยนแปลงเพื่อจะไดสามารถนําไป
พัฒนาไดดียิ่งขึ้น
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา หากพูดถึงปรนัย
หรืออัตนัย แบบสอบถามความคิดเห็นนั้นนอกจากเปนความคิดเห็นที่เปนอัตนัยแลว กรอบของเวลาทําใหเกิด
การไมตรงเพราะใหคิดไปยังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ วาเปนอยางไรบาง เมื่อเปนความ
คิดเห็นก็จะมีความรูสึกดวย ความรูสึกจะเปนความรูสึกที่อยูในปจจุบันและก็ยอนลงไปยังหัวขอตางๆ ที่จะตอง
ตอบ ฉะนั้นความเปนอัตนัยจึงซอนกันอยู เปนอัตนัยในตัวมันเองและเรื่องเวลาก็ทําให เปนอัตนัยมากเขาไปอีก
ความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถามก็พอไดแตน้ําหนักที่ใหนั้นถึงจะเปนรอยละ ๒๐ ก็ตองวิเคราะหอยาง
ถี่ถวน ไมทราบวาที่รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล ไดกลาวมานั้น ไดบรรจุไวในขออภิปรายผลหรือ
ขอจํากัดของแบบสอบถามความคิดเห็นหรือไม ถาไมมขี อใหบรรจุไวดวย
รองศาสตราจารย วิ ชั ย แหวนเพชร มี ข อ สั งเกตว า ๑) กรอบระยะเวลาที่ จ ะรายงานสภา
มหาวิทยาลั ย การประเมิ น นี้ ใชป งบประมาณ สิ่ งที่ รายงานเป น สิ่ งที่ เกิด ขึ้ น วัน สุ ด ท ายคื อวัน ที่ ๓๐ กั น ยายน
๒๕๕๘ และเชื่อวาคณะกรรมการฯ จะตองประเมินในปนี้อีก ซึ่งขณะนี้เหลืออีก ๓-๔ เดือน ผูบริหารที่ไดรับผล
การประเมินครั้งนี้จึงควรไดนําไปศึกษา และเรงพัฒนาเพราะเจตนาของการประเมินมิใชการจับผิด แตตองการ
เปนกระจกสะทอน เปนหนาที่ของคณบดีและผูบริหารที่จะนําขอดอยไปปรับปรุงพัฒนา ๒) เพื่อใหเห็นภาพถา
เปนไปไดการประเมินในคราวตอไปควรมีขอมูลยอนหลัง ๓ ป จะเปนประโยชนอยางมาก
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จากนั้นรองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล ไดรายงานขอมูลตอ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นี้โดยสวนตัวมี
ความพอใจมาก แตในปตอไปขอใหมีการทํา Cross Check เชน ความสําเร็จตามพันธกิจที่สูงมาก ความสําเร็จ
ของงานตางๆ เกือบทุกมิติก็สูง แตเพราะเหตุใดเมื่อไปถามความคิดเห็นแลวจึงไดผลวาธรรมาภิบาลหรือความ
เปนผูนําอยูในระดับปานกลาง จะมีวิธีการ Cross Check ไดหรือไม อาจจะนําผลประเมิน ๘ มิติ ๒๐ ตัวชี้วัดวา
ไดมาเชนนี้ แลวเพราะเหตุใดจึงตอบเชนนี้พรอมเหตุผล จะนาสนใจยิ่งขึ้น
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ เสนอวา ในปตอไป ควรจะประเมินทันทีหรือเกือบทันทีหลังสิ้นสุด
ปงบประมาณ เพื่อใหเห็นภาพในการสอบถามความคิดเห็น
ผู ช ว ยศาสตราจารย อ ารี ย วชิ ร วราการ ให ข อ มู ล ว า เนื่ อ งจากสภามหาวิ ท ยาลั ย แต งตั้ ง
คณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กวาจะประชุมและไดขอมูลจากคณะตองใชเวลา แตในปถัดไป
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หลังจากรายงานการประเมินครั้งนีจ้ ะเริ่มดําเนินการทันทีเพื่อใหไดขอมูลที่รวดเร็ว
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า เหลื อ วาระอี ก ๒ ป ก็ น า จะทํ า ได ดั ง ที่ น ายผดุ ง ชาติ
สุวรรณวงศใหขอสังเกตมา
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู ถามวา ขอมูลในหนา ๘๗
มิติที่ ๖ ขอ ๖.๑ เปนพันธกิจหลักของวิทยาลัยการฝกหัดครู เปนไปไมไดที่วิทยาลัยการฝกหัดครูจะไมตอบและได
ศูนย มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ใหมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อบรมใหอาจารยในมหาวิทยาลัย อบรมใหครูทั่วประเทศ ใน
ชุด ๙ มาตรฐานของคุรุสภา อบรมครูเครือขาย อบรมครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เพราะเหตุใดจึงไดศูนย
รองศาสตราจารยไทย ทิ พยสุวรรณกุล ชี้แจงวา ขอมู ลที่ได มานั้ นไม ไดเปน ไปตามที่คณบดี
กลาว ๖.๑ หมายถึงการพัฒนาคณาจารยในสถานศึกษาอื่น ที่วิทยาลัยการฝกหัดครูรายงานมานั้นมีแตขอมูลที่
ดําเนินการใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทั้งสิ้น คณะกรรมการฯ ไดติดตามและตรวจสอบวามีขอมูลอื่นหรือไม
วิทยาลัยการฝกหัดครูก็ยืนยันมาเชนนี้
อุป นายกสภามหาวิท ยาลั ย ให ขอสั งเกตวา อาจจะไม เข าใจวาการพั ฒ นาอาจารย หมายถึ ง
มหาวิทยาลัย พอถึงบุคลากรในสถานศึกษานอกมหาวิทยาลัย วิทยาลัยการฝกหัดครูอาจจะแบงออกเปนสองสวน
หรือไม
รองศาสตราจารย ไทย ทิ พ ย สุ ว รรณกุ ล กล าวว า มี อยู ๒ ข อ ๖.๑ พั ฒ นาคณาจารย แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอื่น ๖.๒ พัฒนาคณาจารยในคณะ มหาวิทยาลัย แยกเปน ๒ สวน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ถาอานใหครบทั้ง ๒ ขอก็จะเห็นความชัดเจนวาแยกกัน
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ กลาววา คําวาในสถานศึกษาอื่นหมายความวาอยางไร
วิทยาลัยการฝกหัดครูไดอบรมใหกับครูทั่วประเทศ ครูที่อยูในสถานศึกษา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา มีขอมูลใหคณะกรรมการฯ หรือไม
รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล กลาววา มีเอกสารจากที่วิทยาลัยการฝกหัดครูสงมาซึ่ง
มีลายมือชื่อกํากับ และไดถามกลับไปแลว
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ กลาววา ขออนุญาตเพิ่มเติมขอมูลไดหรือไม เพราะเปน
พันธกิจของวิทยาลัย
รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล กลาววา ถาสภามหาวิทยาลัยยินยอม คณะกรรมการ
ก็ยินดี
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อุป นายกสภามหาวิ ทยาลั ย กล าวว า ไม ต องเพิ่ มเติ ม เพราะการประเมิ น เสร็ จ สิ้ น แล ว คณะ
กรรมการฯ ใชขอมูล ณ วันที่ประเมิน ถามีขอมูลใหมใหเขียนอธิบายใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ พรอมดวย
หลักฐาน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะวา
เพื่อใหวิทยาลัยการฝกหัดครูไดมีโอกาสตอบโจทยการประเมิน สมควรใหวิทยาลัยการฝกหัดครูไดเขียนรายงาน
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เมื่อคนพบวามีรายงานตอสภามหาวิทยาลัยแลวจะไดคะแนนศูนยก็คงไมใช เปนการใหขอมูลกับคณะกรรมการฯ
ไมชัดเจน นาจะขออนุญาตสภามหาวิทยาลัยใหวิทยาลัยการฝกหัดครูเขียนรายงาน
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหความเห็น วา
การประเมินเสร็จสิ้นแลว แตถาจะนํามาเพิ่มเติมก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู ทํารายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย
พรอมด วยหลั กฐานวา ในขอการประเมิ น ที่ ได คะแนนเท ากับ ศู น ยจ ะให ขอมู ล เพิ่ มเติ มดั งนี้ ... แตจ ะกลาวว า
คณะกรรมการติดตามฯ ประเมินผิดขอเท็จจริงไมได เพราะไดใชขอมูลที่คณบดีไดลงนามเสนอไป
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล ถามวา ผลการประเมินดานภาวะผูนําของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
นั้นตองปรับปรุง เพราะเหตุใดคะแนนอื่นๆ จึงดีหมด แตคะแนนในสวนนี้กลับตองปรับปรุง เพราะแสดงวาการ
บริหารงานไมดี ทําใหภาวะผูนําต่ํา จึงขอถามแทนคณบดีวาเพราะเหตุใดจึงเปนเชนนี้
รองศาสตราจารย ไทย ทิ พ ย สุ ว รรณกุ ล ให ข อมู ล ว า คณะกรรมการฯ ได แยกคะแนนการ
ประเมินออกเปน ๒ สวน สวนของการทํางานที่เปนผลของงานปรากฏอยูในขอ ๑ - ๔ ดังภาษาบริหารที่วา งาน
ไดผล สวนขอ ๕ เปนความเห็นของคน คนยังไมพอใจ จะดวยเหตุที่วา ๑) คําถามคลุมเครือ ๒) ระลึกแลวก็ยัง
นึกไมออก นึกไดแตปจจุบัน หรือสําคัญอะไรผิดก็ไมทราบได อุปนายกสภามหาวิทยาลัยได ชี้แนะใหปรับปรุงให
สอบถามไดแมนตรงมากยิ่งขึ้น จึงตองลองเทียบหรือหารือกับคณบดีอีกสองสามคณะที่งานก็ไดผล คนก็พอใจ
วาทําอยางไร
นายสมศั ก ดิ์ สุ โ มตยกุ ล กล า วว า ในแง ข องการบริ ห ารเป น ดั ง ที่ ร องศาสตราจารย ไทย
ทิพยสุวรรณกุล อธิบาย ซึ่งชัดเจนและพอใจ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา คําถามของนายสมศักดิ์ สุโมตยกุล ทําใหคิดถึงเรื่องการ
ปฏิบัติตน วัฒนธรรม พฤติกรรมของคนในคณะ สะทอนมาที่การตอบแบบสอบถาม คณะที่ประกอบดวยคนดี
มีคุณ ภาพ มี คุณธรรมสูง จะสะท อนวาถาผลงานดี ก็จะมีความเป นผูนํ า เรื่องธรรมาภิ บ าลก็ จะสอดคล องกั น
แตองคกรใด คณะใด ที่คนทํางานมีวัฒ นธรรมที่ไมพึงประสงค แตกแยก มีแตความอิจฉา ฟองรองกัน ฉะนั้ น
ความสอดคลองระหวางผลงานกับความรูสึกจะมีนอย กรณีเชนนี้จะมีวิธีการประเมินหรือไม
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา เราจะสามารถวิเคราะหได ดวยเหตุดวยผลอะไรก็ตามแต
แตจะตอบใหชัดๆ คงไมไดเพราะขอมูลแยกกัน ที่ขัดกันเพราะไมไดทําวิจัย ไมไดหาคําตอบ แตอนุมานไดวาเปน
อยางไร ตองทําวิจัยจึงจะไดผลอยางชัดเจน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ในฐานะที่เคยเปนผูบริหาร ไมตองการใหทําวิจัยเสมอไป
ตองการให เก็ บขอมูลดวยวิธีการอื่น บาง เชน ถามคนในคณะดวยกัน เองวาเป น อยางไร มีเรื่องขัด แยงกั บใคร
อย างไร ถามฝ ายสนั บ สนุ น ว าอาจารย เป น อย างไรบ าง จะสะท อนได แม แ ต ก ารถามในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนใหญโดยรวมมีพฤติกรรมอยางไร จะสอดคลองกับสิ่งที่ตอบออกมา และสังเกตวา
ถ าหน ว ยงานไหนมี วัฒ นธรรมในการทํ างานที่ ดี คนมี ระเบี ย บ มี วินั ย คุ ณ ธรรม ตรงต อเวลา ซื่ อสั ต ย มั ก จะ
ประเมินออกมาในระดับที่สูง
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ศาสตราจารยสนิ ท อักษรแกว กลาววา เห็ นใจผูประเมิน เกี่ยวกับ ธรรมาภิ บาล เพราะเรื่อง
ธรรมาภิบาลมีตัวชี้วัดมากมาย ตามหลักสากล ๖ ตัวนี้เปนการยากที่จะบอกวาสิ่งใดที่สําคัญ ตองไปพิจารณาวิธี
ตรวจสอบใหม เพราะบางทีที่ระบุธรรมาภิบาลที่ตองปรับปรุงนั้น จะถูกตองหรือไมที่ใหน้ําหนักเทา นั้น เพราะ
อาจจะมีความแตกตางก็ได สามารถพิจารณาในภาพรวมได แตถาในทางตัวเลขแลวเปนการยาก
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะใหหาทางตั้งคําถามแยกประเด็นออกมา แลวจึงสรุปตามหัวขอ
เชน ถามวาผูนํามีภาวะผูนําหรือไมนั้น ถาคนไหนมีภาวะผูนําสูงจะไดคะแนนต่ํา เพราะคนจะไมคอยชอบ หรือถาม
วามีธรรมาภิบาลหรือไม คนไมถูกใจก็จะตอบวาไมมีธรรมาภิบาล ถาเปลี่ยนคําถามใหมวา ธรรมาภิบาลมีอะไรบาง
