รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห$องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ป(การฝ*กหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

..............................................................
ผู$มาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล'า
๔. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๕. รองศาสตราจารยทองหล1อ วงษอินทร
๖. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๗. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๘. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๙. หม1อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๑๐. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๑. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๒. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
ผู'ช1วยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
อาจารยมณฑล จันทรแจ1มใส
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
รองศาสตราจารยเกษม ช1วยพนัง
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
ผู'ช1วยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

ผู$ลาประชุม
๑. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง
ประธานสภาคณาจารยและข' าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู'ดํารงตําแหน1งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู'ดํารงตําแหน1งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู'ดํารงตําแหน1งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู'ดํารงตําแหน1งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ

๒
๒. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๓. ศาสตราจารยสนิท อักษรแก'ว
ผู$เข$าร1วมประชุม
๑. ผู'ช1วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผู'ช1วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๔. ผู'ช1วยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
๕. ผู'ช1วยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๖. อาจารยชินวงศ ศรีงาม
๗. อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
๘. อาจารยธงชัย ทองอยู1
๙. อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
๑๐. ผู'ช1วยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

นางเดือนเพ็ญ สุขทอง
ผู'ช1วยศาสตราจารยวัชรินทร อินทรพรหม
นางสาวสร'อยทอง เมณฑกูล
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
ผู'ช1วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางลภัสรดา นาคพริก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยการฝDกหัดครู
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู'อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู'อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู'อํานวยการสํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู'ช1วยอธิการบดี/ผู'อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ผู'อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
กรรมการประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผู'ช1วยอธิการบดี/ผู'ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผู'อํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหน'ากลุ1มงาน
สภามหาวิทยาลัย/ผู'ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู'ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจ'าหน'าที่บริหารงานทั่วไป กลุ1มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ'าหน'าที่บริหารงานทั่วไป กลุ1มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ'าหน'าที่บริหารงานทั่วไป กลุ1มงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม
ด' ว ยนายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ นายกสภามหาวิ ทยาลั ย ติ ด ภารกิ จ ในช1 ว งแรกของการ
ประชุม จึงมอบให'นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน'าที่ประธานการประชุม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวเปIดประชุมและดําเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ ๑.๒ – ๑.๔

๓
ระเบียบวาระที่ ๒ และระเบียบวาระที่ ๓.๑ หลังจากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน'าที่เปKนประธาน
การประชุม สรุปได'ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ$งให$ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แสดงความยินดี
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว1าด'วย
ขณะนี้บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได'รับตําแหน1งทางวิชาการระดับผู'ช1วย
ศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย ได'แก1 อาจารยอุเทน ทองทิพย สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแต1วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และนักศึกษาได'รับรางวัล
ชนะเลิศในการแข1งขันวอลเลยบอลชาย กีฬามหาวิทยาลัยแห1งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ มอดินแดงเกมส
ณ จังหวัดขอนแก1น ดังนี้ ๑) พันจ1าอากาศเอก อนุชา ศรีสุข ผู'ฝDกสอน ๒) พันจ1าอากาศเอก สุโยธิน
แสงแดง ผู'ช1วยผู'ฝDกสอน ๓) พันจ1าอากาศเอก ดนัย ทิพยเสถียร ผู'ช1วยผู'ฝDกสอน ๔) ผู'ช1วยศาสตราจารย
ไอยเรศ ลิบลับ ผู'จัดการทีม ๕) นายประวิตร ศรีเข'ม สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ๖) นายพิพัฒน
ปOอมคํ า สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกี ฬา ๗) นายอานนท จายไธสง สาขาวิชาการท1องเที่ยวและการ
โรงแรม ๘) จ1าอากาศเอก ภูวพล โสภาพล สาขาวิชาการท1องเที่ยวและการโรงแรม ๙) นายประสิทธิ์
พิลาดวง สาขาวิชาการท1องเที่ยวและการโรงแรม ๑๐) นายคณิต ศิลปศร สาขาวิชาการท1องเที่ยวและ
การโรงแรม ๑๑) นายสนั่ น นั นทยานน สาขาวิ ชาการท1องเที่ ยวและการโรงแรม ๑๒) นายพลวั ฒน
นิตยคําหาญ สาขาวิชาการท1องเที่ยวและการโรงแรม ๑๓) นายกฤษฎา นิลไสว สาขาวิชาการท1องเที่ยว
และการโรงแรม ๑๔) จ1 าอากาศเอก นั ฐพงศ เกศาพั นธ สาขาวิ ชาการท1 องเที่ ยวและการโรงแรม
๑๕) จ1าอากาศเอก อาทิ ตย แก' วอ1 อนใส สาขาวิ ชาการท1 องเที่ ยวและการโรงแรม ๑๖) นายกฤษดา
ศรีงาม สาขาวิชาการท1องเที่ยวและการโรงแรม
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรแก1อาจารยที่ได'รับตําแหน1งทางวิชาการ และ
นักศึกษาที่ได'รับรางวัลจากการแข1งขัน หลังจากนั้น ได'กล1าวแสดงความยินดีต1ออาจารยที่ได'รับความก'าวหน'า
ทางวิชาการ และนักศึกษาที่สร'างชื่อเสียงให'กับมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู$ดํารงตําแหน1งบริหาร
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยรายงานว1 า ด'วยกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยจากผู' ดํ ารง
ตําแหน1งบริหาร ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี คณบดี ผู'อํานวยการสถาบัน ผู'อํานวยการสํานัก ผู'อํานวยการ
ศูนย และหัวหน'าส1วนราชการหรือหัวหน'าหน1วยงานที่เรียกชื่ออย1างอื่นที่มีฐานะเทียบเท1าคณะได'ครบวาระ
การดํารงตําแหน1งในวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ ๑) อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ๒) อาจารย
ประวิ ทย ขาวปลื้ม ๓) รองศาสตราจารยสุ พจน แสงเงิน ๔) ผู' ช1วยศาสตราจารยอั ญชลี ไสยวรรณ
ในการนี้ อธิการบดีได'ดําเนินการตามความในข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว1าด'วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู'ดํารงตําแหน1งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ ข'อ ๔ – ๖

๔
โดยได'เชิญรองอธิการบดี คณบดี ผู'อํานวยการสถาบัน ผู'อํานวยการสํานัก ผู'อํานวยการศูนย และหัวหน'า
ส1วนราชการหรือหัวหน'าหน1วยงานที่เรียกชื่ออย1างอื่นที่มีฐานะเทียบเท1าคณะมาประชุมพร'อมกันเมื่อวันที่
๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่ อดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิ ทยาลัยจากผู' ดํารงตําแหน1 งบริ หาร
ดังกล1าวตามหลักเกณฑและวิธีการในข'อ ๔ (๓) - (๕) เรียบร'อยแล'ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ เชิญร1วมกิจกรรมงานสงกรานตประจําป( ๒๕๕๗
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว1 า สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเรี ย นเชิ ญ
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย เข' า ร1 ว มงาน “สงกรานตเย็ น ใจ ใต' ร1 ม กาซะลอง” ร1 ว มสรงน้ํ า พระ
รดน้ําขอพรผู'ใหญ1 ในวันพุธที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๔ หนังสือพุทธภูมิฯ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว1า ด'วยรองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูท' รงคุณวุฒิ ได'มอบหนังสือพุทธภูมิ ที่ได'เรียบเรียงจัดทําต'นฉบับจากการมีโอกาสเข'าร1วม
โครงการพระนครธรรม:จาริกบําเพ็ญบุญ ณ สังเวชนียสถานและวัดไทย ประเทศอินเดีย – เนปาล ประจําปV
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว1างวันที่ ๓ – ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเขียนในเชิงประจักษและจาก
พื้นความรู'เดิมที่ได'ศึกษามา เปKนการนําเสนอข'อมูลสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห1ง เพื่อเปKนแนวทางในการปฏิบัติ
ในการเข'าร1วมโครงการครั้งต1อๆ ไป และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ได'สนับสนุนงบประมาณ
การไปจาริกบําเพ็ญบุญ รวมทั้งการจัดพิมพหนังสือ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภา
มหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ศุ ก รที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํ า นวน ๒๐ หน' า
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแก'ไขดังนี้
๑) หน'า ๑๑ บรรทัดที่ ๑๓ ข'อความว1า “...จํานวน ๙,๙๒๑,๕๓๐,๐๙...” แก'ไขเปKน
“...จํานวน ๙,๙๒๑,๕๓๐.๐๙ บาท...”
๒) หน'า ๑๑ บรรทัดที่ ๑๕ ข'อความว1า “...จํานวน ๕,๗๖๐,๖๐๕.๔๒...” แก'ไขเปKน
“...จํานวน ๕,๗๖๐,๖๐๕.๔๒ บาท...”

