รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

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

นายมีชัย ฤชุพันธุ์
นายถนอม อินทรกําเนิด
ศาสตราจารย์ฐาปนา บุญหล้า
รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์
รองศาสตราจารย์ธีรยุทธ สุนทรา
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์
ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม
ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว
หม่อมราชวงศ์โอภาศ กาญจนะวิชัย
รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร
รองศาสตราจารย์วันทนา จันทพันธ์

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง
อาจารย์ปราโมทย์ เทพพัลลภ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชน แสงจักร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
อาจารย์ประวิทย์ ขาวปลื้ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์ ลิ่มสืบเชื้อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต ฤทธิ์จรูญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
รองศาสตราจารย์สุพจน์ แสงเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน
รองอธิการบดี / เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ลาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล
๒. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๓. นายปัญญา โชติเทวัญ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา แสงเรือง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

๒
๒.
๓.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมร วนกรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละอองทิพย์ มัทธุรศ
รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์
นายสถาพร วีระสุนทร
นางจันทา สมตน
อาจารย์วัชรินทร์ อินทพรหม
อาจารย์สืบวงศ์ กาฬวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๑๓. นางสาวลาวัณย์ ชานมณีรัตน์
๑๔. นางลภัสรดา นาคพริก
๑๕. นางพัชราวไล ไพรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
นายทะเบียน
ที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายและแผน
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หั ว หน้ า กลุ่ มงานสภามหาวิ ท ยาลั ย /ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประธานการประชุม
กล่าวเปิดการประชุมและได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได้ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่าได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบี ยบวาระนี้ จากนั้ นได้แนะนํ ากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ตามลํ าดั บ พร้ อมกล่ าว
ต้อนรับที่ได้มาทํางานร่วมกัน
อาจารย์ จุ ไ ร วรศั ก ดิ์ โ ยธิ น รองอธิ ก ารบดี / เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ
รองศาสตราจารย์ เ ปรื่ อ ง กิ จ รั ต น์ ภ ร อธิ ก ารบดี มอบช่ อ ดอกไม้ แ สดงความยิ น ดี แ ด่ น ายกสภา
มหาวิ ทยาลั ย จากนั้น นายกสภามหาวิ ทยาลั ยได้มอบช่อดอกไม้ แสดงความยิ นดี แก่ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ฐาปนา บุญหล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้มอบภาพวาดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นที่เคารพสักการบูชาต่อไป
มติที่ประชุม รับ ทราบและแสดงความยิ น ดีต้อนรั บ นายกสภามหาวิ ทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๓
๑.๒ การจัดวาระการประชุม
นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่าเนื่องจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
แต่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมอบฝ่าย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําวาระการประชุมในครั้งนั้นจัดเป็นวาระการประชุมคราวนี้ ซึ่งวาระการ
ประชุมดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาหรือรับทราบไปแล้ว แต่เพื่อมิให้เกิดปัญหาในเวลาต่อไป จึงให้มา
เสนอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้สัตยาบันในวาระที่ ๓.๒-๓.๖, ๔.๑ และ ๕.๑-๕.๒
มติที่ประชุม รับทราบและให้สัตยาบัน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่ประชุมร่วมพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม
รองศาสตราจารย์ ธี ร ยุ ทธ สุ น ทรา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้
ข้อสังเกตว่า ๑) นามสกุลของผู้เข้าร่วมการประชุมรายอาจารย์ภัสชา น้อยสอาด สะกดไม่คงที่ บาง
แห่งใช้ว่า น้อยสะอาด ๒) การลงวันเดือนปีนั้นหากมีคําว่า “วันที่ หรือ “วัน...ที่” ปรากฏอยู่ ให้ระบุ
คําว่า พ.ศ. ด้วย ๓) ขอให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําส่งเอกสารถึงกรรมการก่อนวันประชุม
อย่างน้อย ๓ วัน เนื่องจากกรรมการต้องอ่านอย่างละเอียด
ศาสตราจารย์ฐาปนา บุญหล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้บันทึก
การประชุมโดยใช้คําว่า “องค์ประชุม” แทนการเอ่ยนามเพราะอาจเกิดผลกระทบต่อบุคคลนั้นได้
นายกสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลว่าเนื่องจากที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยให้ระบุโดย
ละเอียด จึงให้จดบันทึกการประชุมตามเดิมไปก่อน และสภามหาวิทยาลัยจะนํามาหารือกันใหม่
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ โดยมอบฝ่ายเลขานุการตรวจทานพิสูจน์
อักษรให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่งเอกสารการประชุมให้
กรรมการอ่านล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ พิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนที่ประชุมว่าตามข้ อกําหนดแห่งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ วรรค ๓ ความว่าให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภา
มหาวิ ทยาลั ย ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ คนหนึ่ งเป็ น อุ ป นายกสภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อทํ าหน้ าที่ แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรพิจารณาเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัยตามข้อกําหนดแห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อไป
ที่ประชุมร่วมพิจารณาโดยเสนอให้นายถนอม อินทรกําเนิด เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม เห็นชอบเลือกนายถนอม อินทรกําเนิด เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