เชน การทํางานที่ตรวจสอบได มีชองทางตรวจสอบหรือไม เปดเผยขอมูลหรือไม มีอะไรที่นาสงสัยวาไมสุจริตหรือไม
มีความเที่ยงธรรมเมื่อมีผูทําผิดหรือไม แลวนํามารวมคะแนน เมื่อไดคําตอบก็จะรูไดวามีธรรมาภิบาลหรือไม หรือ
ถามวาเวลาเกิ ดเหตุต างๆ ได พบอธิการบดี หรือไม เวลานั กศึ กษาทํ ากิ จกรรมอธิการบดีไปรวมหรือไม ถามในสิ่ ง
เหลานี้แลวนํามารวมอาจจะไดผลมากกวา ถาถามตรงไปตรงมาธรรมชาติคนไทยไมคอยชอบชมใครอยูแลว การถาม
คําถามตรงๆ อาจจะไมได จึงตองชวยกันคิดหาวิธี เพราะทุกมหาวิทยาลัยก็เปนแบบนี้
นายไพรัช อรรถกามานนท ใหขอสังเกตวา ตามที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหคณบดีวิทยาลัย
การฝกหัดครูชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมวาเพราะเหตุใดการพัฒนาบุคคลภายนอกนั้นจึงไดคะแนนศูนย จากขอมูลพบวา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ก็ไดคะแนนศูนย มีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมได ๔ และคณะวิทยาการจัดการได ๕ จึงมีขอสังเกตวาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้นได
มีการพัฒนาบุคคลภายนอกหรือไม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรก็ไดคะแนนศูนยเชนกันมีการดําเนินการ
ในสวนนี้ดวยหรือไม อาจจะเปนความคลาดเคลื่อนในการใหขอมูลตอคณะกรรมการฯ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) โดย
๑) ให ค ณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลฯ ดํ า เนิ น การคราวต อ ไปตาม
ขอเสนอแนะที่ใหไวในครั้งนี้ ดังนี้
๑.๑) นําเสนอผลเปรียบเทียบ ๓ ป ยอนหลังในคราวตอไป
๑.๒) ประเมินทันทีหลังสิ้นสุดปงบประมาณ
๑.๓) หาวิธีคิดคําถามประเด็นผูบริหารใหไดคําตอบที่เปนปรนัยยิ่งขึ้น ตามคําชี้แนะ
ของนายกสภามหาวิทยาลัย
๒) ใหผูบริหารนําผลที่เปนขอดอยไปปรับปรุงพัฒนา
๓) ใหคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครูนําเสนอรายงานขอมูลมิติที่ ๖ ขอ ๖.๑ พรอมดวยหลักฐาน
ตอสภามหาวิทยาลัยกรณีผลการประเมินเปนศูนย
๓.๓ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นเชิ ญ ศาสตราจารย ส นิ ท อั ก ษรแก ว กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุ ณวุฒิ /ประธานคณะกรรมการกําหนดตํ าแหน งทางวิชาการ รายงานข อมูลความวา
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ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิในการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน
๗ ราย จําแนกเปนขาราชการ จํานวน ๓ ราย และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๕ ราย รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ๑) ชื่นชมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เอาใจใสและมี
ความขยันหมั่นเพียรทางวิชาการ ซึ่งจําเปนอยางมากสําหรับอาจารยในมหาวิทยาลัย คณะอื่นอาจจะตองศึกษา
แนวทางที่คณะนี้ไดสรางบรรยากาศและวิธีการสงเสริม ความรวมมือเพื่อใหเกิดผลงานในทางวิชาการ ๒) ผูดูแล
ทรั พ ย สิ น รวมถึ ง ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาของมหาวิ ท ยาลั ย ควรพิ จ ารณาว า จะนํ า ผลงานวิ ช าการเหล านี้ ม า
จดทะเบี ย นเป น ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาหรื อ ไม เช น ผลงานของผู ช ว ยศาสตราจารย สุ ม าลี เกี ย รติ ช นก
เรื่องพฤติกรรมการกินอาหารลดพลังงานสําหรับนักศึกษาที่มีภาวะน้ําหนักเกินและอวน เปนงานวิจัยที่นาสนใจที่
ควรนํามาใชในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกอน อาจจะพิมพเผยแพรดวยก็ได
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ขณะนี้ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นารั บ ผิ ด ชอบการ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาแตใหศูนยบมเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยดําเนินการ
อุ ป นายกสภามหาวิ ทยาลั ย ให นํ าไปคิ ด ดํ าเนิ น การ เช น ผลงานของอาจารย ที่ คิ ด โปรแกรม
คอมพิ วเตอรต างๆ ได ดี นั้ น ก็น าจะเผยแพร หารายได ได อาจารย ที่สอนดนตรี กีตาร คลาสสิ คชั้นตน ก็พิ มพ เป น
หนังสือขายไดเลย นําไปแปรมาเปนทรัพยสิน หารายไดใหอาจารย คณะ และมหาวิทยาลัย เปนการทํางานในเชิงรุก
เพราะการที่อาจารยไดตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยก็มีรายจายเพิม่ จะไดมีสวนนี้มาชวยเรื่องรายจายไดบาง
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา เห็นดวยกับอุปนายกสภามหาวิทยาลัยวาเปนสิ่งสําคัญ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ก็ไดใหขอเสนอแนะในเรื่องนี้ วาใหนําผลงานที่วิจัยไดไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนโดยเฉพาะในชุมชน ในอนาคตตองทําเชนนี้ แลวประเมินผลลัพธวาเปนอยางไรบาง ซึ่งจะชวยผลักดัน
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา มหาวิทยาลัยไดตั้งหนวยงานโดยมีคนที่จะมาสอดสอง
เรื่องเหลานี้เพื่อสรางรายไดอาจจะยังไมมีความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานนี้กับงานวิจัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา ขณะนี้มีความรวมมือกันระหวางศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
และสถาบันวิจัยและพัฒนา
มติที่ประชุม อนุมัติการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
๑) ระดับรองศาสตราจารย ๑ ราย ไดแก ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี เกียรติชนก สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๗ ราย ไดแก
๒.๑) อาจารยอดิศักดิ์ ทองชวย สาขาเทคโนโลยีอุต สาหกรรม ทั้ งนี้ ตั้งแต วัน ที่ ๓
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๒) อาจารยชาญเวทย อิงคเวทย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
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๒.๓) อาจารยรณกร รัตนธรรมมา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๖
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๔) อาจารยวุฒิชัย แพงาม สาขาวิชาฟสิกส ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๕) อาจารยศุทธวดี เววา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๖) อาจารยวรวิทย ประสิทธิ์ผล สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๗) อาจารยวิเชษฐ สุดใด สาขาวิชาดนตรี ตะวันตก ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๔ การเลือกสรรบุคคลที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประจําป ๒๕๕๙
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นเชิ ญ ผู ช ว ยศาสตราจารย กั ล ยา แสงเรื อ ง รายงานการ
เลือกสรรบุคคลที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําป ๒๕๕๙ ความวา ตามที่
สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการเลือกสรรบุคคลที่สมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประจําป ๒๕๕๙ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญา
กิ ต ติ มศั ก ดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยแต งตั้ งคณะกรรมการเลื อ กสรรบุ ค คลที่ ส มควรได รับ การพิ จ ารณาให ป ริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อทําหนาที่ตามขอ ๙ (๒), (๓) และ (๔) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ว าด ว ยชั้ น สาขาวิ ช า และหลั ก เกณฑ การให ป ริญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปแล ว นั้ น ขณะนี้
คณะกรรมการเลือกสรรฯ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว รายละเอียดดั งเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอสังเกตวา รายนายไชยเทพ ภัทรพรไพศาล นั้นมีความ
ชํานาญดานใด บริหารธุรกิจหรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การประกอบอาหารหรือดานการบริหารจัดการ
รานอาหารดานใดเกงกวากันหรือเดนที่สุด
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา ๑) เกงในดานการประกอบอาหาร ๒) เกงในดานการ
บริหารจัดการ ในการขยายรานอาหาร ภัตตาคารตางๆ มีสาขามากมายทั่วประเทศ โดยใชวิชาการบริหารจัดการ
ซึ่งเนนการบริหารจัดการเรื่องอาหารและภัตตาคาร
ศาสตราจารยส นิ ท อั กษรแกว กล าวว า การนํ าเสนอทํ าให เขาใจวาเก งเรื่องการทํ าอาหาร
เรื่องเทคโนโลยีการทําอาหาร ใชภูมิปญญาของตนในการขยายกิจการ
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล าววา ในอดี ต เป น ผู ที่ มี ความเก งในด านการประกอบอาหาร
หลังจากนั้นเมื่อเปนที่นิยมชมชอบจึงมาบริหารจัดการใหมีรานอาหารมากขึ้น มี การเผยแพร ปจจุบันจึงเกงดาน
การบริหารจัดการธุรกิจอาหาร ในครั้งแรกเสนอมาใหไดรับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร แตสภามหาวิทยาลัยมีมติวา การใหปริญญากิตติมศักดิ์นั้นมหาวิทยาลัยตองมีการจัดการเรียนการสอนใน
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สาขานั้น แตมหาวิทยาลัยไมไดเปดสอนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร กรรมการเลือกสรร
เห็นวาเนื่องจากเปนผูมีความรูความสามารถ ทางบริหารธุรกิจไมเชิงเปนคหกรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยก็เปด
สอนคหกรรมศาสตรในระดับปริญญาตรีเทานั้น
จากนั้น ที่ประชุมไดดําเนินการตามขอ ๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย
ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยการลงคะแนนลับ ทั้งนี้มีผูมาประชุม
๑๘ คน และบุคคลทั้ง ๔ ราย ไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ เนื่องจากไดรับคะแนนความเห็นชอบไม
นอยกวา ๒ ใน ๓ ของกรรมการที่มาประชุม คือไมนอยกวา ๑๒ คน จาก ๑๘ คน
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๙ แกบุคคลดังตอไปนี้
๑) พระธรรมมงคลญาณ (วิ ริ ยั งค สิ ริ นฺ ธ โร) ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
๒) นายมาย ไชยนิตย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