๕
๓) หน'า ๑๑ บรรทัดที่ ๒๘ ข'อความว1า “...เดือนละ ๕๗๐,๐๐๐...” แก'ไขเปKน “...
เดือนละ ๕๗๐,๐๐๐ บาท...”
๔) หน'า ๑๘ บรรทัดสุดท'าย และหน'า ๑๙ บรรทัดที่ ๒ และบรรทัดที่ ๔ ข'อความว1า
“...ตามระบบ AEC…” แก'ไขเปKน “...ตามระบบของประชาคมอาเซียน...”
๕) หน'า ๑๙ บรรทัดที่ ๙ , ๑๐ และ ๒๒ คําว1า “ฉลากออกสิน” แก'ไขเปKน “สลากออมสิน”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให$ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตร แก1ผู$สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษา ที่ ๒ / ๒๕๕๖ รอบที่ ๑
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยรายงานว1า มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร โดยสํ านักส1 งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและข'อมูลผู'สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ รอบที่ ๑
เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ ได'ผ1านการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ และนํ าเสนอนายกสภามหาวิ ทยาลั ยให' ความเห็ นชอบเรี ยบร' อยแล' ว รายละเอี ยดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให'ข'อสังเกตว1า สาขาวิชาการศึกษา บัณฑิตได'รับผลการเรียนเปKน
เกียรตินิยมจํานวนมาก ได'มีการควบคุมคุณภาพหรือไม1 และอยู1ในสัดส1วนร'อยละ ๒๕ หรือไม1
รองศาสตราจารยธี รยุ ทธ สุ นทรา ให' ข'อสั งเกตว1 า ในหน' า ๗ ชื่ อวิ ชาวิ จั ยและประเมิ น
การศึกษานั้นถูกต'องแล'วหรือไม1
รองศาสตราจารยทิ วั ตถ มณี โชติ ประธานกรรมการประจํ าหลั กสู ตรสาขาวิชาวิ จั ยและ
ประเมิ นการศึ กษา/กรรมการสภามหาวิ ทยาลัยจากคณาจารยประจําให' ข'อมูลว1 า ชื่อวิ ชาวิจั ยและประเมิ น
การศึกษา นั้นถูกต'องแล'ว วิจัยและประเมินนั้นว1าด'วยวิธีดําเนินการวิจัยและการประเมิน
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ ให'ข'อมูลเพิ่มเติมจาก
ประสบการณการได'รั บการศึ กษาสาขาวิ ชานี้ว1าในระยะแรกนั้นใช'คําว1าประเมิ นผล เปKนการมองถึงผลลัพธ
(Outcome) แต1วิธีการประเมินนั้นไม1จําเปKนต'องประเมินผล เพราะไม1ได'คํานึงถึงแต1ผลเพียงอย1างเดียว
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ให'ข'อสังเกตเกี่ยวกับการได'รับเกียรตินิยมของบัณฑิตโดย
หากมีจํานวนบัณฑิตได'รับเกียรตินิยมจํานวนมาก มหาวิทยาลัยต'องคํานึงถึงคุณภาพของบัณฑิตด'วย
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล' า กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู'ทรงคุณวุ ฒิ ให' ความเห็นว1 า
๑) ชื่อวิชาวิจัยและประเมินการศึกษานั้น จะใช'อย1างไรก็ได' แต1ต'องให'ถูกต'องตามคํานิยาม รวมทั้งภาษาอังกฤษ
ว1าใช'อย1างไร ทั้งนี้การประเมินนั้นจะเน'นทั้งปdจจัยนําเข'า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)
๒) ประเด็ นเกี ยรติ นิ ยมนั้ นมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏต' องทบทวน หากเปK นมาตรฐานหรือเปK นความสามารถของ
นักศึกษาเองก็เปKนเรื่องที่น1ายินดี อย1าให'เปKนเรื่องการให'เกรดสูง โดยไม1คํานึงถึงคุณภาพ
อุ ปนายกสภามหาวิ ทยาลั ยขอให' คณะกรรมการสร' างความเปK นเลิ ศของการฝD กหั ดครู
ดําเนินการในเรื่องนี้ต1อไป

๖
มติที่ประชุม

อนุมัติปริญญาบัตร แก1ผู'สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษา ที่ ๒ / ๒๕๕๖ รอบที่ ๑ โดย
มอบคณะกรรมการสร'างความเปKนเลิศของการฝDกหัดครู พิจารณาดําเนินการกรณีบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาได'เกียรตินิยมจํานวนมาก

๓.๒ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นเชิ ญ ผู' ช1 ว ยศาสตราจารยอารี ย วชิ ร วราการ
ประธานกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร
อธิการบดีและคณบดี รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๖) รายละเอี ย ดดั ง เอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล'า ถามว1า ๑) จากคะแนนรวม ๔.๙๑ ระดับดีมากนั้นได'
รวมหน1วยงานสนับสนุนอื่นๆ นอกเหนือจากคณะ ๕ คณะและอธิการบดีหรือไม1 ๒) ระดับคะแนน ๑ –
๕ นั้น มีนิยามว1าอย1างไร แต1ละคะแนนมีความหมายอย1างไร ๓) ๘ มิตินั้นเปKนยุทธศาสตรซึ่งแต1ละ
ยุทธศาสตรได'กําหนดค1าเปOาหมายไว' ค1าเปOาหมายควรมีคะแนนทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และ
ผลการประเมินนั้นเปKนอย1างไร
ผู'ช1วยศาสตราจารยอารีย วชิรวราการ ให'ข'อมูลว1าเปKนการประเมินมหาวิทยาลัย
และคณะเท1านั้นตามที่พระราชบัญญัติกําหนดไว' ส1วนคําอธิบายระดับการประเมินนั้นอยู1ในเอกสาร
หน'า ๔ ซึ่งเปKนการประเมินตามตัวชี้วัด ๒๐ ตัวชี้วัด และ ๘ มิติ สําหรับค1าเปOาหมายนั้นอยู1ในเอกสาร
หน'า ๑๗๑ และหน'า๑๗๕ – ๑๗๖
ศาสตราจารยฐาปนา บุ ญหล' า ถามว1า มีการตั้งค1 า เปO า หมายงานวิ จัย กี่ ชิ้ น และ
ผลงานวิจัยกี่ชิ้น
ผู'ช1 วยศาสตราจารยอารีย วชิ รวราการ ให' ข'อมูล ว1า ตั วชี้ วัด ๒.๑ งานสนั บสนุ น
งานวิจัยและงานสร'างสรรคจากภายในได'เฉลี่ยจากอาจารยประจําทั้งมหาวิทยาลัยและทั้งคณะ และ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ จํานวนอาจารยที่ได'รับทุนการวิจัย
รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินฯ
กล1าวว1า ประเด็นนี้ไม1ได'ระบุไว'ว1าจะเทียบอย1างไร กับอะไร ว1าบรรลุหรือไม1 มีแต1ระบุไว'ว1าเทียบกับ
หลักเกณฑของ สมศ. วิธีการคํานวณก็นําจํานวนผลงานตั้ง หารด'วยจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
คิดออกมาเปKนร'อยละ แล'วเทียบกับเกณฑของ สกอ. และ สมศ. ที่กําหนดไว' หากจะให'นําตัวเลขที่
ระบุเทียบเปKนสัดส1วนออกมาแล'วอธิบายความต1อนั้น ก็จะนําไปปรับการดําเนินการปVถัดไป เพื่อให'เกิด
ความชัดเจน ในตัวชี้วัดทั้ง ๘ มิติ มีตัวชี้วัดหลายตัวที่เปKนเชิงคุณภาพ พิจารณาว1าทําเพียงใด อย1างไร
เช1น เรื่องการเรียนการสอนมีกระบวนการเชิงระบบแล'ว แต1กระบวนการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา
เช1น หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาต'องอนุมัติโดยคุรุสภา จึงมีกระบวนการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