๔
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓.๒-๓.๖
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมที่ ๓.๒-๓.๖ ซึ่งผ่าน
การพิ จ ารณาจากที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๕ มาแล้ ว รายละเอี ย ดดั ง เอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมร่วมพิจารณา
รองศาสตราจารย์ ธี ร ยุ ทธ สุ น ทรา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้
ข้อสังเกตดังนี้ ๑) การใช้ภาษาไทยในเอกสารประกอบการประชุม (บันทึกข้อความจากสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน) ยังไม่ถูกต้องและไม่สละสลวย โดยเฉพาะ (๑) การใช้คําว่า “ทาง” นําหน้า
ชื่อหน่วยงานในเนื้อความย่อหน้าแรกว่า ด้วยทาง... และย่อหน้าที่ ๒ ว่า อนึ่ง ทาง ... (๒) การลงวัน
เดือนปีของบันทึกข้อความว่า ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งไม่ถูกต้องและต้องใช้ว่า ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๕๕ ๒) ชื่อหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษของแต่ละหลักสูตรใช้คําไม่คงที่ สาขาวิชาดนตรีตะวันตกใช้
ว่า Bachelor of Arts in Western Music แต่สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมืองใช้ว่า Bachelor
of Art Program in Urban Administration and Development
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูล ว่าเท่าที่ ทราบเป็ น
ข้อกําหนดจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการใช้คําว่า Program
นี้ เป็ น แนวความคิ ด ของวิ ทยาลั ย ชุ มชน ใช้ สํ าหรั บ หลั กสู ต รที่ ป ระยุ ก ต์ ศาสตร์ ต่างๆ ไว้ ด้ว ยกั น มี
วัตถุประสงค์ในการนําไปเพื่อผลิตนักวิชาชีพ ไม่เน้นวิชาการ เช่น หลักสูตรการเงินการบัญชีและการ
คลัง การท่องเที่ยวและการบริหารธุรกิจ การบริหารการศึกษา แต่ถ้าองค์ความรู้ในสาขานั้นลึกซึ้ง เป็น
สาขาวิชาที่มีศาสตร์เดียว จะไม่ใช้คําว่า Program เช่น เคมี ชีววิทยา ประวัติศาสตร์
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย มอบมหาวิ ท ยาลั ย โดยฝ่ า ยวิ ช าการสอบถามข้ อ มู ล จาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มติที่ประชุม ๑) ที่ประชุมรับทราบและให้สัตยาบัน
๒) มอบฝ่ายวิชาการสอบถามสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอข้อมูลที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของหลักสูตร
๓.๗ พิ จารณาอนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึ กษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/
๒๕๕๔ และ ๓/๒๕๕๔
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔ และ
๓/๒๕๕๔ เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากสภา
วิชาการแล้วเมื่ อวันที่ ๖ และ ๒๗ มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และนํ าเสนอนายกสภามหาวิ ทยาลั ยให้ ความ
เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบนี้
มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔ และ ๓/
๒๕๕๔ รอบที่ ๑ แก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน ๘๗๓ คน โดยแยกเป็นสาขาดังนี้
ระดับปริญญาโท
จํานวน ๑๙ คน
ระดับประกาศนียบัตร จํานวน ๕ คน
ระดับปริญญาตรี
จํานวน ๘๔๙ คน
สาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.)
จํานวน ๓๗ คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.)
จํานวน ๒๕๖ คน
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.)
จํานวน ๑๘๖ คน