๓) นายมนูญ จิตตเกษม ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
๔) นายชัยเทพ ภัทรพรไพศาล ปริญญาบริห ารธุกิจมหาบัณฑิ ตกิตติมศั กดิ์ สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ
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๓.๕ การพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยเชิ ญนายสมชาย ทองพั นธอยู ผู อํานวยการสํ านั กงานอธิการบดี
รายงานความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการ
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น วิทยาลัยการ
ฝกหัดครูไดเสนอขอมูลบุคลากร จํานวน ๒ ราย เขารับการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการคณะกรรมการได
มีการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด เมื่อวัน
ศุ กร ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๘๙ โดยมี ผลการพิ จารณาให นํ าเสนอการต อเวลาราชการ จํ านวน ๑ ราย คื อ รอง
ศาสตราจารย ดร. จิตราภา กุณฑลบุตร สําหรับอีก ๑ ราย จะดําเนินการพิจารณาเมื่อไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยกอน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร .ศุภวรรณ เล็กวิไล จากการพิจารณาคณะกรรมการฯ
ไดพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ ประกาศของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยวิธีการขอตอเวลาราชการของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการและผูบริหาร
พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการและผู บริ หาร (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ดั งนี้ ๑) ให สถาบั นอุ ดมศึ กษาโดยความเห็ นชอบของสภา
สถาบั นอุดมศึกษาจัดทํ าแผนอั ตรากํ าลั งระยะ ๔ ป โดยกําหนดเกณฑ และวิธีการในการวิเคราะห ความตองการ
คณาจารยเป นรายสาขาวิชาที่ ชัดเจน และนํามากําหนดจํ านวนและคุ ณสมบั ติของคณาจารยที่ต องการเป นราย
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สาขาวิชาเปนรายป ๒) ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
ตําแหนงศาสตราจารย ภายในวันสิ้นปงบประมาณของปที่เกษียณอายุราชการ ผูชวยศาสตราจารยซึ่งไดยื่นคําขอ
ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยไวแลวกอนยื่นคําขอตอเวลาราชการ ก็ใหมีสิทธิยื่นได แตสถาบันอุดมศึกษาจะตอ
เวลาราชการใหบุคคลนั้นไดก็ตอเมื่อประกาศแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยนั้นไดกอนสิ้นปงบประมาณที่
เกษี ยณอายุ ราชการ ๓) มีภาระงานและมี ผลงานทางวิ ชาการย อนหลัง ๓ ป จนถึงวันสิ้นป งบประมาณของป ที่
เกษียณอายุราชการดังนี้ ๓.๑) ปฏิบัติงานมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด และ ๓.๒) มีผลงานทางวิชาการ อันไดแก ตํารา หนังสือ งานวิจัย ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันเฉลี่ยปละหนึ่งเลมหรือรายการ หรือบทความทาง
วิชาการ เฉลี่ยป ละไมน อยกวาสามเรื่อง ทั้ งนี้ เฉพาะที่ไดรับการเผยแพรและมี คุณภาพตามหลักเกณฑ ที่ ก.พ.อ.
กําหนด กรณีที่ผูขอตอเวลาราชการดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ใหลดบทความทางวิชาการเหลือเฉลี่ยปละไม
นอยกวาสองเรื่อง ๔) ภาระงานสอนตองมีชั่วโมงสอนสัปดาหละไมนอยกวา ๑๘ ภาระงาน (๑๒ ชม.) ไมวาจะเปน
การสอนภาคปกติหรือภาคพิเศษ ๕) ในระหวางเวลาหนึ่งปกอนยื่นคําขอ ตองเปนผูอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย
โดยมาปฏิบั ติหน าที่ สม่ําเสมอ และตลอดปดังกลาวลาหยุดไม เกินสามสิ บวันทํ าการ เวนแตเปนกรณี การลาป วย
เพราะเกิดอุบัติเหตุ ๖) มีสุขภาพแข็งแรงอยูในสภาพที่สามารถปฏิบัติหนาที่ได ๗) ไมอยูในระหวางถูกสอบสวนทาง
วินัยอยางรายแรง รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติการตอเวลาราชการ ของรองศาสตราจารย ดร. จิตราภา กุณฑลบุตร สวนผูชวยศาสตราจารยศุภวรรณ
เล็กวิไล นั้น จะตอเวลาราชการเมื่อไดรับตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย
มติที่ประชุม อ นุ มั ติ ก ารต อ เว ล าราช ก าร ข อ งรอ งศ าส ต ราจ ารย ด ร.จิ ต ราภ า กุ ล ฑ ล บุ ต ร
สวนผูชวยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล นั้น จะพิจารณาตอเวลาราชการเมื่อไดรับตําแหนง
ทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย เมื่อมีประกาศแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
กอนสิ้นปงบประมาณนี้
๓.๖ ลดหน ว ยกิ ต หลั ก สู ต รหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙
กลุมงานวิชาศึกษาทั่วไป สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํ านั กส งเสริมวิ ช าการและงานทะเบี ย น รายงานวา ตามที่ ส ภามหาวิ ทยาลัย ได พิ จารณาอนุ มัติ
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่ อวัน ศุ กรที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มี จํานวนหน วยกิ ต ที่ เรี ย นตลอดหลั กสู ต ร ๓๑
หนวยกิต นั้น เพื่อมิใหเปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของหลักสูตร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย
กลุ มงานวิชาศึ กษาทั่ วไป จึงขอลดหน วยกิ ตหลั กสู ตรหมวดวิชาศึ กษาทั่ วไป หลักสูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ดั งกล าว เป น ๓๐ หน ว ยกิ ต ทั้ งนี้ ได ผ านการพิ จ ารณาจากสภาวิ ช าการ และคณะกรรมการดํ าเนิ น งานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
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อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ตามที่สภามหาวิทยาลัย ไดอนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมี
จํานวน ๓๑ หนวยกิต แตโครงสรางหลักสูตรที่ใชอยูขณะนี้ ๓๐ หนวยกิตเทานั้น จึงตองลดใหถูกตอง และวิชาที่
ลดหนวยกิตคือวิชาตระหนักรูและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
รองศาสตราจารย เปรื่ อ ง กิ จ รั ต น ภ ร กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก ล า วว า
เนื่องจากมีประกาศจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วา การเปลี่ยนจากเดิม ๓๐ หรือ ๓๑
หนวยกิต จะกระทบกับหลักสูตรอีกมากมาย เพราะหนวยกิตเพิ่ม ครั้งกอนเปนการอนุมัติ ๓๑ หนวยกิต ทําไมจึง
เปน ๓๑ หนวยกิต เพราะมีการปรับปรุงรายวิชา เนื้อหา และชื่อวิชา ถือวาเปนการปรับปรุงครั้ งใหญ ดังนั้นจึง
เขาเกณฑขอที่ ๒ เพราะมี ๒ ขอ ทั้งนี้ถาเห็นชอบวา ๓๑ หนวยกิตเปน ๓๐ หนวยกิตอยางเดิม ฉะนั้นก็ถือวา
ปรับปรุงเล็กนอย แตเนื่องจากมีประเด็นที่สําคัญ
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล าวว า ควรพิ จ ารณาเฉพาะกรณี นี้ ก อน คื อปรับ ปรุ งจาก ๓๑
หนวยกิตที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไวแลวเหลือ ๓๐ หนวยกิต
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กลาววา กรณีนี้เห็นชอบ
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า ถ า เห็ น ชอบ ก็ อ นุ มั ติ หมดประเด็ น วาระนี้ และเชิ ญ
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร นําเสนอประเด็นที่ตองการเพิม่ เติม
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กลาววา เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรนั้น ตองครบ ๕ ป
หรือไมครบ ๕ ปก็ได เพราะใน ๕ ปนี้ มีกระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แตถาปรับปรุงภายใน
ระยะเวลาอันสมควร ไมถึง ๕ ป ก็เปนการปรับปรุงเล็กนอย ไมตองเสนอ สกอ. แตขณะนี้มีคนเขาใจผิด และตน
ได ต รวจสอบแล ว รายงานการประชุ มครั้งที่ ผ านมาหน า ๑๖ รองศาสตราจารย วิ ชั ย แหวนเพชร กล าวว า
หลั ก สู ต รหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปนี้ หลั ก สู ต รจะต อ งปรั บ ปรุ ง ทุ ก ๕ ป และมี ก ารปรั บ ปรุ ง พร อ มเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ คราวนี้เปนการปรับปรุงเพื่อใชในปการศึกษา ๒๕๕๙ ไดตรวจสอบแลว
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาววา การปรับปรุงมีการเปลี่ยนชื่อ มีการปรับเนื้อหา ไดตรวจสอบแลวพบวาไม
นอยกวา ๕ รายวิชาที่เปลี่ยนไป มีหลักฐาน บางวิชาก็หาย บางวิชาก็เพิ่ม และวิชาหนึ่งหนวยกิ ตที่จะทําใหเกิด
เป น ๓๑ หน ว ยกิ ต คื อพลศึ กษา การปรับ ปรุ งเป น ๓๑ หน วยกิ ต เหมื อนเป น การปรับ ปรุงเล็ กน อย แต จ ริงๆ
ตรวจสอบแล ว เป น การปรั บ ปรุ ง ใหญ เพราะเปลี่ ย นชื่ อ วิ ช า ปรั บ เนื้ อ หาวิ ช า เพิ่ ม วิ ช า อย า งไรก็ ต าม
ที่รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กลาวว า ปรับปรุงทุก ๕ ปนั้น ตนก็เห็นดวย แตหลักสูตรนี้ในป ๒๕๕๔
น้ําทวม ตนเปนอธิการบดีไมไดปรับปรุงอะไร ป ๒๕๕๕ จึงปรับปรุง แตกระบวนการปรับยังไมไดอนุมัติ มาอนุมัติ
ปลายป ๒๕๕๕ เพราะฉะนั้นใชจริงคือปการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ เพราะฉะนั้นจากป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ใชได ๓ ป พอป ๒๕๕๙ ปรับ ปรุงเพื่ อใช ป ๒๕๕๙ เลย มี การปรับปรุงขนานใหญ ดวย เพราะปรับ ปรุงหลาย
ประเด็น ตองสง สกอ. เพราะถือเป นการปรับ โครงสรางดวย ฉะนั้น มีห ลายประเด็นที่ยังมีปญหา ยังไมลงตัว
เพราะสภามหาวิทยาลัยก็ไดอภิปรายถึงบางรายวิชาและมอบหมายใหตนใหคําปรึกษากับบางรายวิชา และยังมี
วิช าที่ มีการปรับ ปรุงอย างมาก จะต องทํ าคู มือการเรีย นการสอน รวมทั้ ง มคอ. ๓ ด ว ย ฉะนั้ น ถ ายังไมทํ าสิ่ ง
เหลานั้นและเรงรัดจะเปดสอนภาคการศึกษานี้แลว จะมีปญหา นายกสภามหาวิทยาลัยยังกลาวไวตอนหนึ่งใน
รายงานการประชุมหนา ๑๕ ที่ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต กลาววาจะมีปญหาเรื่องการจัดการเรียน
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การสอนที่นายกสภามหาวิทยาลัยถามในหนา ๑๔ วา หากเปดภาคการศึกษาในเดือนมิถุนายนนี้แลวยังไมมีคูมือ
แนวทางการสอนและสามารถไปใช ในภาคการศึ ก ษาที่ ๒/๒๕๕๙ ได ห รื อ ไม ผู ช ว ยศาสตราจารย พ รเลิ ศ