๗
ไป สกอ. และไปคุ รุ ส ภา ผลการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รนั้ น ยั ง อยู1 เ พี ย งระดั บ การอนุ มั ติ จ าก
สภามหาวิทยาลัย ยังไม1ผ1านการอนุมัติในระดับ สกอ. และคุรุสภา ซึ่งกระบวนการมีแล'ว แต1ต'องมีการ
กํากับดู แลเร1 งรัดให'ผลเปKนไปตามต'องการ ไม1มีเกณฑ แต1พิจารณาจากกระบวนการในการปฏิบั ติ
หากสภามหาวิทยาลัยต'องการเปKนข'อมูลตัวเลขและข'อสรุปก็ต'องเพิ่มรายละเอียดการพิจารณาใน
คราวต1อไป
รองศาสตราจารยสุ พ จน แสงเงิ น กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู' บ ริ ห าร
ให' ข' อ สั ง เกตว1 า คะแนนผลการประเมิ น ของคณะควรจะสั ม พั น ธกั บ คะแนนผลการประเมิ น ของ
มหาวิทยาลัย
ผู'ช1วยศาสตราจารยชลอ วงศแสวง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินฯ อธิบายว1า คะแนนผลการประเมินนี้ได'มาจากการดําเนินงานตาม ๘ มิติ ๒๐
ตัว ชี้ วั ด บางคณะก็ ดํ าเนิ น งานไม1ครบตาม ๒๐ ตั ว ชี้ วัด หากคณะใดคณะหนึ่งดํ า เนิ น การ ก็ ถือว1 า
มหาวิ ทยาลั ยได' ทําด'ว ย เช1น การให'ความรู'แก1บุคลากรทางการศึ กษานอกสถานศึ กษาให'มีความรู'
ความสามารถทางการสอน มีคณะทําเพียง ๓ คณะ ก็ถือว1ามหาวิทยาลัยได'ทําแล'ว
รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล ให'ข'อมูลว1า ระบบการประเมินผลลักษณะนี้
ในหน1วยงานย1อยก็ใช'ตัวชี้วัดชุดเดียวกับมหาวิทยาลัย แต1ผลรวมของมหาวิทยาลัยไม1ได'รวมเฉพาะของ
คณะเท1านั้น ยังมีผลรวมของหน1วยงานที่เปKนหน1วยสนับสนุนด'วย ซึ่งคณะจะไม1บรรลุในส1วนนั้น เพราะ
มิใช1ผู'ดําเนินการ แต1มหาวิทยาลัยถือว1าบรรลุ คะแนนผลการประเมินของมหาวิทยาลัยจึงมิใช1การนํา
คะแนนผลการประเมินของคณะมารวมกันแล'วหารด'วยจํานวนคณะ ยกตัวอย1างเช1น มหาวิทยาลัยมี
สถาบันวิจัยที่ดูแลงานวิจัย คณะก็ทํางานวิจัยด'วยเช1นกัน บางคณะก็บรรลุ บางคณะก็ไม1บรรลุ หรือ
เรื่องงบประมาณ ก็มิใช1มีแต1งบประมาณของคณะเท1านั้น ยังมีงบประมาณของหน1วยงานต1างๆ ด'วย
ดังนั้น ระดับมหาวิทยาลัยจึงใช'ผลการดําเนินงานของทุกหน1วยงานไม1ว1าจะเปKนคณะหรือหน1วยงาน
สนั บ สนุ น แต1 ใ นระดั บ คณะ ภารกิ จ ของคณะบางเรื่ อ งอาจจะไม1 ไ ด' ทํ า เพราะมหาวิ ท ยาลั ย ไม1 ไ ด'
มอบหมายให'ทํา หรือทําแตกต1างกัน เมื่อรวมในระดับมหาวิทยาลัยแล'วมีหน1วยงานสนับสนุนรวมอยู1
ด'วย ทําให'คะแนนเพิ่มขึ้น
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ ถามว1า การกําหนดการให'คะแนนทั้ง ๔ ด'านตาม
เอกสารในหน'า ๔ นั้น มีการคํานึงถึงการคลาดเคลื่อนในการแปลงค1ากลับไปกลับมาหรือไม1 เพราะเหตุ
ใดจึงไม1ใช'ระดับคะแนนที่ ๑ – ๔ แทนที่จะเปKน ๕ นอกจากนั้นค1าที่จะได'ในแต1ละด'าน ค1าน้ําหนักที่จะ
เปKน ๑ นั้นให'อย1างไร เพราะไม1มีคําอธิบายหรือที่มา
ผู'ช1วยศาสตราจารยอารีย วชิรวราการ ให'ข'อมูลว1า ในการคิดคะแนน ที่ต'องเปลี่ยน
คะแนนเปKนระดับ เพราะมหาวิทยาลัยต'องนําผลนี้ไปใช'ในการประกันคุณภาพภายใน และผลการ
ปฏิ บั ติ ร าชการของ ก.พ.ร. และหากจะใช' เ ปK น อั ต ราส1 ว น (Scale) จะแคบมาก โอกาสความ
คลาดเคลื่อนก็จะมีมากกว1า

๘
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล'า ถามว1า ใน ๘ มิตินั้นได'มีการกําหนดค1าเปKนร'อยละ
หรือไม1 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดค1าน้ําหนักโดยมุ1งเน'นอะไรหรือกําหนดเท1าๆ กัน
ผู'ช1วยศาสตราจารยอารีย วชิรวราการ ให'ข'อมูลว1า กําหนดไม1เท1ากัน ดังเอกสารใน
ภาคผนวก ที่มีตัวชี้วัดแตกต1างกัน ๒๐ ตัวชี้วัดในแต1ละด'าน เฉพาะ ๘ มิติ จะมีตัวชี้วัดที่แตกต1างกัน
น้ําหนักก็จะแตกต1างกันด'วย แต1ไม1ได'กําหนดเปKนร'อยละ
รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล ให'ข'อมูลเพิ่มเติมว1า น้ําหนักความสําคัญของ
แต1ละมิตินั้น ได'พิจารณาตามจํานวนตัวชี้วัด หากมีตัวชี้วัดมาก แสดงว1ามิตินั้นมีความสําคัญ หากจะให'
กําหนดเปKนตัวเทียบในเชิงปริมาณหรือร'อยละก็จะดําเนินการในปVถัดไป
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล'า ให'ข'อสังเกตว1า การมีตัวชี้วัดมาก ไม1ได'หมายความ
ว1าจะให'น้ําหนักมากเสมอไป หากให'น้ําหนักเพียงข'อเดียว แล'วให'น้ําหนักมาก ตัวชี้วัดเดียวก็เพียงพอ
หากจะเน'นจํานวนตัวชี้วัดเปKนการให'น้ําหนัก ต'องให'นิยามอีกครั้งหนึ่งว1าตัวชี้วัดที่มีจํานวนมากต'องให'
ค1าน้ําหนักมาก เมื่อรวมแล'วก็จะได'ค1าน้ําหนักที่มากด'วย
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล1 า วว1 า หากสงสั ย ผลการประเมิ น ข' อ ใดก็ ใ ห' ส อบถาม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินฯ ส1วนวิธีการนั้นไม1ใช1ประเด็นสําคัญ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กล1าวว1า การกําหนดน้ําหนักหรือกําหนดเปOาหมายนั้น
เปKนเรื่องของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจะกําหนดเองไม1ได' และสอบถามว1าข'อเสนอแนะทั้ง ๘ มิติ
นั้น มีเรื่องใดที่สําคัญและเร1งด1วน ควรให'ความสนใจเปKนพิเศษบ'าง
รองศาสตราจารยไทย ทิ พ ยสุ ว รรณกุ ล กล1 า วว1 า หากมองในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยคงต'องให'ความสําคัญกับเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษาคือ ๑) การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรที่ยังอยู1ในกระบวนการ ควรทําให'ครบกระบวนการคือผ1านสภามหาวิทยาลัย ผ1าน สกอ. และ
หรือผ1านสภาวิชาชีพ ต'องทําให'สําเร็จโดยเร็ว มิฉะนั้นจะกระทบต1อความน1าเชื่อถือของสาธารณชน ๒)
การพั ฒนาบุ คลากร การพั ฒ นาคุ ณวุ ฒิที่มหาวิทยาลั ยกํ า ลั งดํา เนิ น การในทิศทางที่ดี แล' ว แต1 สิ่ งที่
จํา เปK น ต' องกํ า ชั บ และกํ า กั บดู แลอย1 า งใกล' ชิ ด คื อการพั ฒ นาตํ า แหน1 งทางวิ ช าการ ๓) การพั ฒ นา
งานวิจัยที่บางคณะมีน'อยมาก ทั้ง ๓ เรื่องนี้เปKนหัวใจของคุณภาพของมหาวิทยาลัย ส1วนเรื่องการ
บริหารจัดการที่ได'มาจากการสัมภาษณมีอยู1 ๒ ประเด็นที่สําคัญคือ ๑) การให'ความสําคัญกับการ
จัดการหน1วยงานเชิงธุรกิจ แต1คณะกรรมการก็ให'ข'อเสนอแนะว1าควรคํานึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข'อง เช1น
ภาษี ภาษีมูลค1าเพิ่ม หากให'เหตุผลว1าผลิตภัณฑหรือการให'บริการนั้นเปKนผลจากการจัดการศึกษาคง
จะไม1ใช1เหตุผลที่ดีพอ เพราะมีหลายมหาวิทยาลัยต'องชําระภาษีย'อนหลัง ๒) เรื่องการบริหารเงิน
สะสม การบริ ห ารเงิ น กองทุ น ที่มีอยู1 ให'มีด อกผลเพิ่มขึ้ น ก1อนหน'า นี้ ได'รั บ ข' อมูล จากมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ ต1 า งๆ ว1 าไม1 ส ามารถทํ า ได' เ พราะผิ ด กฎหมาย แต1 ก็ พบข' อมู ล จากเว็ บไซตว1 า มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได'มอบหมายให'ธนาคารไทยพาณิชยบริหารกองทุนส1วนบุคคล นอกจากนั้น
ยังมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยอื่นๆ หากมหาวิทยาลัยมีการจัดระบบที่ดี และบริหาร
เงินสะสมได'ดีจะทําให'มหาวิทยาลัยมีรายได'มาใช'จ1ายได'คล1องตัวมากขึ้น