๕
สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)
จํานวน ๒๙ คน
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จํานวน ๓๔๑ คน
๓.๘ พิจ ารณาสรรหาผู้ สมควรได้รั บปริ ญญาบั ณฑิ ต กิ ต ติมศั กดิ์ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนคร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ศาสตราจารย์ ส นิ ท อั ก ษรแก้ ว กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญา
กิ ตติ มศั กดิ์ นํ าเสนอข้ อมู ลต่ อที่ ประชุ มความว่ า ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครได้ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการเลือกสรรบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทํา
หน้าที่พิจารณาตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ว่าด้วยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้วพิจารณาเลือกสรร
ผู้สมควรได้ รับปริญญากิ ตติ มศักดิ์และนํ ารายชื่ อพร้ อมประวัติและผลงานอย่างละเอี ยดของผู้ที่ผ่านการ
พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปนั้น ขณะนี้คณะกรรมการเลือกสรรฯ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยควรพยายามสรรหาบุคคลที่สังคมยอมรับเพื่อพิจารณาให้ได้รับปริญญา
บัณฑิตกิตติมศักดิ์เพราะบุคคลเหล่านั้นจะร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ทิศทางที่เป็นความหวังของ
สังคม ทั้งนี้ ในการพิจารณาของคณะกรรมการเลือกสรรฯ ได้เฟ้นหาผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดและ
สมควรได้รับการยกย่องเกียรติคุณได้เป็นจํานวน ๑๐ ราย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําให้
ข้อสังเกตกรณีนายวิชัย บรรดาศักดิ์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ว่า เนื่องจากบุคคลดังกล่าวสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
มาแล้ว ประกอบกับความรู้ ความเชี่ยวชาญและผลงานเป็นที่ประจักษ์ ควรเสนอให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
รองศาสตราจารย์ ทองหล่ อ วงษ์ อิ นทร์ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ มี
ความเห็นเช่นเดียวกันว่ารายนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นั้น สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี เสนอว่าถ้าให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ก็เห็นสมควรเสนอในสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ๑) จากข้อบังคับฯ ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
จักต้องมีคุณสมบัติด้านความรู้ทางวิชาการ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นที่โดดเด่นเป็นพิเศษ
ดังนั้นถ้าตรวจสอบแล้วว่าสมควรจะได้รับก็ควรจะได้รับ ๒) คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดว่าการให้
ปริ ญญากิ ตติ มศั กดิ์ สถาบั นอุ ดมศึ กษาต้ องสอนในสาขาวิ ชานั้ นในระดั บนั้ นด้ วย ๓) กรณี นายวิ ชั ย
บรรดาศักดิ์ เห็นสมควรให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
ศาสตราจารย์ฐาปนา บุญหล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่า
จากเกณฑ์การพิจารณาข้อ ๑-๗ นั้น ถ้ามีการตรวจประเมิ น มีน้ําหนักคะแนนการประเมินที่ชั ดเจน การ
พิจารณาตัดสินของสภามหาวิทยาลัยจะง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้ากรรมการประจําหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาได้
พิจารณากลั่นกรองมาแล้วก็ทําให้เชื่อมั่นได้
นายกสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยอื่นได้พิจารณามอบปริญญากิตติมศักดิ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติและมิได้ตั้งเกณฑ์ประเมินโดยให้คะแนนแต่อย่างใด เพราะอาจ