อาภานุทัต ก็ตอบเองวา จะมีปญหาเรื่องการจัดตารางการเรียน หากจะใชในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ จะมีปญหา
กับนักศึกษาที่เขามาเรียน ควรจะไดเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ถาเชนนั้น ควรจะนําไปใชในปการศึกษา ๒๕๖๐
นี่เปนประเด็น ตนจึงตองอธิบายเพิ่มเติม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว ในรายงานการประชุมหนา
๑๙ นั้น ไดอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแลว แลวเพิ่งรับรองรายงานการประชุมวามติอนุมัติไปแลว แต
ใหไปทําคูมือและปรับรายชื่อวิชาเทานั้น แลวก็ใหรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ชวยพิจารณา ที่เสนอวันนี้
เพียงปรับหนวยกิต ฉะนั้น รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กับผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต และ
คณะทํางานตองไปดําเนินการขอสอง ขอสาม มาใหม แลว มานําเสนอสภามหาวิทยาลัย มาเสนอในวาระนี้ซึ่ง
พิจารณาเพียงการเปลี่ยนหนวยกิตไมได การพิจารณาในวาระนี้จะไมจบ
รองศาสตราจารย เ ปรื่ อ ง กิ จ รั ต น ภ ร กล า วว า อนุ มั ติ จ าก ๓๑ เป น ๓๐ หน ว ยกิ ต
แตรายละเอียดมีการเปลี่ยนแปลงมากไมใชเล็กนอย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ถาเชนนั้นรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ก็ไปทํามา
ตามขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ แลวเสนอมาใหม
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กลาววา รายละเอียดการอภิปราย การปรับปรุงเนื้อหานั้น
เปลี่ยนชื่ออยางเดียวไมได ตองไปตรวจสอบเนื้อหาดวย และตนตองไปคุยกับอาจารยผูสอน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ขอใหรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ไปตรวจสอบ
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภ ร กล าววา แต กรรมการไมได ใหตนไปพบอาจารยผูสอน
เพียงแตรายงานวารายวิชานี้เปลี่ยนแลว ซึ่งตนไมเขาใจ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอใหรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร อานขอความในขอ ๒
ซึ่งระบุวาใหปรับชื่อรายวิชาฉลาดคิดดวยวิทยาศาสตรใหเหมาะสม แตไมทําใหเปลี่ยนความหมาย โดยใหปรึกษา
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร เมื่อยังไมไดทําประเด็นนี้ ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศกับคณะก็ตองไปทํา
และตองปรึกษารองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร สวนขอ ๓ ใหปรับชื่อรายวิชาอื่นๆ ตามขอเสนอแนะของที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยไปปรึกษาผูรูทางดานสังคม สิตวิทยา ปรัชญา ขอ ๔ ปรับชื่อรายวิชาตางๆ แลวให
รายงานการดําเนินการวาปรับจากอะไรเปนอะไรใหตรงกับความตั้งใจอยางแทจริง ตองไปทํามาตามมตินี้ ไมใช
มาขอมติวันนี้อีก เพราะวันนี้เสนอวาระเพียงขอปรับหนวยกิตจาก ๓๑ ใหเหลือ ๓๐ สวนขอ ๓ และ ๔ ตองไปทํา
และเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ว าทํ าอะไรมาแล ว และไปปรึก ษารองศาสตราจารย เปรื่ อง กิ จ รัต น ภ ร วั น นี้ จึ ง
พิจารณาเพียงเทานี้
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กลาววา ที่ไดขออนุญาตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งทํา
หนาที่ประธานที่ประชุมเพราะที่ปรับปรุงและขอปรับจาก ๓๑ หนวยกิตมาเปน ๓๐ หนวยกิตนั้น กระบวนการ
ปรับปรุงเนื้อหารวมทั้งชื่อนี้ไมใชการปรับปรุงเล็กนอย
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล าวว า ถ า เช น นั้ น รองศาสตราจารย เปรื่ อ ง กิ จ รั ต น ภ ร ก็ ไป
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รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กลาววา ประเด็นคือหลักสูตรเดิมใชมาเพียง ๓ ป ยังไมถึง
ปที่ ๕ เลย และถาจะใหพรอมเรื่องคูมือ สามารถจะเปดสอนป ๒๕๖๐ ได
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอใหรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ดําเนินการมาใหมทั้งหมด
ตามทีไ่ ดใหขอสังเกต และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหม ไมใชเสนอวันนี้
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตวา ตามที่
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภรจะดําเนินการนั้น ยังไมเขาใจวาจะใหทําอยางไร จึงขอใหอธิบายใหชัดเจน
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กลาววา หลักสูตรทีป่ รับปรุงมาเปลี่ยนโครงสรางเปนสวนใหญ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ใหขอสังเกตวาเปน
การเปลี่ยนประเด็นหลักๆ ซึ่งตองเสนอ สกอ. ไมใชปรับปรุงเล็กนอย
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กลาววา แตพอปรับเป น ๓๐ หนวยกิต จะเปนไปตาม
หลักการคือปรับปรุงเล็กนอย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร อาจจะยังไมเขาใจ
ประเด็นที่ตนอธิบาย ถารองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภรจะเสนอใหปรับปรุงอยางอื่นอยางไร ตองนํามาเสนอ
เขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหม
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภ ร กลาววา มีประเด็นหลายประเด็นวา ที่ จริงเนื้อหาวิชา
เหมือนกับวาไดทําไปแลว เพราะจะเปดสอนแลว แตที่ใหปรึกษาตนกอนนั้นยังไมไดปรึกษา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ก็กรรมการหลักสูตรฯ ยังไมไดทําขอ ๒ ขอ ๓ เลย
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กลาววา ตั้งแตหนาตนๆ อภิปรายเรื่องการปรับวิชา นายก
สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหตนไปชวยใหคําปรึกษาแนะนํา ตนจึงตองไปคุยกับอาจารยผูสอน ไมไดคุยกับ
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต และถึงแมจะคุยกับผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัตก็ไมได ตองไป
คุย กั บ อาจารย ผู สอนที่ ป รั บ ปรุ งรายวิช า ใครเป น คนปรับ ผูช ว ยศาสตราจารย พ รเลิ ศ อาภานุ ทั ต ปรั บ หรื อ
อาจารยผูสอนปรับ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ขั้นตอนวาใครจะไปทําอะไรกับใคร แลวผลเสนอวาอยางไร
นั้น รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ตองทํามา
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กลาววา แตคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรไมไดทํามากอนหนานี้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา วันนี้คณะกรรมการฯ เสนอแคลดหนวยกิตเทานั้น
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ถามวา เปนวาระสืบเนื่องเชื่อมโยงไดหรือไม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เชื่อมโยงคือเสนอครั้งหนา เพราะครั้งนี้ไมมีเวลาแลว
รองศาสตราจารย เปรื่อง กิ จ รัต น ภ ร กล าววา แต ครั้ งนี้ มีป ระเด็ น จะเสนอวายังไม ได มีการ
ปรึกษาตนและจะเปดวิชาที่จะปรับเปลี่ยน
อุป นายกสภามหาวิทยาลัย กล าววา ขอมติ อย างนี้ ๑) เห็ น ชอบการปรับ จาก ๓๑ หน วยกิ ต
เปน ๓๐ หนวยกิต ตามที่เสนอ ๒) ขอใหปฏิบัติตามมติคราวที่แลว โดยใหไปปรึกษารองศาสตราจารยเปรื่อง
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กิจรัตนภร แลวนํามาเสนอใหม
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กลาววา ยังมีความรูสึกวาไมใชมติเชนนั้น และมีความ
คิดเห็นเพื่อที่จะใหเขาใจตรงกัน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา แลวครั้งนี้จะใหพูดกันถึงเรื่องตางๆ นี้เลยหรือ
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กลาววา ไมใช เพียงแตเห็นวา ที่ผานมากรรมการฯ ยังไม
ไดมาปรึกษาแตเมื่อนําเขาวาระวันนี้กลับเปดสอนแลว
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ไดสรุปไปแลววา วันนี้อนุมัติเทาที่เสนอมาคือ ลดจาก ๓๑
หนวยกิต เหลือ ๓๐ หนวยกิต ลดตรงไหนก็ไดบอกรายวิชามาแลว วันนี้แคนี้ แลวมีมติตอไปวาที่เหลือก็ใหไป
ดําเนินการและใหปรึกษารองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร แลวนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัย จะไปปรึกษากัน
อยางไรก็เชิญไปปรึกษากันมา
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา จริงๆ แลวไมมีอะไร
ซับซอน และไดถามวาใครจะไปปรึกษาผูสอน
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ตอบวา ผูที่ปรับปรุงรายวิชานี้ เพราะมีการอภิปรายเรื่อง
ชื่อวิชากันมาก ตนคิดวาจะเปลี่ยนเพียงชื่อคงไมได
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา เปนหนาที่ของมหาวิทยาลัยที่จะตองพิจารณาวาใคร
สอนวิชาอะไร ขณะนี้ขอปรับปรุงจาก ๓๑ หนวยกิต เปน ๓๐ หนวยกิต จะใหไปปรึกษารองศาสตราจารยเปรื่อง
กิจรัตนภร แลวผูสอนรูหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี ใหขอมูลวา ไดดําเนินการมาแลว
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กลาววา ทํามาแลว แตนายกสภามหาวิทยาลัยมอบใหตน
ไปปรับ แตตนจะปรับอยางเดียวไมได ตองดูเนื้อหา คุยกัน บางครั้งมีปญหาก็จะอธิบายใหฟง แตคณะกรรมการฯ
ยังไมไดปรึกษา แตบอกวาปรึกษามาแลวซึ่งไมใช
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต ชี้แจงวา กระบวนการทํารายวิชาตางๆ นั้น มีขั้นตอน
มี การประชุ ม อาจารย ใช ผ ลลั พธ (Outcome) ของผู เรีย นเป น ตั ว ตั้ ง แล ว ก็ พั ฒ นารายวิช าและมี การประชุ ม
เชิญอาจารยผูสอน อาจารยที่เกี่ยวของมาทํารายวิชาพัฒนา จนไดรายวิชา คําอธิบายรายวิชา มคอ. ๓ และผาน
สภาวิ ช าการ ผ านคณะกรรมการดํ าเนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย ฝ า ยกลั่ น กรองหลั ก สู ต ร และมาเสนอ
สภามหาวิทยาลัย มติสภามหาวิทยาลัยคราวที่แลวเพียงแตใหรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร พิจารณา
เฉพาะคูมือเทานั้น ไมไดใหยอนกลับไปประชุมอาจารย เพราะดําเนินการผานขั้นตอนนั้นมาเปนปแลว ตั้งแตเริ่ม
ประชุมอาจารย ขั้นตอนวัดผลจนออกมาเปนคําอธิบายรายวิชาเปนที่เรียบรอยแลว
ศาสตราจารย สนิ ท อักษรแกว ถามวา แลวได ปรึกษารองศาสตราจารย เปรื่อง กิจรัตน ภ ร