๙
ผู'ช1 ว ยศาสตราจารยอารี ย วชิ ร วราการ กล1า วเพิ่ มเติ มว1 า มหาวิทยาลั ยควรเพิ่ ม
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยการพัฒนาทักษะด'านภาษาให'กับนักศึกษาและบุคลากรอย1างเร1งด1วน
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษควรได'ฝDกทักษะกับอาจารยที่เปKนเจ'าของภาษา นอกจากนี้ยังมีเรื่องการหา
รายได'เพราะจํ านวนนักศึกษาลดลง ทําให'การตั้ งเปOา รายรับกับ รายรับจริงลดลง ในปV ๒๕๕๘ ก็ มี
แนวโน'มที่จะได'รับงบประมาณแผ1นดินน'อยลง เพราะรัฐบาลไม1มีงบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงต'อง
วางแผนล1วงหน'าว1าจะมีกลยุทธอย1างไรเพื่อเพิ่มรายได' เช1น การให'บริการวิชาการ การอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น นอกจากนั้นยังมีเรื่องการสื่อสารในมหาวิทยาลัย ซึ่งต'องมีความเข'าใจในเรื่องต1างๆ ให'ตรงกัน
รองศาสตราจารยวิ ชั ย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจําให'ข'อสังเกตว1า เรื่องงบประมาณในเอกสารหน'า ๘ นั้นเปKนงบประมาณที่ฝoายแผนประมาณการ
รายรับได'ดี เพราะไม1คลาดเคลื่อนจากรายรับจริงเท1าใดนัก และในเอกสารหน'า ๒๕ – ๒๗ ก็พบว1ามี
หลายคณะที่ ดํ า เนิ น โครงการครบถ' ว น แต1 ก ลั บ มี เ งิ น เหลื อ มาก เช1 น คณะมนุ ษ ยศาสตรและ
สังคมศาสตร ดําเนินกิจกรรมครบถ'วน ๖๐ กิจกรรม แต1เหลือเงิน ๒ ล'านบาทเศษ สิ่งที่ต'องการให'
คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ฯ ตั้ ง ข' อ สั ง เกตและให' ข' อ เสนอแนะคื อ ๑) การ
วิเ คราะหของบประมาณ ควรใกล' เคี ย งกับ ความเปKน จริงให' มากที่สุ ด เพราะงบประมาณทั้ งปV ของ
มหาวิทยาลัยเหลือประมาณ ๙๐ ล'านบาทเศษ หากวิเคราะหไม1ดีจะเปKนการปIดโอกาสผู'อื่นที่ต'องการ
ทํากิจกรรม ๒) ผู'ที่ดําเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงคแต1เงินเหลือ มหาวิทยาลัยบางแห1งจะให'คณะนั้น
เก็บงบประมาณที่เหลือไว'โดยให'ฝoายแผนเปKนผู'ดําเนินการ
ผู'ช1 ว ยศาสตราจารยอารี ย วชิ รวราการ ให'ข'อมูล ว1 า เงิ นที่ เ หลื ออยู1 มากนั้ นมี เ งิ น
เหลื่อมปVที่กรมบัญชีกลางอนุมัติแล'ว ๒๑ ล'านบาท และได'สอบถามจากกองนโยบายและแผนแล'วว1า
หากเปKนเงินนอกงบประมาณที่ยังไม1ได'เบิกคือค1าสอน แต1ข'อมูลนี้เปKนข'อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๖ ซึ่งปdจจุบันอาจจะเบิกไปแล'ว
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล'า กล1าวแสดงความคิดเห็นว1า มหาวิทยาลัยได'คะแนน
๔.๙๑ อยู1ในระดับดีมาก ฉะนั้น ๔ ภารกิจต'องดีขึ้น คือ ผลิตบัณฑิตตอบสนองสังคมได'ดีขึ้น มีผลงาน
ทางวิ ช าการมากขึ้ น บริ ก ารวิ ช าการแก1 สั ง คมได' ม ากและมี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น รวมทั้ ง การส1 ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม และควรพิจารณาด'วยว1าผลการประเมินกับการปฏิบัติจริงสอดคล'องกันหรือไม1
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวขอบคุณคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินฯ ว1า
คะแนนนี้มีผลต1อการนําไปใช'ในการประเมินจากภายนอก แต1สิ่งที่ต'องการทราบ คือมหาวิทยาลัยจะต'อง
ปรั บ ปรุ งแก' ไขอะไร อย1 า งไร สิ่ ง ใดคื อ ข' อบกพร1 อ ง จากการพิ จ ารณาผลสรุ ป ก็ พ บว1 า ไม1 มี อะไรที่
น1าเปKนห1วง ส1วนใหญ1เปKนเรื่องธรรมชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เช1น จํานวนอาจารยที่มีตําแหน1งทาง
วิ ช าการ จํ า นวนงานวิ จั ย การปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาหลั กสู ต ร จํ า นวนนั กศึ กษาที่ น' อยลง แต1 ก็ต' อ ง
แก' ปd ญ หาเหล1 า นี้ สภามหาวิ ท ยาลั ย จะนํ า ผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ฯ ในส1 ว นของ
ข'อเสนอแนะไปใช' การประเมินปVต1อไปขอให'เน'นเรื่องข'อเสนอแนะ เพราะมหาวิทยาลัยจะได'ทราบว1า
ต'องแก'ไขเรื่องใด อย1างไร สําหรับเรื่องงบประมาณที่ใช'ไม1หมดนั้น อาจจะเปKนเพราะมีการดําเนินการ