๖
เป็นปัญหาได้ ส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการแต่งตั้งกรรมการชุดหนึ่งไปดําเนินการเฟ้นหาให้ได้บุคคลที่เหมาะสม แล้ว
นํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภาสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
กล่าวว่าสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาเชิงคุณภาพ มิใช่เชิงปริมาณ โดยมีข้อมูลและมีผู้รับรองได้แก่กรรมการ
ประจําหลักสูตร ซึ่งก็มิได้ใช้เกณฑ์ตัวเลขเช่นกัน
ศาสตราจารย์ฐาปนา บุญหล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลว่าในการ
ตรวจประเมินก็ใช้เกณฑ์ ๒ ประการ คือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในเชิงคุณภาพนั้นจะเป็นข้อมูลจากการ
พูดคุยให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ การพูดคุยกับผู้ได้รับการเสนอชื่อจะทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์และทําให้ทราบว่ามี
คุณสมบัติตามเกณฑ์เป็นน้ําหนักมาก-น้อยเพียงใด ซึ่งจะนําไปสู่มติที่เป็นรูปธรรม
ศาสตราจารย์ วิ ษณุ เครื องาม กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ให้ ข้ อมู ลว่ า
๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งก็เคยมีประเด็นปัญหาเช่นนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอให้ได้รับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แต่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพราะวุฒิ
การศึกษาของบุคคลดังกล่าวเพียงระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๔) ดังนั้น ขณะนี้ได้ผ่านขั้นตอนการสรรหา
มาแล้ว และสภามหาวิทยาลัยกําลังพิจารณาเสนอให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ในระดับที่สมควรจะได้รับ ๒)
พระราชบัญญัติฯ กําหนดว่าการให้ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์เป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัย จะให้ได้รับชั้น
ใดก็ขึ้นกับข้อบังคับฯ แต่ข้อบังคับฯ ไม่ได้กล่าวถึง ดังนั้นจึงเป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะพิจารณา
๓) เมื่อผู้เสนอ เสนอให้ได้รับปริญญามหาบัณฑิต แต่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเสนอให้ได้ระดับสูงขึ้นเป็น
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต การดําเนินการก็เพียงลงมติว่าจะให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือไม่
อธิ การบดี กล่ าวว่ าในฐานะประธานกรรมการประจํ าหลั กสู ตรปรั ชญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับปริญญาในระดับและสาขาวิชาดังกล่าว โดย
ให้ผู้เสนอปรับแก้เอกสารให้สอดคล้องกับการพิจารณา
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งที่ประชุมว่ามิได้
รู้ จั กหรื อมี ความสั มพั นธ์ อันใดกั บนายอเนก สุ วรรณวงศ์ ที่ ได้ รั บการเสนอชื่ อเพื่ อพิ จารณาให้ ปริ ญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ที่ ประชุ มรั บทราบ จากนั้ นนายกสภามหาวิ ทยาลั ยได้ ให้ ที่ประชุ มร่ วมกั นพิ จารณาใน
ประเด็นต่อไปนี้
๑) เสนอให้นายวิชัย บรรดาศักดิ์ ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และ ๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่คณะกรรมการเลือกสรรฯ เสนอรายชื่อและ
ข้อมูลมาจํานวน ๑๐ ราย ว่าบุคคลใดสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ทั้งนี้ โดยเป็นการพิจารณาลับตามข้อบังคับฯ และประเด็นดังกล่ าวจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจํานวนกรรมการที่อยู่ในที่ประชุม ซึ่งขณะพิจารณาวาระนี้มี
กรรมการอยู่ ในที่ ประชุ มทั้ งหมด ๑๙ คน ดั งนั้ นประเด็ นที่ พิ จารณาจะได้ รั บความเห็ นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเมื่อมีผู้ให้ความเห็นชอบจํานวนไม่น้อยกว่า ๑๓ คน
มติที่ประชุม ๑) เห็นชอบให้นายวิชัย บรรดาศักดิ์ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
๒) เห็นชอบอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๐ ราย ดังนี้