แลวหรือไม
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ใหขอมูลวา ยังไมไดปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต กลาววา เฉพาะมติใหปรึกษาคูมือเทานั้น ถาจะใหเชิญ
อาจารยผูสอนมาประชุม ไมใชขั้นตอนนั้นแลว เพราะเลยขั้นตอนนั้นมาแลว
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นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ติดใจอะไร
รองศาสตราจารย เปรื่ อ ง กิ จ รั ต น ภ ร กล าวว า เนื่ อ งจากมี ก ารอภิ ป รายเรื่ อ งชื่ อ วิ ช าอย า ง
กวางขวาง นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหตนไปใหคําปรึกษา ทั้งในการปรึก ษาก็ตองปรึกษาเจาของวิชา
ตนยังไมไดไปปรึกษาเจาของวิชาเลย และผูดูแลก็ไมไดถาม จนมาถึงวันนี้เปนการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของหนวย
กิต และเวลานี้เปดภาคการศึกษาแลว
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา วิชาอะไร
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ตอบวา วิชาฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร เวลาพิมพมีทั้งคํา
วา ดวย และคําวา ทาง อยูในเอกสาร จึงไดทวงไป ตั้งแตวันนั้นมายังไมไดรับการติดตอใหไปพูดคุย โดยแจงวา
ผานขั้นตอนมาแลว เมื่อสภามหาวิทยาลัยมอบ ตนก็ตองไปปรึกษาเพราะไดรับมอบหมายมานั่นเอง ตองคุยกับ
อาจารยที่พัฒนารายวิชา ถาปรับชื่อรายวิชา อาจกระทบเนื้อหาและตองเปลี่ยน ถาเนื้อหาวิชายังคงเดิม แลวไป
เปลี่ยนชื่อ ก็มีปญหาอีก แตคณะกรรมการกลาววาผานขั้นตอนมาแลว และก็คงวิชานี้ตามเดิม ตนจึงรายงานวา
ตนไมไดทําสิง่ เหลานี้ ซึ่งถูกหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การประชุมครั้งที่แลวมีเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให
ดําเนินการตอไปอยูสองเรื่อง เรื่องหนึ่งคือเรื่องชื่อรายวิชาจะใชวาฉลาดคิดดวยวิทยาศาสตรหรือฉลาดคิดทาง
วิทยาศาสตร เดิมใชวา ฉลาดคิดดวยวิทยาศาสตร จะใหความเห็นวา ฉลาดคิดดวยวิทยาศาสตรมันอาจจะขัด
(Against) กั บ สั งคมไทย ไม น าจะใช น าจะใช ว าฉลาดคิด ทางวิท ยาศาสตร แล วก็ ดู เหมื อนไม มีใครวาอะไร ก็
เปลี่ยนเปนฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร แลวก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ใหไปปรึกษารองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร คือ
การทําคูมือ เพราะรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร เสนอวาจะตองมีคูมือการสอน ตนจึงสรุปวาถาอยางนั้นก็
ทําคูมือมา ทําเสร็จแลวก็ใหไปปรึกษารองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ใหชวยตรวจใหดวยวาคูมือครอบคลุม
หรือไม มีเทานั้นไมใชหรือเมื่อคราวที่แลว
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาวเพิ่มเติมวา เปนไปตามมติที่ประชุมหนา ๑๙
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ถามว า ได ทํ า คํ า อธิ บ ายหรื อ ยั ง ทํ า เสร็ จ แล ว นํ า ไปให ท า นรอง
ศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภรตรวจหรือยัง
ผู ช ว ยศาสตราจารย พ รเลิ ศ อาภานุ ทั ต รายงานว า ได ม อบให ร องศาสตราจารย เ ปรื่ อ ง
กิจรัตนภร เมื่อวันพุธที่ผานมา ทานอาจจะยังไมสะดวก ก็เลยยังไมไดรับไป
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา คําอธิบายนั้น ในชั้นนี้ยังไมตองใชใชหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต กลาววา มี ๖ วิชาที่ตองเปดสอนในภาคการศึกษานี้
และทําเสร็จแลวทั้ง ๖ วิชา รวมทั้ง มคอ. ๓
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา วันนี้มาขออะไร
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต กลาววา ขอลดหนวยกิตจาก ๓๑ หนวยกิต เปน ๓๐
หนวยกิต เทานั้น
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา แลวกอนจะไปเปดสอนจะตองมีคูมือใชหรือไม ซึ่ งคูมือนี้จะใช
เรียนภาคการศึกษานี้
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ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต ใหขอมูลวา จะเปดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันจันทรนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ไดสงคูมือนี้ไปใหรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร หรือไม
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต รายงานวา ไดพยายามมอบใหทานเมื่อวันพุธ แตทาน
อาจจะยังไมสะดวก ก็เลยยังไมไดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา แลวติดขัดอะไร
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตน ภร กลาววา ในมติขอ ๒ ให ปรับ รายชื่อวิชาฉลาดคิดด วย
วิทยาศาสตรใหเหมาะสม แตไมทําใหความหมายเปลี่ยน โดยใหปรึกษาตน แตไมใชดูเลมนี้เลมเดียว ตองดูทั้งเลม
หลายเลม วันนี้ขออนุมัติใหมจากหนวยกิต ๓๑ เปน ๓๐ ถาดูที่การปรับปรุงรายวิชาก็เห็นวาไมใชการปรับปรุง
เล็กนอย เพราะอยางนอย ๕ หรือ ๖ วิชาบางวิชาก็เปนชื่อใหม บางวิชาก็แยกออกมา บางวิชาก็เพิ่มขึ้นใหม เชน
พลศึกษา เปนวิชาใหม ๑ หนวยกิต หนวยกิตถึงเปน ๓๑ คงจะตองมาทบทวน เพราะนายกสภามหาวิทยาลัยเคย
ถามผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต วา หลักสูตรที่ปรับปรุงนี้ตองเรงดว นหรือไม ตนจึงนําเสนอขอมูล
อางอิงจากรองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชรวา หลักสูตรเดิมถาปรับปรุงตั้งแตป ๒๕๕๔ ปนี้ครบ ๕ ป แตที่จริง
แลวปรับปรุงป ๒๕๕๕ และมีผลตั้งแตเทอมที่ ๒/๒๕๕๕ จัดการเรียนการสอนครบถวนจริงๆ ในภาคเรียนที่
๑/๒๕๕๖ เพราะฉะนั้ น จาก ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ป นี้ ๒๕๕๙ เป น ป ที่ ๔ ถ า อะไรยั ง ไม เร ง รี บ นายก
สภามหาวิทยาลัยก็ถามในการประชุมคราวกอนวา แลวจะมีปญหาหรือไม ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต
ตอบวา ถาเปนไดคือป ๒๕๖๐ จึงมีความเห็นวาตองปรับกระบวนการจากการปรับปรุงที่ผานมาใหดี ทําคูมือใหดี
โดยยินดีที่จะชวยตรวจสอบคูขนานไปใหได แลวขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยกอนที่จะเปดสัก ๑ ภาคการศึกษา
ก็ จ ะทํ าให ส มบู ร ณ ยิ่ งขึ้ น ไม ใช ม าขออนุ มั ติ วั น นี้ แล ว วั น จั น ทร เป ด สอน จะตรวจให ได อ ย างไร เพราะสภา
มหาวิทยาลัยมอบเปนมตินี้ แตก็ไมไดปรึกษา แตเหมือนกับวาใชวิชานี้เลย แตเพราะชื่อวิชาจึงตองดูเนื้อหาขางใน
ดวย จึงขอเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยวามีประเด็นวายังมีเวลา เพราะยังใชหลักสูตรเดิมไมครบ ๕ ป เพราะเปด
สอนในป ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ เพราะตนเองเปนผูปรับปรุงในชวงนั้น และทําไมตองใชในป ๒๕๕๙ เพราะ
ฉุกละหุกเกินไปถาจะนําหลักสูตรไปใช (Implement) ตองทําคูมือใหสมบูรณกอน ถาไมสมบูรณเปดสอนไปทํา
คูมือไปดวยจะมีปญหา ควรอนุมัติใหไปปรับปรุงใหเหมาะสม ถาปรับปรุงยังไมทันก็ใชหลักสูตรเดิมไปกอน หรือ
ปรับปรุงเล็กนอยใหเนื้อหาทันสมัย เชน อาเซียนปรับเปนอยางไร เพราะเกณฑสกอ. ถาปรับเล็กนอยไมมีปญหา
นายกสภามหาวิทยาลัยก็กลาวตอนนั้นวาเหมือนกับกฎหมาย ชื่อเหมือนเดิม แตปรับวิธีการเรียนการสอนเพิ่ม
เนื้อหาวิชาไดไมเปนไร แตการดําเนินการครั้งนี้ปรับทั้งชื่อใหม เปลี่ยนเนื้อหาใหม เพิ่มวิชาใหมมากกวารอยละ
๕๐ ดังนั้น เพื่อไมใหมีปญหาความคับของใจของผูปฏิบัติ จึงนาจะปรับปรุงเทาที่ทําได แตจะใชป ๒๕๖๐ เพราะ
ยังมีเวลา ถาใชตอนนี้จะขลุกขลัก เพราะคูมือไมใชทําแควิชาเดียว มีอีกหลายวิชา ถาใหตรวจคูมือก็ตองตรวจทุก
วิชา แลวยังมี มคอ. ๓ มคอ. ๔ และ ๕ เกี่ยวของกับ การเรียนการสอนทางทฤษฎีและปฏิบัติตองทั้งหมดเลย
ไมใชงาย ตนยินดีที่จะเสียสละไปตรวจใหเรียบรอย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ถามวา ตามที่รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ถามถาเปด
สอนในป ๒๕๖๐ จะไดหรือไม
ผู ช วยศาสตราจารย พรเลิ ศ อาภานุ ทัต เรีย นวา จั ด ตารางสอนไปเรี ย บร อยแล ว และสภา
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มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่แลวก็อนุมัติเห็นชอบ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา มติเห็นชอบแตสภามหาวิทยาลัยไมไดระบุวาใหเปดป
ใดใชหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต กลาววา ไดขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเพื่อเปดสอนในป ๒๕๕๙
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา ถาเชนนั้นก็เปลี่ยนได
รองศาสตราจารย เ ปรื่ อ ง กิ จ รั ต น ภ ร ให ข อ สั ง เกตว า ในรายงานการประชุ ม นายก
สภามหาวิทยาลัยถามวา หากเปดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ในเดือนมิถุนายนนี้แลวยังมีปญหา ยังไมมีคูมือแนว
การสอนสามารถนําไปใชในภาคการศึกษาที่ ๒ ไดหรือไม ในหนา ๑๕ ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต
ก็กลาววา จะมีปญหาเรื่องการจัดตาราง หากจะใชในภาคเรียนที่ ๒ ในป ๒๕๖๐ ตนเขาใจวามีการปรับหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แตหากปรับมากกวารอยละ ๕๐ ผูสอนหรือผูเกี่ยวของที่สอนเปนทีมตามคูมือจะมีปญหา
เพราะวิชาใหมจะสอนอยางไร วิชาเกาปรับอยางไร และคูมือนี้ก็ยังไมแนใจ ยังไมไดดูเพราะวาทํากะทันหันจาก
การปรับเปลี่ยน วิชาฉลาดคิดทางวิทยาศาสตรก็ยังไมไดมาปรึกษา และทํ ามาแลว แลวตนบอกวายังใช ไม ได
เพื่อใหสะดวกในการบริหารและการเรียนการสอน รวมทั้งผูสอนดวยควรเปดป ๒๕๖๐ ก็ได ปนี้ก็ทําในระยะเวลา
อีก ๕-๖ เดือนใหสมบูรณ เพราะยังไมครบเวลา ๕ ป ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ก็เปดสอนไปเลย
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล าววา ไม จํ าเป น ต องครบเวลา ๕ ป ถึ งจะปรับ ปรุง เพราะว าถ า
ของเดิมมันไมดี ไมทันสมัย ไมตอบสนองวัตถุประสงค ก็ตองรีบปรับ ถึงจะเดินไปขางหนาได เรื่องระยะเวลานั้น
ไมควรจะมาเปนเกณฑวารอไปก็ได ปญหาอยูที่วาปรับแลวผูเรียนจะดีขึ้นหรือไม จะไดรับการศึกษาดีขึ้นหรือไม