๑๐
ครบถ'วนและเบิกงบประมาณไปใช'ไม1หมด หากปรากฏว1าไม1ได'ใช'งบประมาณเพราะไม1ได'ทํากิจกรรมก็
ต'องตรวจสอบว1าหน1วยงานใดเปKนผู'รับผิดชอบ จะได'ลดงบประมาณในปVงบประมาณต1อไปลง และ
จัดสรรให'มากขึ้ นสํา หรับ ผู'ที่บ ริห ารจั ดการดี ผู'ที่ทํากิ จกรรมครบถ'วน บรรลุวั ตถุ ประสงคก็ต'องให'
รางวัล โดยการกําหนดยอดงบประมาณที่เหลือในปVนี้ไว' แล'วเพิ่มยอดงบประมาณนี้ในงบประมาณที่
ขอปกติในการทํากิจกรรมในปVถัดไป ส1วนผู'ที่ดําเนินกิจกรรมไม1ครบ ทําให'เหลืองบประมาณ ก็ให'ตัด
งบประมาณจํานวนเท1านั้นในการทํากิจกรรมปVถัดไปเพื่อให'หน1วยงานอื่น ส1วนงบบุคลากรในหน'า ๑๖
มีหลายหน1วยงานที่ใช'ไม1หมด เช1น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได'รับการจัดสรรงบบุคลากรไป
๒,๒๐๗,๗๖๐ บาท แต1เบิกจ1ายไป ๑,๙๖๖,๙๗๐ บาท หมายความว1ามหาวิทยาลัยให'อัตราไปมากกว1า
บุคลากรที่มีอยู1จริงหรือไม1 เมื่อไม1ได'ใช'ก็ควรตัดไปให'หน1วยงานอื่นที่ขาดแคลน นอกจากนั้น ยังมีอีก
หลายหน1วยงานที่เปKนเช1นนี้ มหาวิทยาลัยจึงควรตรวจสอบ สําหรับผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ฯ นี้ ควรต' องนํ ากลั บ มารายงานว1า คณะได' ทําตามข'อเสนอแนะหรื อไม1 อย1 างไร ผลเปK น
อย1างไร ทั้งนี้ควรพิจารณา ๒ ส1วนคือ ๑) พิจารณาภาพรวมของมหาวิทยาลัยจากข'อเสนอแนะ โดย
อธิการบดีเชิญคณบดีมาให'ข'อมูล ในแต1ละข'อเสนอแนะนั้นควรทําอะไร ทําอย1างไร ใช'เงินเท1าใด ใคร
ทํา เริ่มเมื่อใด แล'วเสร็จเมื่อไหร1 แล'วกําหนดให'มารายงานสภามหาวิทยาลัยภายใน ๒ เดือน สิ่งใดได'
ทําไปแล'วก็ให'จัดทําเอกสารรายงานโดยสรุปว1าอยู1ในแผนพัฒนาแล'ว ได'ทําอะไรไปบ'าง
ศาสตราจารยฐาปนา บุญ หล'า ให'ข'อสังเกตว1า แม'ผลการประเมินจะอยู1ในระดั บ
ดีมาก แต1มหาวิทยาลัยยังต'องให'ความสําคัญกับ ๑) ผลงานทางวิชาการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
๒) การเพิ่มกระบวนการผลิตนักศึกษาให'นําไปสู1การปฏิบัติได'คือการเน'นสหกิจศึกษา นักศึกษาทุกคน
จะมีงานทําทันทีที่สําเร็จการศึกษา ๓) การทําให'มหาวิทยาลัยมีรายได'เพิ่มขึ้น
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะว1า คณะกรรมการชุดนี้เปKนคณะกรรมการที่ตั้งตาม
พระราชบัญญั ติตามที่ สภามหาวิทยาลัยแต1งตั้ง จึงไม1 ควรเปลี่ยนเพราะจะได'ติ ดตามในเรื่องที่ต'อง
ติดตามหากมหาวิทยาลัยไม1ขัดข'อง
มติที่ประชุม มอบอธิการบดีนําข'อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินฯ ไปหารือกับคณบดีว1า
จะดํ า เนิ น การอะไร อย1 า งไร ใช' ง บประมาณเท1 า ใด ใครรั บ ผิ ด ชอบ เริ่ ม ต' น และ
แล'วเสร็จเมื่อใด และนํากลับมารายงานสภามหาวิทยาลัยภายใน ๒ เดือน โดยจัดทํา
เอกสารรายงานโดยสรุปเพียงสั้นๆ
๓.๓ (ร1าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร
ใหม1 พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยรายงานว1า คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได'
พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรใหม1 พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผ1าน
สภาวิชาการเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ และคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝoาย

๑๑
กลั่นกรองหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ประธานกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝoาย
กลั่นกรองหลักสูตร กล1าวว1า หลักสูตรนี้นับเปKนหลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรแรกที่ได'ผ1านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝoายกลั่นกรองหลักสูตร อย1างไรก็ตาม
มี ข'อ สั งเกตว1 า ๑) อาจารยประจํ า หลั กสู ต รตรงตามเกณฑ มี ความตั้ ง ใจสู งมาก แต1 เ มื่ อ พิ จ ารณา
ตําแหน1งทางวิชาการมีเพียงรายเดียวที่มีตําแหน1งผู'ช1วยศาสตราจารย นอกนั้นเปKนอาจารยทั้งหมด แต1
ก็อยู1ระหว1างการดําเนินการทําผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน1งทางวิชาการ ๒) อาจารยประจําหลักสูตร
สํ า เร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกไม1 น าน ยั ง ต' อ งเพิ่ มพู น ชื่ อเสี ย งและประสบการณให' ทัด เที ย ม
มหาวิทยาลัยของรัฐเดิม ๓) มีการตรวจสอบผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
หลั กสูต รแต1 พิจารณาในภาพรวมไม1 ได'พิจ ารณาอย1 า งละเอี ย ดหรื ออย1 างลึ กซึ้ง ทั้งนี้ กกอ. ได' ออก
ประกาศเกี่ยวกับผลงานวิจัยของกรรมการประจําหลักสูตร แต1คณะกรรมการยังไม1ได'ประเมินในเรื่องนี้
จึงขอให'สภามหาวิทยาลัยพิจารณาด'วยว1าจะตัดสินใจอย1างไร หรือจะให'หาข'อมูลเพิ่มเติมแล'วนําเสนอ
ขึ้นมาใหม1
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว1า สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรรวมแล'วมีกี่หลักสูตร มีอาจารย
ประจําทั้งหมดกี่คน และมีอาจารย ๕ คนที่ไม1ได'เปKนอาจารยประจําหลักสูตรใดเลยได'อย1างไร
ผู'ช1วยศาสตราจารยวัชรินทร อินทรพรหม กรรมการพัฒนาหลักสูตร ให'ข'อมูลว1า
มีหลักสูตรปริญญาเอก ๑ สาขาวิชา ปริ ญญาโท ๑ สาขาวิ ชา ปริญญาตรี ๑ สาขาวิชา มีอาจารย
ประจําทั้งหมด ๑๒ คน ตามเกณฑของ สกอ. สามารถใช'อาจารยประจําหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกร1วมกันได'
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1า ๑) อาจารยประจําหลักสูตรต'องแยกกัน ถือว1าเปKน
สองหลักสูตร ขอให'ตรวจสอบข'อมูลให'ถูกต'อง ๒) อาจารยประจําหลักสูตรไม1มีผลงานวิจัยเลย งานวิจัย
ต'องมีการตีพิมพในวารสาร TCI (TCI : Thai-Journal Citation Index Centre) เมื่อเปKนอาจารยสอน
เปK นที่ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธต' องเคร1 งครั ดในเรื่ องนี้ ๓) จํ านวนการรั บนั กศึ กษา ๔๐ คนนั้ น จะต' องมี
วิทยานิพนธ ๔๐ เรื่อง เรื่องหนึ่งต'องใช'อาจารย ๓ คน คงไม1เพียงพอ
ผู' ช1 ว ยศาสตราจารยวั ช ริ น ทร อิ น ทรพรหม ให' ข'อมู ล เพิ่ มเติ มว1 า อาจารยประจํ า
หลักสูตรทุกคนมีงานวิจัยรองรับ แต1ในแบบฟอรมไม1มีช1องให'ระบุ
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให'คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝoาย
กลั่ น กรองหลั ก สู ต รไปพิ จ ารณาอี ก ครั้ ง หนึ่ ง หากเปI ด ได' ก็ จ ะเปK น การดี เ พราะบุ ค ลากรภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ก็ ส ามารถมาเรี ย นได' และมอบให' อ ธิ ก ารบดี พิ จ ารณาเรื่ อ งงบประมาณว1 า ต' อ งใช'
งบประมาณเท1าใด และอีกกี่ปVจึงจะคุ'มทุน
อธิการบดีกล1าวว1า รองศาสตราจารยทองหล1อ วงษอินทร ได'ให'ข'อเสนอแนะไว'ใน
การประชุ มคณะกรรมการดํ า เนิ น งานของสภามหาวิ ทยาลั ย ฝo า ยกลั่ น กรองหลั ก สู ต รว1 า ให' เ ชิ ญ