๗
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จํานวน ๕ ราย ดังนี้
๑. นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๒. แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
๓. นายวิชัย บรรดาศักดิ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
๔. นายสันติ ภิรมย์ภักดี
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
๕. นายอัศวิน อิงคะกุล
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์ (ประดิษฐ์ สงสะอาด จิตฺตสุทฺโธ)
ปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบั ณฑิ ตกิ ตติ มศั กดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒. นางรานี ชัยสงคราม
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
๓. นายอเนก สุวรรณวงศ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายคง ไชยสุข
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
๒. นายยงยุทธ ร่มโพรีย์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๓.๙ พิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ รายงานข้อมูล
การพิ จ ารณากํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ค วามว่ า ด้ ว ยนายอวยชั ย
วงศ์รัตน์ ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้นําเสนอผลงานทาง
วิชาการต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อขอกําหนด
ตําแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการฯ ได้พิจารณาแล้วว่า ผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการผ่านเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด เห็นสมควรแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุ มั ติ กํ าหนดตํ าแหน่ งทางวิ ชาการให้ นายอวยชั ย วงศ์ รั ตน์ ดํ ารงตํ าแหน่ งผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๘
๓.๑๐ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการ
ร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยนํ าเสนอที่ ประชุมความว่ า ตามที่ส ภามหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏพระนครได้เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานบุคคลได้ตรวจพบว่าองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่บัญญัติไว้ ในข้อ ๖ (๒) “(๒) กรรมการ
ซึ่ งเลื อ กจากผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง รองอธิ ก ารบดี คณบดี ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ ผู้ อํ า นวยการสถาบั น
ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ จํ า นวนสามคน” และข้ อ ๖ (๓) ที่ บั ญญั ติว่ า “(๓) กรรมการ ซึ่ งเลื อ กจากคณาจารย์ แ ละ
ข้ าราชการประจํ า จํ านวนสามคน” นั้ นไม่ ส อดคล้ องกั บ ข้ อ ๖ (๔) ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ว่ า “กรรมการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง อนุ ก รรมการตาม (๒) และ(๓) เลื อ กจากบุ ค คลภายนอก จํ า นวนสามคน”
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง เห็ น สมควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ ฯ ในข้ อ ดั ง กล่ า วโดยจั ดทํ า (ร่ าง) ข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ซึ่งแก้ไขปรับปรุง
ความในข้อ ๖ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อสังเกต
ว่าการปรับแก้ข้อ ๖ ซึ่งเดิมมี ๑๓ วรรค โดยขอยกเลิกบางวรรคนั้น อาจจะทําให้เข้าใจสับสน จึงเสนอ
ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ทั้งข้อและเขียนใหม่ให้สมบูรณ์ในข้อนั้น
มติที่ประชุม อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ยกเลิกความในข้อ ๖ และเขียนใหม่ให้สมบูรณ์ในข้อ
นั้น
๓.๑๑ การนํ า ผลการสั ง เคราะห์ ร ายงานการวิ จั ย การพั ฒ นาระบบบริ ห าร
มหาวิทยาลัยแนวใหม่ไปสู่การปรับแผนกลยุทธ์และการนําไปปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ได้แต่งตั้งคณะทํางานสังเคราะห์งานวิจัยการพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม่เพื่อวางแผน
ดําเนินการสู่การปฏิบัติ ทําหน้าที่ ๑) สังเคราะห์ผลการวิจัยโดยรวบรวมประเด็นแล้วจัดเรียงลําดับว่า
ควรดํ าเนิ นการสิ่ งใดก่ อน-หลั ง ๒) นํ าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ย ภายในระยะเวลา ๓๐ วั น นั้ น ขณะนี้
คณะกรรมการได้ ร ายงานการนํ า ผลการสั ง เคราะห์ ร ายงานการวิ จั ย การพั ฒ นาระบบบริ ห าร
มหาวิทยาลัยแนวใหม่ไปสู่การปรับแผนกลยุทธ์และการนําไปปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ และได้จัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๕๗ นํ า เสนอคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการดํ า เนิ น งานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝ่ายแผน งบประมาณ และการคลังพิจารณากลั่นกรองแล้ว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลว่าจากผลการวิจัยพบประเด็นต่างๆ หลายประเด็น
และหลายด้าน จึงให้มหาวิทยาลัยนําไปสังเคราะห์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดําเนิ นการมาแล้ว เห็นควรให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีเวลาอ่านรายละเอียดในเอกสารก่อนแล้วนัดหมายการประชุมอีกครั้งหนึ่ง
เฉพาะวาระนี้ โดยให้ส่งเอกสารให้กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและเชิญประชุมร่วมกันด้วย

๙
มติที่ประชุม

ให้นัดหมายการประชุมสภามหาวิทยาลัยเฉพาะวาระนี้โดยส่งเอกสารให้กรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและเชิญประชุมร่วมกัน