กระบวนการในการปรับคิดกันเองในหมู ๒ หรือ ๓ คนนี้ หรือไดทํากันอยางไร ขอใหเลาวาทํากันตัง้ แตเมื่อใด
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต รายงานวา เริ่มจากการตั้งกรรมการโดยเห็นวา หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปเปนวิชาที่นักศึกษาทุกคณะตองเรียน จึงตั้งกรรมการจากรองคณบดีฝายวิชาการของทุกคณะ รวมกับ
ตัวแทนจากของทุกคณะ มาเปนกรรมการตั้งแตปที่แลว การทําหลักสูตรนี้ใชระยะเวลาประมาณเกือบ ๑ ป ตั้งแต
มกราคม ๒๕๕๘ โดยเนนผลลัพธ (Outcome) เปนตัวตั้ง ไมไดดูวาวิชาเดิมเปนอะไร ใครเปนเจาของวิชา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หลักนั้นถูกตองแลว ที่ไมดูวาใครเปนเจาของวิชา เพราะหลักนี้
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร วางไว ไมใหผูที่สอนวิชานั้นมาเปนกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต กลาววา เริ่มจากรองคณบดีฝายวิชาการทุกคณะกับตัว
แทนที่ใหคณะเสนอขึ้นมาวาจะมาปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา นอกจากรองคณบดีฝายวิชาการทุกคณะ คณบดีทราบเรื่องหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต รายงานวา คณบดีทราบ เพราะมีหนังสือเชิญประชุม
โดยตลอด
นายกสภามหาวิทยาลัยถามคณบดีที่อยูในที่ประชุมวาทราบเรื่องนี้หรือไม และถามคณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวาไมทราบเลยหรือ
รองศาสตราจารยสุ พจน แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํ ารงตําแหน งบริห าร/
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คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรชี้แจงวา ชวงหลัง งานวิชาการสวนใหญไมไดผานคณบดี ผานรอง
คณบดีฝายวิชาการ บางครั้งก็ไมไดรวมประชุม
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา แลวรองคณบดีไมเคยเลาใหคณบดีฟงหรืออยางไร
รองศาสตราจารย สุ พ จน แสงเงิ น กล าวว า คณบดี เป น หั ว หน า ระดั บ คณะ กระบวนการ
ดําเนินการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้นคณบดีไมคอยไดไปเกี่ยวของเทาใด
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ไมเกี่ยวเพราะไมใหไปเกี่ยว หรือไมเกี่ยวเพราะไมไดสนใจจะไปเกี่ยว
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กลาววา ไมมีคําสั่ง ก็เลยไมไดไป
นายกสภามหาวิทยาลัยใหผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต อธิบายกระบวนการจัดทํา
ผู ช ว ยศาสตราจารย พ รเลิ ศ อาภานุ ทั ต กล า วว า ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ค วามคื บ หน า จะรายงานให
คณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษาที่มีคณบดีเปนกรรมการทุกครั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา แลวตอนนั้นคณบดีเขารวมหรือไม
ผูช วยศาสตราจารยพ รเลิศ อาภานุ ทัต รายงานวา ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการอํ านวยการจั ด
การศึกษามีอธิการบดีเปนประธาน คณบดีทุกคณะเปนกรรมการ คณบดีก็เขาประชุมทุกครั้ง และรายงานเรื่อ ง
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตลอดอยางนอย ๔-๕ ครั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยถามรองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน วาเคยไดรับฟงรายงานนี้หรือไม
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กลาววา ในเอกสารนั้ นมีรายงาน แตการปฏิ บัติสวนใหญ
ไมไดไปปฏิบัติ
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย ถามว า ตอนที่ จ ะเริ่มต น ทํ านั้ น ทราบหรือไม และทราบวาจะมี การ
เปลี่ยนแปลงหรือไม
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน ตอบวา ทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต เลาตอไป
ผู ช ว ยศาสตราจารย พ รเลิ ศ อาภานุ ทั ต ให ข อ มู ล ว า จากนั้ น คณะกรรมการก็ พิ จ ารณาว า
ตองการใหผลลัพธ (Outcome) ของผูเรียนเปนอยางไร ผลลัพธของนักศึกษาในปจจุบันและอนาคตควรจะเปน
อยางไร คณะกรรมการก็ดูมา ๕ ระดับ ผลลัพธระดับมหาวิทยาลัย ก็ดูจากอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เปนคนดี
มี ค วามเป น ไทย ไฝ รู และทํ า งานได ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาก็ ดู จ ากมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
(TQF) ระดับประเทศก็ใชคานิยม ๑๒ ประการของประเทศ และระดับ สากลก็ใช การเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
และระดมความคิด
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา หลักที่วานั้น นําเขาที่ประชุมอะไรหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต ใหขอมูลวา นําเขาที่ประชุมกรรมการอํานวยการจัด
การศึกษา และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา คณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษามีคณบดีหรือไม มีคณบดี
ไปประชุมหรือไม และถามคณบดีคณะอื่นๆ วาทราบขอมูลหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาววา ทราบ
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เพราะกระบวนการนี้ เริ่มตั้ งแตป ๒๕๕๘ ในสวนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เป นฐานที่ มีศาสตรที่
จะตองมาชวยดูแลในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต ก็ไดไปใชหองประชุมคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และไปปรึกษากันอยูเนืองๆ ก็รับทราบตลอดวากระบวนการไปถึงไหน อยางไร
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา คณบดีไดแจงใหอาจารยในคณะทราบหรือไม
ผู ช ว ยศาสตราจารย เดช บุ ญ ประจั กษ กล าวว า อาจารย ทุ กท านยั งไม ท ราบ เพี ย งแต ว ามี
คณะกรรมการที่ไปเริ่มดําเนินการและพัฒนามาโดยลําดับ มีคณะกรรมการที่รับทราบมาออกแบบ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา คณะกรรมการประกอบดวยใคร มาจากไหน
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ กลาววา คณะกรรมการในสวนของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มีรองคณบดีฝายวิชาการเปนหัวหนาชุดในสวนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และอาจารย
ที่เกี่ยวของในศาสตรที่กําหนดจากองคประกอบที่ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต กลาวถึงเมื่อครูนี้ ใน
สวนของวิชาสิ่งแวดลอม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เปนอาจารยหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ กลาววา เปนอาจารย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ถาเปนอาจารยก็พอจะรูเรื่อง วามีการปรับหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป แลวยังรูรายละเอียดของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดวยใชหรือไม
ผู ช ว ยศาสตราจารย พ รเลิ ศ อาภานุ ทั ต กล า วว า เมื่ อ ได ๔ ระดั บ แล ว ก็ ม าหาคํ า สํ า คั ญ
(keyword) วาแตละระดับนั้นควรจะมีคําสําคัญอะไรที่เปนผลลัพธของผูเรียน เชน ของมหาวิทยาลัยก็มีความ
ชั ด เจน คื อ เป น คนดี มี ค วามเป น ไทย ใฝ รู ทํ า งานได การเรี ย นรู ในศตวรรษที่ ๒๑ มี เ รื่ อ งความร ว มมื อ
(Cooperation) เรื่องการสื่อสาร (Communication) ก็นํามาเปนคําสําคัญตางๆ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุ ทัต เปน คนคิด เอง หรือ
กรรมการจากอาจารยเปนคนคิด
ผูชวยศาสตราจารย พรเลิศ อาภานุ ทัต รายงานวา กรรมการที่ นําเรียนวามี รองคณบดีฝ าย
วิชาการและตัวแทนไดชวยกันคิด เมื่อไดผลลัพธเปนคําสําคัญตางๆ แลว ก็นําคําสําคัญตางๆ มาจัดกลุมวาควรจะ
เปนอะไร เมื่อจัดกลุมแลวก็นําเสนอวาเปน จิต คิด กาย สังคม ภาษา และจัดเปนกลุมๆ มา แลวนําคําสําคัญมา
บรรจุ เชน ทางจิต ควรจะมีคําสําคัญอะไร ทางคิดมีคําสําคัญอะไร แลวนําคําสําคัญตางๆ นี้มาสรางเปนรายวิชา
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ถามว า ผู ช ว ยศาสตราจารย พ รเลิ ศ อาภานุ ทั ต สํ าเร็ จ การศึ ก ษา
สาขาวิชาอะไร
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต ตอบวา สาขาวิชาการบริหารพัฒนา
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ถามว า เวลาได คํ า สํ า คั ญ ทางจิ ต แล ว จะจั ด กลุ ม เป น อะไรนั้ น
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต คิดเองหรืออยางไร
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต กลาววา ไดระดมสมอง โดยนําคําสําคัญตางๆ มาทํา
เปนสติกเกอร โดยตั้งเปนจิต คิด กาย แลวใหอาจารยที่เปนกรรมการรวมประชุมชวยกันคิด
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา อาจารยเหลานั้นมาจากไหน
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อาจารย ป ย ะดา จุ ล วรรณา กรรมการปรับ ปรุ งหลั กสู ต รรายงานว า ได ดํ าเนิ น การร วมกั บ
คณะกรรมการในการร างหลั กสู ต รหมวดวิช าศึ กษาทั่ วไป โดยยื น ยั น ได ว ามี กระบวนการสรางหรื อปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรอยางเปนระบบอยางแทจริง โดยความรวมมือของคณาจารยทุกภาคสวนเพื่อใหการรางหลักสูตรเปน
ระบบ เชิญกรรมการสอบถามเพื่อความกระจางของขอมูลมากขึ้น เนื่องจากคณะทํางานมีความมุงมั่นตั้งใจ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ทุกภาคสวนนั้นหมายถึงใครบาง
อาจารยปยะดา จุลวรรณา อธิบายวา หมายถึงทุกองคป ระกอบ เนื่องจากหมวดวิชาศึกษา
ทั่ ว ไปมี ความสํ าคั ญ ทุ กภาคส ว นมี ความตั้ งใจทํ างานเพื่ อหมวดวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไปมาก กระบวนการที่ ม าจาก
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้มีขั้นตอนและมีวิธีการดําเนินงานที่ชัดเจน
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ไดไปศึกษาจากที่อื่นบางหรือไม
อาจารยปยะดา จุลวรรณา กลาววา ไดมีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นที่เปน ตนแบบดว ย
และขอขอมูลเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีหลักฐานยืนยันชัดเจน มีตนแบบและนํา