๑๒
ผู'เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเปKนอาจารยประจําหลักสูตร จึงได'ทาบทามรองศาสตราจารยสุเทพ ชวลิต
และศาสตราจารยสมบู ร ณ สุ ข สํ า ราญ ทั้ ง สองท1 า นก็ ยิ น ดี ม าเปK น อาจารยประจํ า หลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการประสานต1อไป นอกจากนี้ สกอ. ได'กําหนดว1า หลักสูตรที่มีชื่อเหมือนกันทั้ง
ปริญญาโทและปริญญาเอกนั้นสามารถใช'อาจารยประจําหลักสูตรร1วมกันได' หากมีโอกาสก็จะจัดหา
อาจารยมาร1วมเปKนกรรมการประจําหลักสูตรเพิ่มขึ้นต1อไป
นายกสภามหาวิทยาลัยถามความหมายคําที่ปรากฏในหลักสูตรว1า สภาวะสังคมหลัง
สมัยใหม1นั้นหมายถึงอะไร
อาจารยสืบวงศ กาฬวงศ กรรมการพัฒนาหลักสูตรให'ข'อมูลว1า สภาวะสังคมหลัง
สมัยใหม1นั้นแปลมาจากศัพทภาษาอังกฤษว1า Post Modern
มติที่ประชุม ๑) มอบคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝoายกลั่นกรองหลักสูตรไป
ตรวจสอบเกณฑที่ ก.พ.อ. กํ า หนดให' ชั ด เจนโดยเฉพาะคุ ณสมบัติ ของกรรมการ
ประจําหลักสูตร
๒) มอบอธิการบดีพิจารณาเรื่องงบประมาณที่ต'องใช'ว1า ต'องใช'เท1าใด เมื่อใดจะคุ'มทุน
๓.๔ (ร1าง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต1งตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการการผนึกกําลังเพื่อสร$างความเปFนเลิศของการฝ*กหัดครู
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว1า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได'มีคําสั่งที่ ๐๓๓/
๒๕๕๖ เรื่อง แต1งตั้งคณะกรรมการสร'างความเปKนเลิศของการฝDกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามแนวทางสร' า งความเปK น เลิ ศ ของการฝD ก หั ด ครู ตามที่ ไ ด' รั บ อนุ มั ติ จ าก
สภามหาวิทยาลัย ดังเอกสารแนวทางสร'างความเปKนเลิศของการฝDกหัดครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร นั้ น คณะกรรมการได' มีมติ ให' จั ด ตั้ ง คณะกรรมการ ๒ ชุ ด ดั ง นี้ ๑) ให' มีค ณะกรรมการ
อํานวยการการผนึกกําลังเพื่อสร'างความเปKนเลิศของการฝDกหัดครู ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต1งตั้ง โดยมี
องคประกอบจากทุ กภาคส1 ว น ทั้งจากภายใน ที่ ป ระกอบด' ว ยผู'ทรงคุ ณวุ ฒิจ ากสภามหาวิ ทยาลั ย
อธิ ก ารบดี คณบดี จ ากคณะที่ มี ส1 ว นร1 ว มผลิ ต บั ณ ฑิ ต ครู รวมทั้ ง องคประกอบจากภายนอก
ประกอบด'วยผู'ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา ผู'แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู'แทน
คุรุสภา และหน1วยงานที่เกี่ยวข'อง ผู'นําท'องถิ่น ผู'ปกครอง ศิษยเก1า เพื่อสร'างเครือข1ายการคัดเลือก
การใช' และการทํางาน รวมทั้งการพัฒนาอบรมครู ๒) ให'มีคณะกรรมการดําเนินงานการผนึกกําลัง
เพื่อสร'างความเปKนเลิศของการฝDกหัดครู ซึ่งมหาวิทยาลัยแต1งตั้งจากอาจารยในคณะต1างๆ ที่เกี่ยวข'อง
เพื่อปฏิบัติหน'าที่ให'สอดคล'องกับแนวนโยบายในการดําเนินการบริหารจัดการการฝDกหัดครูสู1ความเปKน
เลิศ ดังนี้ ๒.๑) คณะกรรมการดําเนินงานการผนึกกําลังเพื่อสร'างความเปKนเลิศของการฝDกหัดครูด'าน
หลักสูตร ๒.๒) คณะกรรมการดําเนินงานการผนึกกําลังเพื่อสร'างความเปKนเลิศของการฝDกหัดครูด'าน
การคัดเลือกนักศึกษา ๒.๓) คณะกรรมการดําเนินงานการผนึกกําลังเพื่อสร'างความเปKนเลิศของการ
ฝDกหัดครูด'านการพัฒนานักศึกษา ๒.๔) คณะกรรมการดําเนินงานการผนึกกําลังเพื่อสร'างความเปKน
เลิศของการฝDกหัดครูด'านการฝDกประสบการณวิชาชีพครู ๒.๕) คณะกรรมการดําเนินงานการผนึก
กํ า ลั งเพื่ อสร' า งความเปK น เลิ ศของการฝD กหั ด ครู ด' า นการติ ด ตามประเมิ น ผล ๒.๖) คณะกรรมการ
ดําเนินงานการผนึกกําลังเพื่อสร'างความเปKนเลิศของการฝDกหัดครูด'านพัฒนาครูของครู จึงเสนอที่

๑๓
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการแต1งตั้งคณะกรรมการอํานวยการการผนึกกําลังเพื่อสร'างความ
เปKนเลิศการฝDกหัดครู ตาม (ร1าง) คําสั่งดังแนบมาพร'อมนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยให'ข'อสังเกตว1า คณะกรรมการสร'างความเปKนเลิศของการ
ฝDกหัดครู ควรตั้งคณะอนุกรรมการฝoายต1างๆ เพื่อดําเนินงานและสามารถรายงานได'โดยตรง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย/ประธานกรรมการสร'างความเปKนเลิศของการฝDกหัดครู
ให'ข'อมูลว1า คณะกรรมการสร'างความเปKนเลิศของการฝDกหัดครูจะทําหน'าที่กําหนดแผนปฏิทินการ
ปฏิบัติงานจนสําเร็จโครงการ จากนั้นคณะกรรมการดําเนินงานต1างๆ ก็จะไปวางแผนปฏิบัติงานแต1ละ
ด'านซึ่งเปKนเรื่องของฝoายบริหาร จึงคิดว1าฝoายบริหารควรตั้งผู'ที่เกี่ยวข'องกับการฝDกหัดครู ไม1ว1าจะเปKน
การส1งนักศึกษาไปฝDกสอน คณะที่มีอาจารยนิเทศก การคัดเลือกนักศึกษา เพื่อนํามาเสนอและนําไป
ปฏิบัติ ซึ่งจะดูแลโดยอธิการบดีและคณะต1างๆ จึงเห็นควรแต1งตั้งแยกจากสภามหาวิทยาลัย เปKนการ
ทําตามแผน ตามระยะเวลาที่กําหนด
ศ า ส ต ร า จ า ร ย ฐ า ป น า บุ ญ ห ล' า ก ล1 า ว ว1 า เ ห็ น ด' ว ย กั บ รู ป แ บ บ ข อ ง
นายกสภามหาวิทยาลัย เพราะรายชื่อในคําสั่งนั้นมีภารกิจอยู1แล'ว งานฝDกหัดครูก็มีผู'ที่ต'องปฏิบัติอยู1
แล'วคือคณบดีวิทยาลัยการฝDกหัดครู คณะกรรมการอํานวยทําหน'าที่การคิดและบอกทิศทาง และให'
เจ'าภาพคือวิทยาลัยการฝDกหัดครูไปดําเนินการจะดีกว1า
นายไพรั ช อรรถกามานนท ประธานกรรมการส1 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
/กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตํ าแหน1งเสนอแนะให'ตั้งผู'อํา นวยการสํ านักการศึ กษาหรือผู'แทน
เปKนกรรมการ แทนการแต1งตั้งผู'ตรวจราชการในคําสั่งลําดับที่ ๙
นายกสภามหาวิทยาลัย ให'เพิ่มผู'อํานวยการสํานักการศึกษาเปKนกรรมการอีกคนหนึ่ง
คุ ณ หญิ ง ณั ษ ฐนนท ทวี สิ น เสนอแนะให' เ พิ่ ม นายไพรั ช อรรถกามานนท
เปKนกรรมการที่ปรึกษาด'วย เพราะเปKนผู'มีความรู'ด'านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
นายกสภามหาวิ ทยาลัย กล1 า วว1 า คณะกรรมการชุ ดนี้ ควรมี อํา นาจหน' า ที่ในการ
กําหนดกรอบ แนวทาง หรือวิธีการในการนําไปสู1การพัฒนาด'านต1างๆ ตามที่กําหนด หากกรรมการชุด
นี้ เ ปK น ผู' กํ า หนดนโยบายก็ ใ ห' อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เปK น ประธาน ผู' ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ปK น ที่ ป รึ ก ษา
ส1วนอธิการบดีให'เปK นประธานกรรมการดําเนินงาน และเปKนกรรมการอํ านวยการการดํ าเนิ นการ
เรื่องนี้ควรจะลงมือดําเนินการได'แล'ว เพราะแนวความคิด วิธีการ มีอยู1ในเอกสารแนวทางสร'างความ
เปK น เลิ ศของการฝD กหั ด ครู แ ล' ว เหลื อเพี ย งแต1 ค ณะกรรมการมาดํ า เนิ น การเท1 า นั้ น ต' องให' คณบดี
วิทยาลัยการฝDกหัดครูตระหนักว1าการฝDกหัดครูเคยโดดเด1น สภามหาวิทยาลัยจึงต'องการให'การฝDกหัด
ครูกลับมาโดดเด1นอีกครั้ง จึงต'องกระตุ'นให'เกิดการตื่นตัว
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กล1าวว1า มีบางโครงการที่ สภามหาวิทยาลัย มี
นโยบายให'ดําเนินการ เช1น โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให'กับนักศึกษาฝDกหัดครู แต1ขณะนั้นอยู1
ในช1วงการเปลี่ยนแปลงคณบดีวิทยาลัยการฝDกหัดครู จึงยังไม1ได'ดําเนินการ
นายกสภามหาวิทยาลัย ให' เพิ่มรองศาสตราจารยธีรยุ ทธ สุ นทรา และนายไพรั ช
อรรถกามานนท เปKนกรรมการที่ปรึกษาด'วย และควรดําเนินการอย1างจริงจังและอย1างรวดเร็ว เพราะ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินฯ ให'ข'อมูลว1าจุดเด1นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คือการฝDกหัดครู และนักศึกษาก็มีความเชื่อมั่น มหาวิทยาลัยจะปล1อยให'ความโดดเด1นนี้สูญไปไม1ได'