๓.๑๒ โครงการจัดการศึกษา ณ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยรายงานว่ าตามที่ สภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏพระนครได้
กําหนดนโยบายให้วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ ซึ่งเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัย และให้บริการวิชาการแก่ประชาชน ตามภารกิจการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้น เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะดําเนินโครงการจัด
การศึกษา ณ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จึงขอเชิญรองศาสตราจารย์
เกษม ช่วยพนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้กํากับดูแลวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์นําเสนอโครงการดังกล่าว
ต่อที่ประชุม รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
รองศาสตราจารย์ ธี ร ยุ ทธ สุ นทรา กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ให้
ข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะว่ า ๑) กลุ่ มเป้ าหมายคื อผู้ เรี ยน จะได้ มาอย่ างไร จากที่ ไหน ๒) ควรจั ด
บุคลากรและกระบวนการดูแลนักศึกษาอย่างดีโดยให้เน้นคุณภาพโดยเฉพาะการเชิญภูมิปัญญาหรื อ
ปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓) ควรจัดกระบวนการบริหารจัดการและการอํานวยความ
สะดวก อาทิ ยานพาหนะ
ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิขอให้จัดทํา
แผนการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยได้รายงานว่ ามหาวิทยาลัยได้
จัดทําผังแม่บทแล้ว
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะว่า
ควรมีคณะกรรมการวิทยาลัยที่เข้มแข็ง เพราะมหาวิทยาลัยต้องการนักศึกษาและต้องการสร้างความ
เข้มแข็งในท้องถิ่นจึงควรให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมและมีคณะกรรมการวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
ให้ข้อสั งเกตว่ าสภามหาวิทยาลัยได้ เคยไปวิทยาลัยชัยบาดาลพิ พัฒน์และได้พิจารณากั นไปแล้ วว่าจะ
มุ่ ง เน้ น ภารกิ จ เพื่ อ พั ฒ นาท้ องถิ่ น ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในชุ ม ชน ดั งนั้ น การนํ า หลั กสู ต รที่ ใ ช้ ใ น
มหาวิทยาลัยไปจัดการเรียนการสอน ควรเป็นหลักสูตรพัฒนาตามความต้องการและเป็นการบริการแก่
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง และมีความเห็นว่ายังไม่มีแผนที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยควรมีแผนการส่งเสริมการ
บริการท้องถิ่นที่ชัดเจนและมีตัวชี้วัดว่าสังคมที่อําเภอชัยบาดาลพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือไม่
รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าว
ว่าการจัดตั้งวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์นั้นเป็นประโยชน์ในการดําเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาใน
การจัดการศึกษาและการบริการวิชาการ โดยเปิดสอนหลักสูตรที่มีอยู่ไปก่อนได้แล้วค่อยๆ พัฒนาใหม่ ซึ่ง
ไม่ง่ายนัก เพราะจากประสบการณ์พบว่าเมื่อเวลาผ่านไปผู้เรียนลดน้อยลง เมื่อสํารวจก็พบว่าผู้เรียน
ต้องการเข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ เพราะการเดินทางสะดวกแล้ว ดังนั้นจึงควรสร้างหลักสูตรที่โดดเด่น
ดําเนินการให้แตกต่าง และเป็นประโยชน์กว่าที่อื่น
ศาสตราจารย์ฐาปนา บุญหล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะว่า
มหาวิทยาลัยควรจัดระบบการศึกษาทางไกล (e-education) ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่ขยายตัวไปทั่วโลก
แล้ว สําหรับการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์นั้นสามารถดําเนินการได้ แต่ควรเน้น
คุณภาพและเน้นเชิงรุกให้มาก