บริบทของมหาวิทยาลัยมาบูรณาการเพื่อใหสอดคลองซึ่งสามารถตอบโจทยของทุกคนไดมากที่สุด
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ตอบโจทยทุกสาขา เมื่อทราบวาผูเรียนจะตองรูเรื่ องอะไร แลว
ไดทําคูมือหรือไม
อาจารยปยะดา จุลวรรณา ใหขอมูลวา ไดทําคูมือคูขนานมาเพื่อรองรับความตองการทุกอยาง
ได แตในความรูสึกของตน บางครั้งกระบวนการก็ ไม สามารถให ทันกั บ กรอบเวลา แต ทุกกระบวนการมี การ
กลั่นกรองมาชัดเจน
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เวลาที่ทําคูมือมีคณะกรรมการกี่คน
อาจารยปยะดา จุลวรรณา ใหขอมูลวา แลวแตสาขาวิชา แตขั้นต่ํามีคณะกรรมการที่สงมาจาก
คณะอยางนอย ๕ คน ในแตละวิชา ซึ่งเปนกรรมการหลัก ยังไมรวมกรรมการยอยที่มารวมบูรณาการความรูแต
ละดานที่จะมาเขียนเนื้อหารวมกันอีก
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา รวมความวาใชกําลังคนมากมาย
อาจารยปยะดา จุลวรรณา กลาววา ใชคนมาก เพราะมหาวิทยาลัยมุงเนนเสมอวาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปเปนหัวใจของมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา มีโอกาสเปนไปไดหรือไมวา อาจารยบางคนไมเคยรูเลยวากําลั ง
มีการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารยปยะดา จุลวรรณา กลาววา มีโอกาสเปนไปไดถาเราไมทราบวาขอมูลการรับขาวสาร
ของแตละคนเปนอยางไร มหาวิทยาลัยพยายามรณรงคใหทุกคนเปดใจวาทุกวิชามีความสําคัญ ดังนั้นอาจารย
อาจจะไมใชดัชนีชี้วาวิชานี้รับรูหรือไม แตยืนยันวาทุกสาขาทุกคณะใหความสําคัญกับหมวดวิชานี้
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา อยางนอยทุกสาขาทราบใชหรือไมวามีการปรับปรุงหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารยปยะดา จุลวรรณา กลาววา ในเรื่องของการจัดกําลังคนไมสามารถบริหารใหทุกคนมารวมใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปได หรืออาจารยทุกคนไมสามารถรองรับในแตละรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได
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นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ทํามานี้ จะทําใหนักศึกษาเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไวหรือไม
อาจารยปยะดา จุลวรรณา กลาววา ถายึดตามเนื้อหาและรูปแบบวิธีการสอนเปนหลัก ถาตัว
นักศึกษาหรือ Input มีความคงที่ก็จะไดผลแนนอน แตถานักศึกษาหรือ Input ไมคงที่ก็ไมสามารถรับรองไดวา
ดวยกระบวนการหรือเนื้อหาจะพัฒนาใหเปนไปตามที่ตองการไดหรือไม แตอยางนอยก็จะดีที่สุดและจะมากไป
กวากอนที่จะมีการปรับปรุง
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การทําครั้งนี้อยูในความรับผิดชอบของคณะใดคณะหนึ่งหรือ
ไประดมมาจากทุกคณะ
อาจารยปยะดา จุลวรรณา กลาววา การทํ าครั้งนี้เปนการดําเนินการจากทุกคณะ ทุกคณะ
ตื่นตัว ถาทานไดเห็นบรรยากาศในการรวมปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมเคยมีสักคณะเดียวที่จะ
ละเลยหรือปฏิเสธ มีแตตื่นตัวอาสาที่จะทํา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา มีใครในที่นี้ที่อยูในคณะใดคณะหนึ่งที่จะบอกวาไมเคยรูเรื่องนี้
หรือจะบอกวาขั้นตอนที่ทํานี้ไมไดเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมหรือไม
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํากลาววา
การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้เปนความประสงคของมหาวิทยาลัย สวนระยะเวลาจะใชเทาใดก็แลวแต
แตโดยหลักการหลักสูตรใชเกิน ๕ ปไมได แตจากที่รายงานวาใชหลักสูตรของป ๒๕๕๕ ถาจะใชของป ๒๕๕๕
ตอไปก็ถือวาระยะเวลายังไมหมด แตก็ไมไดหมายความวามหาวิทยาลัยจะปรับปรุงไมได สามารถปรับปรุงได ซึ่ง
ขณะนี้กระบวนการปรับปรุงมหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิ หลังจากปรับปรุงตามคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิ ก็เขาสภาวิชาการซึ่งอธิการบดีเปนประธาน หลังจากนั้นก็นําไปปรับปรุงแกไขอีก เมื่อปรับปรุงแกไข
แลวก็นําเขาคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร ซึ่งมีนายผดุงชาติ สุวรรณ
วงศ เปนประธาน หลังจากนั้นก็นําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ความที่ ไมรูวาโครงสรางของหลักสูตรที่ใชอยู
เดิมนั้นเปน ๓๐ หนวยกิต และเปนเพราะตามมาตรฐานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดใหไมนอยกวา
๓๐ หนวยกิต จึงไดทํามา ๓๑ หนวยกิต แตถากําหนดเปน ๓๑ หนวยกิตก็จะกระทบโครงสราง เพราะเมื่ออนุมัติ
ไปแลว หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้จะไปสวมกับหลักสูตรที่ใชอยูจะทําใหโครงสรางผิดไปทันที จึงเปนที่มา
ของวัน นี้ ที่ มาขออนุ มัติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ว าขอจากที่ เคยอนุ มัติ คราวที่ แ ล ว ๓๑ หน ว ยกิ ต ขอลดเหลื อ ๓๐
หน ว ยกิ ต นี่ คื อ วาระที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เสนอมา ฉะนั้ น จึ งคิ ด ว า ควรพิ จ ารณาวาระนี้ ก อ น ถ าเห็ น ชอบก็ จ ะได
ดําเนินการไป สวนขั้นตอนการดําเนินการที่สภามหาวิทยาลัยไดมอบใหรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ไป
นั้น ก็ยังสามารถทําได เชน คูมือยังไมเรียบรอยก็ทํา แตเทาที่ทราบ เหมือนวิชาที่เปดมีแค ๖ วิชา ขณะนี้มีคูมือ
รองรับเรียบรอยแลว สวนดีไมดีอยางไรก็ตองใหรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ชวยพิจารณาหรือไมก็หาก
เมื่อใชไปแลววิชาใดที่ไมเหมาะสม ผูสอนหรือคณะก็สามารถสงเรื่องขึ้นมาเพื่อขอปรับปรุงรายวิชานั้น ทราบมาวา
หลังจากไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลวตองสงไปให สกอ. ภายใน ๓๐ วัน หากยังไมไดสงไป สกอ.
ก็สามารถทําได เพราะ สกอ. ยังไมทราบเรื่อง ๓๑ หนวยกิต ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยก็ควรอนุมัติใหลดเหลือ ๓๐
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หนวยกิตเพื่อไมใหกระทบตอโครงสราง
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา กลาววา
เรื่องที่เปนหวงมีอยู ๒ เรื่อง คือ ๑) เรื่องโครงสราง ซึ่งคงไมมีปญหาเพราะไดยุติไปแลว ๒) เรื่องความพรอมตอง
ถามผูปฏิบัติวาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ พรอมหรือไม อาจจะไมพรอมทั้งหมด เพราะเปนไปไมไดวาเพิ่งไดรับ
การอนุมัติไปเมื่อคราวที่แลวแลวจะพรอมหมด มีคูมือตางๆ ครบทั้งหมด หลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติไปปที่แลวยัง
ไมครบทุกรายวิชาเลย ดังนั้นจึงตองคอยๆ ทําไป ถาภาคการศึกษาที่ ๑ มีรายวิชาพรอมอาจจะไมตองทั้งหมดก็ได
เปนบางสวน คําวาพรอมนี้ไมไดหมายความวาพรอมของผูจัด แตตองพรอมผูสอนดวย ถามี มคอ. ๓ และเอกสาร
ของเกาพอจะนํามาใชสอนไดก็เปดไดเลย ถาพรอมก็ไมนาจะมีปญหาอะไร
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา มีความพรอมหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต กลาววา ใน ๖ รายวิชานั้นมีความพรอม มีเอกสารมีคูมือเรียบรอย
อาจารย ข จิ ต พรรณ อมรปาน ประธานสภาคณ าจารย แ ละข า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ถามวา จากที่รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กลาววา ถาบางรายวิชาไมพรอม
ยังไมเปด แตสามารถปรับปรุงใหสมบูรณไดหรือไม
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณี โชติ กลาววา ถาจะแกรายวิชา แกคําอธิบาย แกชื่อตางๆ ตอง
นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหม เพราะสภามหาวิทยาลัยอนุมัติไปแลว แตคําวาไมพรอมคือยังไมเปดแต
จะไปเปดภาคการศึกษาหนา ไปทํ าคูมือหรือรายละเอียดตางๆ ได ตามจริงสภามหาวิทยาลัยอนุ มัติหลักสูตร
เทานั้นเอง เรื่องกระบวนการจัดทําเอกสารตางๆ นั้น เปนเรื่องการบริหารของมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ตามจริงสภามหาวิทยาลัยไมเคยดูคูมือ ไมเคยเห็น ดูก็คงดูไมรู
เรื่องเหมือนกัน
รองศาสตราจารย คมเพชร ฉั ต รศุ ภ กุ ล กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ กล าวว า
กระบวนการในการรางหลักสูตรนั้น ไดมีการจัดทํา ผังขั้นตอนการดําเนินการ (Flow Chart) มาเรียบรอยและ
คอนขางสมบูรณ จากการทําหนาที่เปนกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร ก็ได
พิจารณามาพอสมควร ที่สําคัญคือสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแลวในการประชุมครั้งที่แลว ในครั้งนี้มีปญหาเพียง
อยางเดียวคือ ขออนุมัติไป ๓๑ หนวยกิต แตตองลดเปน ๓๐ หนวยกิต เพื่อไมใหกระทบโครงสรางเทานั้นเอง
ซึ่งสามารถอนุมัติไดในวันนี้ ๒) เรื่องความพรอมไดมีการจัดทําคูมือมาพรอมๆ กับการจัดทําหลักสูตร วิชาที่เปด
สอนในช วงนี้ทั้ งหมด ๖ วิช านั้ น ก็คิด วาได จัด ทํ าสมบู รณ แล ว แตวิ ชาที่ จ ะเป ด สอนในภาคการศึ กษาต อไปก็
สามารถที่จะทําไปไดเรื่อยๆ คงไมสามารถทําใหเสร็จพรอมกันในทันที คิดวาถาเชนนี้ก็เปดได
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ที่ตองซักถามอยางเอาจริงเอาจังนั้น เพราะไมตองการใหใคร
มาพูดภายหลังวา สภามหาวิทยาลัยเรงรัดอนุมัติหลักสูตรไปโดยที่คณบดี หรือรองคณบดีไมรูเรื่อง จึงตองใหแนใจ
วาถาจะมีคนที่ไมรูเรื่องก็เพราะวาคนนั้นไมเอาเรื่อง กระบวนการทําใหทุกคนตองรูมาโดยตลอด วันนี้ที่จะขอ
อนุมัติใหลดเหลือ ๓๐ หนวยกิตนั้น เปน ความจําเปน ที่จะตองลด ก็ลด ซึ่งก็ไดปรับมาเปน ที่เรียบรอยแลวใช
หรือไม ที่มอบใหรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ไปชวยนั้น ทานก็พยายามจะทําใหดีที่สุด จึงตองการจะไป
ดูรายละเอียด ไดความวารายละเอียดไดทํากันมาเสร็จเรียบรอยหมดแลว และชื่อวิชาก็เปลี่ยนเปนฉลาดคิดทาง
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วิทยาศาสตร เหลือแตคูมือถารองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ยังติดใจวาจะครบถวนหรือไม จะชวยตรวจให
ก็ได หรือถาคิดวาจะยุงยากมากนัก ปลอยใหสอนกันไปแลวติดตามผลภายหลังก็ได เพราะถาไปรื้อมาใหมก็จะ
เทากับไปทําลายกระบวนการทั้งหมดที่ทํากันอยางตอเนื่องมาเปนป แลวสภามหาวิทยาลัยก็ไมอยูในฐานะลงไป