๑๔
นอกจากนั้น ที่เคยกล1าวว1าต'องการให'นักศึกษาครูไปฝDกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมความเปKนครู
ที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนและออกฝDกประสบการณวิชาชีพ ศึกษาดูงานในพื้นที่เปKนเวลา ๑ - ๒
เดือนนั้น มหาวิทยาลัยก็ต'องจัดสร'างหอพักที่นั่นด'วย ควรหารือกันในเรื่องนี้ โดยมอบวิทยาลัยการ
ฝDกหัดครูรับผิดชอบประสานงาน ดําเนินการหลักในการพัฒนาความเปKนเลิศของการฝDกหัดครูให'โดด
เด1น รวมทั้งการเตรียมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาครูที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนว1าจะทํา
อย1างไรต1อไป
มติที่ประชุม ๑) ให'ปรับคําสั่งตามข'อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
๒) มอบคณบดีวิทยาลัยการฝDกหัดครู ประสานดําเนินการกิจกรรมสร'างความเปKน
เลิ ศของการฝD กหั ดครู ให' โดดเด1 น รวมทั้ งการอบรมคุ ณธรรม จริ ยธรรม นั กศึ กษาครู ที่
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ การดําเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันศุกรที่ ๒๘
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว1า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันศุกรที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติ ข'อสังเกตและ
ข'อเสนอแนะ ซึ่ งมหาวิทยาลั ยโดยผู'รั บผิ ดชอบได' นําไปดํ าเนิน การแล'ว ดั งรายละเอีย ดในเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให$ที่ประชุมทราบ
๕.๑ การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและแต1งตั้งเปFนข$าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยรายงานว1า สํานักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ
มีหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๘๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ แจ'งว1า ก.ค.ส. มีมติการรับรองคุณวุฒิ
จากมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร เพื่ อประโยชนในการบรรจุ แ ละแต1 งตั้ งเปK น ข' า ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึ กษา จํา นวน ๒ คุ ณวุ ฒิ ได' แก1 ๑) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาวิทยาศาสตร
สิ่ งแวดล' อม (หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕) ๒) วิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ ตัวชี้วัด (KPI) สายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ รองศาสตราจารยเพี ย งพบ มนตนวลปรางค
รองอธิ การบดี นํ า เสนอตั ว ชี้ วั ด (KPI) สายวิ ช าการของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ซึ่ งผ1 า นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร'อยแล'ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

๑๕
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามว1า เหตุใดจึงเรียกว1าสายวิชาการ ทั้งๆ ที่รวมผู'บริหาร
ด'วย เพราะในภายหน'า ผู'บริหารมหาวิทยาลัยอาจเปKนนักธุรกิจจากภายนอกก็ได'
อธิการบดีกล1าวแสดงความเห็นด'วยกับอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เพราะบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยแบ1งเปKนผู'บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน จากนั้นได'ให'
ข'อมูลเพิ่มเติมว1าการจัดทํา KPI เนื่องจากปdญหาผลการปฏิบัติงานที่ต'องตอบสนองยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย จึงได'กําหนด KPI เหล1านี้
นายผดุ ง ชาติ สุ ว รรณวงศ กล1 า วแสดงความชื่ น ชมที่ กํ า หนด KPI ร' อ ยละ ๘๐
นักศึ กษาที่ผ1า นการทดสอบภาษาอังกฤษโดยแบบทดสอบ TOEIC ด'ว ยคะแนนมากกว1า ๓๐๐ แต1
คุณภาพของนักศึกษานั้นต'องมาจากอาจารย จึงเสนอว1าอาจารยต'องทดสอบภาษาอังกฤษด'วย
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล'า ให'ข'อมูลว1า ต1อไปการประเมินคุณภาพจะใช'เกณฑ
ของ Malcolm แล'วสิ่งที่จะวัดองคกรหรือผู'บริหารก็คือภาวะผู'นําว1าอยู1ในเกณฑหรือไม1 เกณฑชี้วัด
ต'องนําไปสู1การทําให'บุคลากรแก'ไขปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให'มหาวิทยาลัยไปสู1ความก'าวหน'าและ
รุ1งเรืองยิ่งขึ้น แต1เกณฑที่กําหนดไว'นั้นไม1มีผลกระทบ (Impact) ที่จะทําให'มหาวิทยาลัยเจริญก'าวหน'า
ขึ้น จึงขอให'ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะว1า ๑) ให'เพิ่มคําอธิบายการนําเอกสารไปใช' ๒)
ต1อไปให'คิดให'ครบวงจรและต'องคิดต1อในกรณีที่ (๑) ถ'าได'ผลไม1ครบตามตัวชี้วัด (๒) ได'ผลตามตัวชี้วัด
แต1ผลอยู1ในระดับต่ํา
อธิการบดีให'ข'อมูลว1า เมื่อรับตําแหน1ง สภามหาวิทยาลัยได'อนุมัติยุทธศาสตรการ
บริหารมหาวิทยาลัย ทั้ง ๘ ยุทธศาสตรจึงให'รองอธิการบดีและผู'ช1วยอธิการบดีร1วมรับผิดชอบแล'ว
กระจายไปยังคณบดี ผู'อํานวยการ สู1บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตามลําดับ
รองศาสตราจารยทองหล1อ วงศอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู'ทรงคุณวุ ฒิ
กล1าวแสดงความเห็นว1า KPI ที่กําหนดไว'นี้จะลงสู1บุคลากรแต1ละระดับ และมีความชัดเจน คงเหลือแต1
การนําไปใช'และประเมินว1าประสบผลสําเร็จหรือไม1 มีแรงจูงใจอะไรหรือไม1ที่ทําให'ประสบความสําเร็จ
และไม1ประสบความสําเร็จ และการดําเนินการตามตัวชี้วัดจะทําให'ผู'ดําเนินการได'รับอะไรบ'าง ทั้งนี้
เมื่อเปKนการดําเนินการที่นําไปสู1การพัฒนา จึงควรมีการให'รางวัล แรงจูงใจ และมีมาตรการต1างๆ ด'วย
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล'า กล1าวเพิ่มเติมว1า ยุทธศาสตรทั้ง ๘ ยุทธศาสตร ต'อง
ตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย และการศึกษาของชาติในทิศทางที่ดีขึ้น เช1น การผลิตบัณฑิ ต
สนองสังคมอย1างไร ทั้งเชิ งปริมาณและคุณภาพ เปKน ต'นว1า ตรงตามความต'องการของผู'ใช'บัณฑิ ต
หรือไม1 ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ตํารา เปKนที่ยอมรับหรือไม1 ไม1ว1า KPI จะเปKนอย1างไร การบริการ
วิชาการต'องชัดเจนและวัดประเมินผลได' การวิจัยการส1งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปKนต'น ทั้งนี้
การทํา KPI ต'องพิจารณารายละเอียดภาระงาน (Job Description) ของมหาวิทยาลัยด'วย บุคลากร
แต1ละคนต'องมีทั้ง Job Description และ KPI หากยุทธศาสตรสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยไม1ได'
มหาวิทยาลัยไม1ก'าวหน'าขึ้นกว1าเดิม แสดงว1า KPI ไม1เหมาะสม ทั้งนี้ KPI ที่ประเมินองคกรต'องสัมพันธ
กับ KPI ที่ใช'ประเมินบุคคล
อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง ประธานสภาคณาจารยและข'าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง ถามว1า อธิการบดีต'องมี KPI หรือไม1