๑๐
นายกสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลว่า เดิมสภามหาวิทยาลัยคาดหวังให้การดําเนินงาน
ของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์เป็นนวัตกรรมใหม่ จึงขอให้คิดเสมอว่าวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ไม่ใช่
แหล่งหารายได้ แต่อาจจะถ่ายเทจากมหาวิทยาลัยไปสร้างรายได้ในอนาคต และขอให้ดําเนินการตาม
แนวทางที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต ฤทธิ์จรูญ กล่าวมาคือต้องสร้างสิ่งใหม่ เป็นแหล่งบริการการศึกษา
ประสานการสนั บสนุ น จากองค์ กรบริ หารส่ ว นท้ องถิ่ น มุ่ งเน้ น เชื่ อมโยงกั นให้ ได้ แล้ วจะเป็ นแหล่ ง
งบประมาณสําคัญทําให้มหาวิทยาลัยขยายตัวได้ โดยมีข้อสังเกตว่าบุคลากรที่ดูแลวิทยาลัยชัยบาดาล
พิพัฒน์ยังดําเนินการตามกรอบของราชการ จึงเสนอแนะว่าให้จัดหาผู้เกษียณอายุราชการที่ไม่ต้องการอยู่
ในกรุงเทพฯ ไปดูแล จัดสร้ างบ้านพักให้ และให้บุ คคลดังกล่ าวคิดว่าจะทํ าอย่างไรต่อไป สํ าหรับการ
จัดการเรียนการสอนนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อจะจัดการศึกษาในสาขาวิชาใดที่
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ให้มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการดําเนินงานอย่างละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนว่าจะจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาใด อัตรากําลังมีเท่าใด เก็บค่าใช้จ่ายเท่าใด อีกทั้งการ
จัดหลักสูตรควรเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการ ความจําเป็นและสร้างความผูกพันกับ
ท้องถิ่น
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติในหลักการแต่ยังไม่ให้ดําเนินการจนกว่าจะจัดทําแผนรายละเอียดมานําเสนอ
สภามหาวิ ทยาลั ยพิ จารณาก่ อน โดยเฉพาะกระบวนการดํ าเนิ นงาน งบประมาณ
บุคลากร และควรดําเนินการด้วยความรอบคอบและเหมาะสม
๒) กําหนดนัดหมายให้จัดการประชุมสัมมนาการสังเคราะห์รายงานการวิจัยการพัฒนา
ระบบบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม่ไปสู่การปรับแผนกลยุทธ์และการนําไปปฏิบัติครั้ง
ต่อไประหว่างสภามหาวิทยาลัยและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยอาจไป
ประชุมที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๕.๑ ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ละอองทิพย์ มัทธุรศ ผู้ช่วย
อธิ ก ารบดี / ผู้ อํ านวยการสํ า นั ก งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษานํ าเสนอข้ อมู ล ความว่ า สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แจ้งผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
(ก.พ.ร.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งผลการประเมิน ได้
ระดับคะแนน ๔.๒๖๘๕ รายละเอียดดังตารางสรุปการประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการซึ่งเป็น
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อสังเกต
ว่าผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตและ ๕.๒
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา นั้น ขัดแย้งกัน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑
ผลการประเมินดี แต่ ๕.๒ ไม่ดี จึงฝากผู้บริหารให้ตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาต่อไปด้วย
ศาสตราจารย์ฐาปนา บุญหล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
ว่าผลการประเมินโดยรวมดูเหมือนน่าพอใจ แต่แท้จริงแล้วมีนัยสําคัญหลายประเด็น เพราะเกณฑ์