ทําเองได เหมือนกับตอนที่รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ทํา สภามหาวิทยาลัยก็ไดมอบแลวแตอธิการบดี
ทํามาอยางไร เห็นมีวิชาที่ตองการวิชาสองวิชาก็อนุมัติ ก็เรียบรอย สภามหาวิทยาลัยไมไดลงไปดูแมกระทั่งถาม
วาคูมือมีหรือไม ก็ไวใจเพราะทราบวาเชี่ยวชาญดีอยูแลว ในคราวนี้ไดมีการทํากันมาตามขั้นตอนอยางครบถวน
ดวยความละเอียดพอสมควร และรับรองแข็งขันวาไดทําคูมือเรียบรอยแลวก็ตองวางใจและเอาใจชวย
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กลาววา ตามจริงก็ไมไดกังวลอะไรมาก แตขั้นตอนถาบอก
วาฉลาดคิดทางวิทยาศาสตรตามที่อภิปรายโดยมติขอ ๒ ตองมาปรึกษาตน แตไมไดมาปรึกษา จึงถามวาไมได
ปรึกษาแลวนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ถาตนมีความคิดไปในทางอื่นก็ไมได ตองเปนไปตามนี้ สวนการปรับ
ชื่อรายวิชาฉลาดคิดดวยวิทยาศาสตรใหเหมาะสมแตไมทําใหความหมายเปลี่ยน ก็ใหมาปรึกษา แตก็ไมไดปรึกษา
จะใชตามนี้หรือไมเพราะสิ้นสุดไปแลว ถาจากชื่อแลวดูเนื้อหาแลวไปกันไดก็เห็นดวย แตถาชื่อและเนื้อหาไมไป
ดวยกันก็ไมเห็นดวย วิชานี้อยูในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตนยังไมมีโอกาสไดคุยกับอาจารยผูสอน ไม
ตองการใหเปลี่ยนอะไรกะทันหัน เพียงแตใหรับรู เมื่อมาถึงตรงนี้ก็ใหตนรับรู จึงไดบอกวาไมไดรับรูเพราะวาไมได
บอก ส ว นคู มื อ นั้ น ได มี ก ารอภิ ป รายหลายคน เพราะการนํ า หลั ก สู ต รไปใช นั้ น หลายๆ ท า นบอก ให ไ ป
Implement ไมแนใจวาไดไปทําตามนั้นหรือไม แลวคณะกรรมการก็ใหขอมูลวาอยูในคูมือ มคอ. ๓ แตคูมือนั้นก็
ตองดูรายละเอียดดวย บางวิชาก็ยังไมเปด ยังไมพรอม แตก็ไดอนุมัติไปแลวเพราะบางอยางยังไมสมบูรณ วิชา
ไหนที่จะเปดสอนก็ไมรู ที่มอบแลวก็ตองการดูคูมือ แตดูคูมืออยางนี้อยางเดียวไมได ตองดูวาคูมือนี้เปนวิชาอะไร
ยอนกลับ ไปดูเนื้อหาวิชา ถาไมดู วิชาจะมาทําเกี่ยวกับคูมือการสอนอยางไร ถายังไมเสร็จแลวไปเปดก็มีความ
กังวล แตถาเสร็จแลวเปดก็เห็นดวย ถายังไมเสร็จแลวไปเปดสอนมันเปนคําถาม จึงเสนอถามในวันนี้
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า ที่ จ ะเป ด สอนนั้ น เสร็ จ แล ว ๖ รายวิ ช า เดิ ม ก็ คิ ด ว า รอง
ศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร สนใจ ก็เลยมอบใหอานดูวาตรงตามที่คาดหวังหรือไม ไมไดคิดวาจะใหไปรื้อใหม
ถามันยาวนัก อานลําบากก็ตองวางใจเขา
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เสนอว า จากที่ ผู ช ว ยศาสตราจารย พ รเลิ ศ อาภานุ ทั ต และ
อาจารยปยะดา จุลวรรณา ชี้แจงมา สภามหาวิทยาลัยก็ควรจะใหความเห็นชอบเพราะไดใชสติปญญาและความ
รวมมือจากทุกคณะ นอกจากนั้นยังมีคณะทํางานชุดยอยอีก นาจะเชื่อมั่นในความรู ความสามารถ สติปญญาของ
อาจารยของเรา ควรมีมติเห็นชอบไป สวนมติที่ใหนําคูมือไปปรึกษารองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ก็ให
ปฏิบัติตอไป
รองศาสตราจารยพงศฺ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง กลาววา
ตามจริงก็ตั้งใจวาจะเชิญผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนผูตรวจการประเมินผลงานทางวิชาการมาดูแล ใหตรวจสอบคูมือวา
ในเนื้อหากับรายวิชาตรงกันหรือไม เหมือนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มคี ณะกรรมการบริหารรายวิชา
ก็ตองใหผูเชี่ยวชาญมาวิพากษ วิเคราะห ใหเปนคูมือที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา ยังไมมีความจําเปนตองทําเชนนั้น มหาวิทยาลัยควร
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จะมีลักษณะ เอกลักษณเฉพาะ ผูเชี่ยวชาญที่วานั้น ไมรถู ึงความเปนพระนคร ฉะนั้นตองไวใจวาที่อาจารยทํากัน
มานั้นดีแลว
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวาชื่อรายวิชาที่จะทําใหเปนพระนครคือวิชาใด
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต กลาววา วิชาพัฒนาตนและอัตลักษณคนพระนคร
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า วิ ช านี้ ใช ห รื อ ไม ที่ จ ะให เรี ย นสมาธิ ด ว ย คิ ด ว าน าจะเป น
ประโยชน รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร จะชวยไดมากเพราะเปนครูสมาธิอยู และคิดวาถาเขมงวดเรื่องนี้
ตั้งแตป ๑ นักศึกษาจะมีสมาธิในการเรียน สําเร็จการศึกษาจะเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ดี เพราะไมใชแตเฉพาะมี
ความรู ยังมีสติ และมีพฤติกรรมที่ดี สมกับทีต่ องการจะใหเปน ฉะนั้นเนนใหดีๆ
อาจารยนภพร เชื้อขํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ใหขอมูลวา ตนไดเขา
ไปมีสวนในการปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตลอดมา ตั้งแตปที่รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
เปนอธิการบดี ครั้งนี้เปนครั้งที่ผานกระบวนการเขมขนมาก แมแตตอนแรกที่จะไดรายวิชามานั้น ยังจะตองมี
การอภิปราย นําวิทยากรเกงๆ จากมหาวิทยาลัยที่ตนประทับใจมาก กวาจะไดกําหนดออกมาเปนรายวิชา ไดเปน
กรรมการประสานงานของรายวิชาวิถีไทย ซึ่งขณะนี้เปลี่ยนเปน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับธรรมาภิบาล และ
วิถีไทย ไดทําหลักสูตร มคอ. และทําเนื้อหาวิชาทั้งหมด กระบวนการทั้งหมดมีการวิเคราะห มีคณาจารยเขาไป
รวมกระบวนการในการกําหนดรายวิชา กระบวนการในการผลิต กระบวนการในการทําทั้งหมดผานกระบวนการ
ที่เขมขนมากกวาครั้งที่เคยทํามา
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กลาววา ในเมื่อมีคูมือ ๖ รายวิชาที่ตองใชในภาคการศึกษานี้
เป น ไปได ห รื อไม ว า จะมี การออกแบบประเมิ น คู มื อนี้ ไปด ว ย ในเชิ งหาความบกพร อ ง หรื อ ประสานวิ จั ย หา
ประสิทธิภาพ เพื่อใหดูขอบกพรองตรงนั้น ไหนๆ ก็ทดลองไปแลวและไดใชไปแลวจะไดเปนขอมูล
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ก็อนุมัติไป และขอขอบคุณ ทุกทานที่มีสวนรวมใหขอมูลและ
ความคิดเห็นในครั้งนี้
มติที่ประชุม อนุ มั ติ การขอลดหน วยกิ ตหลั กสู ตรหมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไป หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙
กลุมงานวิชาศึกษาทั่วไป สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เปน ๓๐ หนวยกิต
๓.๗ ขอขยายจํานวนนักศึกษาเกินแผนการรับในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยรายงานวา วิทยาลัยการฝกหั ดครู มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร
ขอขยายจํานวนนักศึกษาเกินแผนการรับ ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจําปการศึกษา
๒๕๕๙ เนื่องจากตามแผนรับของสาขาวิชาภาษาไทย (๕ ป) กําหนด ๔๐ คน แตในป พ.ศ. ๒๕๕๙ มีนักศึกษา
สนใจมาสมัครเพื่อศึกษาตอในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเปนจํานวนมาก วิทยาลัยการฝกหัดครู
จึงขออนุมัติรับนักศึกษาเปนจํานวนเกินกวาแผนรับที่กําหนดไว รวมเปน ๖๐ คน และไดแบงนักศึกษาเปน ๒
หมูเรียน หมูเรียนละ ๓๐ คน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

๓๔
มติที่ประชุม
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อนุ มัติ การขยายจํ านวนนั กศึ กษาเกิ น แผนการรั บ ในหลั ก สู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาไทย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดวยสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือ
แจ งมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครวา ได พิจ ารณารับ ทราบการให ความเห็ น ชอบการปรับ ปรุ งแก ไขอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๕๖ วิ ทยาลั ย การฝกหั ด ครู มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พระนคร รายละเอี ยดดั งเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตร จํานวน ๗ หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือแจงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวา ไดพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร ๗ หลักสูตร ดังนี้
๑) การปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเคมี
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) การปรั บ ปรุ ง แก ไขอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สัตวศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๓) การปรั บ ปรุ ง แก ไขอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๔) การปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔
๕) การปรับ ปรุงแก ไขอาจารย ผู รับ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รและอาจารย ป ระจํ าหลั กสู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔
๖) การปรับ ปรุงแก ไขอาจารย ผู รับ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รและอาจารย ป ระจํ าหลั กสู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๗) การปรั บ ปรุ งแก ไขอาจารย ผู รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย ป ระจํ าหลั กสู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

๓๕
2
4

6

8

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ)
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได แ จ ง นโยบายรั ฐ มนตรี ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(พลเอก ดาว พ งษ รั ต นสุ ว รรณ) เพื่ อ ใช เป น ประโยชน ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร และเป น แนวทางการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายในสวนที่ เกี่ยวของใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

14

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ ประชุมวา กําหนดการประชุมครั้งตอไปคือวันศุกรที่ ๑๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

16

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.
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ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