๑๖
อธิการบดีให'ข'อมูลว1า สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ จะประเมินผลงานอธิการบดีตามยุทธศาสตรทั้ง ๘ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรเหล1านี้มีที่มา
จากผลการประเมินต1างๆ ทั้ง ก.พ.ร. สมศ. และ สกอ. การจัดทํา KPI จะแก'ปdญหาที่ผลการประเมินต่ํา
กว1าเกณฑได'ทั้งหมด เช1น ถ'าไม1ผ1านเกณฑการจัดการเรียนการสอนโดยใช'วิธีแก'ปdญหา (Problem
Solving) ก็ต'องเน'นการเรียนการสอนด'วยวิธีดังกล1าว KPI ที่นําเสนอมานี้ เปKนไปตามยุทธศาสตรและ
การประเมินมหาวิทยาลัย โดยมุ1งสู1ความสําเร็จของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติภารกิจทั้ง ๔ ด'าน
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู' ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เสนอแนะให' เ ขี ย นคํ า นํ า ให' ชั ด เจนว1 า การจั ด ทํ า KPI นี้ ส อดคล' อ งกั บ ยุ ท ธศาสตรและเกณฑการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวสรุปว1า โดยภาพรวมจัดทําได'ดี ควรนําไปทดลองใช'
โดยเพิ่ ม คํ า อธิ บ ายให' ชั ด เจน ควรตรวจสอบและแก' ไ ขคํ า ผิ ด ตลอดจนให' อ ธิ บ ายภาพรวมของ
ยุทธศาสตร KPI ขั้นตอนการใช' และคําอธิบายต1างๆ
มติที่ประชุม รับทราบตัวชี้วัด (KPI) ของผู'บริหารและบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร โดย
๑) ให'ตรวจสอบแก'ไขคําผิด
๒) ให'อธิบายภาพรวมของการจัดทําว1าสอดคล'องกับยุทธศาสตร เกณฑประเมินผล
การดําเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร และ KPI รวมทั้งขั้นตอนการใช'พร'อม
คําอธิบายต1างๆ
๕.๓ รายงานผลการพิ จารณาการต1อเวลาราชการของข$ าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ อาจารยไพบู ล ย วิ ริ ย ะวั ฒ นะ รายงานผลการ
พิจารณาการต1อเวลาราชการของข'าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาความว1า ตามที่ สภา
มหาวิทยาลัยได'มีมติแต1งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการต1อเวลาราชการของข'าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปVงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น หน1วยงานได'นําเสนอ
ข'อมู ล บุคลากร ๒ ราย และคณะกรรมการได' ดํ า เนิ น การแล' วโดยได' มีการประชุม ๒ ครั้ ง ผลการ
พิจารณาที่ประชุมเห็นว1าผู'ได'รับการเสนอชื่อต1อเวลาราชการทั้งสองรายมีคุณสมบัติไม1ครบถ'วนตาม
หลักเกณฑข'อ ๕ ของประกาศ ก.พ.อ. ที่กําหนดไว'
รองศาสตราจารยวิ ชั ย แหวนเพชร ได' ก ล1 า วทบทวนแนวทางดํ า เนิ น การตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ดังนี้ ๑) มีแผนอัตรากําลัง ๔ ปV ๒) มหาวิทยาลัยขาดแคลนและมีความต'องการ ๓)
เปKนไปตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด คือ มีตําแหน1งวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานสอนและ
วิจัย มีผลงานย'อนหลัง ๓ ปV เฉลี่ยปVละ ๑ ชิ้นงาน และเผยแพร1ตามเกณฑ ก.พ.อ. ทั้งนี้ ถ'าผ1านเกณฑ
และกระบวนการดังกล1า วแล'ว ก็เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต1อไป และขณะนี้คณะกรรมการได'
พิจารณาแล'ว และเสนอผลต1อสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย กล1 า วว1 า สรุ ป คื อ มหาวิ ท ยาลั ย รายงานมาว1 า ขาดแคลน
บุคลากร แต1บุคคลที่เสนอมาเพื่อขอต1อเวลาราชการนั้น มีคุณสมบัติทางวิชาการที่พิจารณาแล'วยังไม1
เปKนไปตามเกณฑ

๑๗
รองศาสตราจารยวิ ชั ย แหวนเพชร เสนอแนะให' พิ จ ารณาจากความต' อ งการ
ถ'ามหาวิทยาลัยต'องการก็ให'ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยทิ วั ต ถ มณี โ ชติ ให' ข'อสั งเกตว1 า สาขาวิ ช าพลศึกษามี อาจารย
๖ คน ลาศึกษาต1อ ๑ คน เหลือผู'ปฏิบั ติงาน ๕ คน ซึ่งไปเปKนผู'บริห ารระดั บรองอธิการบดี ๑ คน
ผู'ได'รับการเสนอให'ต1อเวลาราชการ เปKนประธานกรรมการบริหารหลักสูตร การเกษียณอายุราชการ
ทําให'เกิดปdญหาในการบริหารหลักสูตร
นายกสภามหาวิทยาลัยให'ข'อสังเกตในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ กรณีตํารา
๒ เล1ม มีเนื้อหาซ้ําซ'อน จึงนับได'เพียงเล1มเดียวนั้น ถ'ามีการปรับปรุง จาก ๘ บท มีเพิ่มอีก ๒ บท ก็ถือ
ว1าเปKนอีก ๑ เล1มได' ส1วนกรณีการเผยแพร1ผลงานที่ระบุว1าตามที่ ก.พ.อ. กําหนดนั้น ขอให'ตีความให'ดี
ผลงานที่กําหนดไว'ในประกาศ ก.พ.อ. คงมิได'มุ1งให'เปKนผลงานระดับเดียวกับผลงานในการขอกําหนด
ตําแหน1งทางวิชาการ หากต'องการให'มีผลงานทุกปV ปVละ ๑ เรื่อง ควรพิจารณาจาก ๑) การขาดแคลน
อัตรากําลัง ๒) ศักยภาพตําแหน1งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมีตําแหน1งรองศาสตราจารย ๓) ผู'ที่ขอ
ต1อเวลาราชการเปKนผู'มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเปKนอย1างดี
อธิ การบดีกล1 าวว1 า ขอนํ า กลั บไปทบทวนในคณะกรรมการฯ โดยขอให'อุป นายก
สภามหาวิทยาลัย นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ และรองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ร1วมพิจารณาด'วย
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1า กรณีนี้ไม1ควรให'ผู'ทรงคุณวุฒิเข'ามาเกี่ยวข'องแต1แรก
หากต'องการให'กรรมการสภามหาวิทยาลัยช1วยกลั่นกรอง ก็ควรเปKนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา จึงขอให'รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ร1วมการพิจารณาและให'ประสาน สกอ.
ขอขยายเวลาส1งข'อมูลในกรณีที่ต'องการขอต1อเวลาราชการ ก็ให'นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
หากไม1ต'องการขอต1อเวลาราชการก็ไม1ต'องนํามาเสนออีก
มติที่ประชุม ให'มหาวิทยาลัยนํากลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งให'รอบคอบ กรณีที่ต'องการ
ให'นํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งต1อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กําหนดนัดหมายการประชุมเดือนเมษายน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว1า เนื่องจากในเดือนเมษายนมีวันหยุดยาวช1วง
เทศกาลสงกรานต จึ ง ขอเลื่ อ นกํ า หนดนั ด หมายการประชุ ม ประจํ า เดื อ นเมษายนจากวั น ศุ ก รที่
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เปKนวันศุกรที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห'องประชุม
สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปVการฝDกหัดครูไทย
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ พิธีขออโหสิกรรมเพื่อลาอุปสมบท
เลขานุการสภามหาวิ ทยาลัยรายงานว1 า ด'วยมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครได'จั ด
โครงการพระนครธรรม:จาริกบําเพ็ญบุญ ณ สังเวชนียสถานและวัดไทย ประเทศอินเดีย – เนปาล
รุ1นที่ ๔ ประจําปVงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว1างวันที่ ๒๒ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผู'ร1วม
อุ ป ส มบทในโ ครงการนี้ จํ า นว น ๖ ราย คื อ ๑ ) รองศาส ตราจารยธี ร ยุ ท ธ สุ น ทรา
๒) รองศาสตราจารยพงศ หรดาล ๓) รองศาสตราจารยสุ พ จน แสงเงิ น ๔) อาจารยไพบู ล ย

๑๘
วิริยะวัฒนะ ๕) ผู'ช1วยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ ๖) อาจารยอเนกชัย หอมพิกุล ในการนี้
ผู' เ ข' า ร1 ว มอุ ป สมบทจะขออโหสิ ก รรมเพื่ อ ลาอุ ป สมบทต1 อ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.
ผู'ช1วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู'จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู'ตรวจรายงานการประชุม