๑๑
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นเกณฑ์ที่ต่ํามาก กล่าวคือถ้าผลการประเมินผ่านคือ ๓.๕๑
ในขณะที่มหาวิทยาลัย ชั้นนํา เช่ น มหาวิทยาลัยมหิดลใช้เกณฑ์ ของ Malcolm (The Malcolm
Baldrige National Quality Award) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับโลก ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครจึงต้องปรับตัวและพัฒนาให้ผู้ใช้บริการประทับใจยิ่งขึ้น
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบว่า เหตุใดผลการประเมินตาม
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ นักศึกษาจึงไม่พึงพอใจ หากเป็นเพราะอาจารย์ผู้สอนเข้มงวดมาก ผู้ประกอบการจึงพึง
พอใจคุณลักษณะของนักศึกษา ผลการประเมินก็เป็นที่ยอมรับได้ แต่หากนักศึกษาไม่พึงพอใจเพราะ
อาจารย์ไม่สนใจดูแลช่วยเหลือให้คําแนะนําแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยก็จักต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละอองทิพย์ มัทธุรศ ให้ข้อมูลว่าผลการสํารวจประเด็นดังกล่าว
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้สํารวจ โดย
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งได้ส่งรายงานผลการวิจัยสํารวจนี้ให้มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้
ส่งให้ทุกหน่วยงานรวมทั้งอาจารย์ได้รับทราบแล้ว
ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า
รู้สึกทั้งยินดีและแปลกใจที่เดิมผลการประเมินประเด็นงานวิจัยไม่ผ่านเกณฑ์ แต่คราวนี้ผลการประเมิน
ผ่านระดับดี ดังนั้น การนําเสนอผลการประเมินฯ ให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อการพิจารณา ขอให้นําเสนอ
ผลการประเมินปีก่อนเพื่อเปรียบเทียบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละอองทิพย์ มัทธุรศ ให้ข้อมูลว่าผลการประเมินด้านการวิจัยนั้น
ก.พ.ร. ใช้คะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. ซึ่งเน้นการประเมินด้านการจัดระบบ
การดําเนินภารกิจด้านการวิจัยและการจัดการเรียนรู้ มิได้พิจารณาจากจํานวนผลงานวิจัย ส่วนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น ผลการประเมินของ ก.พ.ร. รวม ๑๘ ตัวชี้วัดได้ระดับคะแนน ๓.๘๙๕
ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิถามว่าปี
๒๕๕๓ ผลการประเมินตัวชี้วัด ๕.๑ และ ๕.๒ เป็นเท่าใด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละอองทิพย์ มัทธุรศ รายงานว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตได้
ระดับคะแนน ๔.๖ ส่วนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยได้ระดับคะแนน ๓.๙
ศาสตราจารย์ฐาปนา บุญหล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่าการ
ประเมิน คุณภาพของมหาวิทยาลัยควรใช้ตัวบ่ งชี้ที่มากกว่าและเข้มแข็งกว่าเกณฑ์ของ สกอ. และ
สมศ. เพื่อนําไปสู่การพัฒนา กล่าวคือใช้เกณฑ์ที่ดีกว่าและมากกว่า โดย ๑) การประเมินตนเองนั้น
ดี ก ว่ า ให้ บุ ค คลภายนอกมาประเมิ น อี ก ทั้ ง ๒) ควรประเมิ น โดยเที ย บกั บ คู่ เ ที ย บ (Benchmark)
ภายนอกด้วย และ ๓) ให้ภายนอกได้มาประเมินอีกทางหนึ่ง ถ้าดําเนินการตาม ๑) ๒) และ ๓) จะ
นําพามหาวิทยาลัยสู่การพัฒนา ทั้งในกรณีที่เปรียบเทียบกับตนเองและเปรียบเทียบกับผู้อื่น
มติที่ประชุม รับทราบโดยให้นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณาดําเนินการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพเพิ่มขึ้น
๕.๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว่ า สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้มีหนังสือที่ ๐๕๐๖(๑)/๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งว่าได้พิจารณา

๑๒
รั บ ทราบการให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รใหม่ ) พ.ศ. ๒๕๕๔
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วสภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๕ การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่าสํานั กงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ
มีหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๔๙๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ และหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๔๓
ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจ้งว่าได้รับรองคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน
๔ คุณวุฒิ คือ
๑. ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐)
๒. ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐)
๓. ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓)
๔. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
มติที่ประชุม

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
รับทราบ

๕.๖ ตอบข้อหารือการดําเนินการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่าด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มี
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒) /๗๙๖๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ส่งสําเนาหนังสือตอบข้อหารือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในกรณีเกี่ยวกับการดําเนินการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาความว่า เป็นการดําเนินการตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษามิใช่สิทธิของผู้ต่อ
เวลาราชการ และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนั้นก็เพื่อพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของ
คณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่ากําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๙/
๒๕๕๕ คือวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๓

๖.๒ กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่ากําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง คือระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งรอบ
เช้าและรอบบ่าย มหาวิทยาลัยจะมีพิธีมอบครุยปริญญากิตติมศักดิ์และงานแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิต
กิตติมศักดิ์ในวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ภาคเช้า จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุกท่านและขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสํารวจข้อมูลการเข้าร่วมงานในวันที่ ๑๔ และ ๑๖ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อจักได้อํานวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๓ เรี ย นเชิ ญ ร่ ว มงานพิ ธี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่า ด้วยสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรมได้เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕
รอบ ๖๐ พรรษา ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดดังบัตรเชิญซึ่งเป็นเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู้จดบันทึกการประชุม
อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

