รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
วันศุกร! ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห$องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ! ๑๐๐ ป'การฝ)กหัดครูไทย

..............................................................
ผู$มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นายมีชัย ฤชุพันธุ
นายถนอม อินทรกําเนิด
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
หม6อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
นายไพรัช อรรถกามานนท

๑๑. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๒. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
ผู)ช6วยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
ผู)ช6วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
ผู)ช6วยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล
อาจารยสถาพร ปกปCอง
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

ผู$ลาประชุม
๑. รองศาสตราจารยทองหล6อ วงษอินทร
๒. ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส6 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง
ประธานสภาคณาจารยและข) าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ

๒
๓. ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว
ผู$เข$าร0วมประชุม
๑. ผู)ช6วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผู)ช6วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๔. อาจารยชินวงศ ศรีงาม
๕. อาจารยมณฑล จันทรแจ6มใส
๖. ผู)ช6วยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๗. ผู)ช6วยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
๘. อาจารยธงชัย ทองอยู6
๙. อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
๑๐. นางเดือนเพ็ญ สุขทอง
๑๑. อาจารยอักษร สวัสดี
๑๒. อาจารยนภพร เชื้อขํา
๑๓. อาจารยศุภินธนการย ระวังวงศา
๑๔. ผู)ช6วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๑๕. นาง ญ หญิง สมแสน
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก
นางพัชราวไล ไพรี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผู)อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู)อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู)อํานวยการสํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู)อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
กรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
กรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
กรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
ผู)ช6วยอธิการบดี/ผู)ช6วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผู)อํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหน)ากลุ6มงาน
สภามหาวิทยาลัย/ผู)ช6วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู)ช6วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวเปFดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได)ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ$งให$ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย!และข$าราชการ แทนตําแหน0งที่ว0าง

๓
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6าตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได)ดําเนินการเลือกตั้งซ6อมประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ แทนตําแหน6ง
ที่ว6าง ซึ่งดําเนินการเสร็จสิ้นตั้งแต6วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศผลการเลือกดังกล6าว โดยผู)ได)รับ
เลื อกเปJ นประธานสภาคณาจารยและข) าราชการ แทนตํ าแหน6 งที่ ว6 าง คื อ อาจารยศุ ภลั กษณ ใจเรื อง
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ และประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ
ได)มาประชุมในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6งในครั้งนี้ด)วยแล)ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก0นักศึกษาที่ได$รับรางวัลการประกวด
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6า ด)วยนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได)ร6วมประดิษฐโคมประทีปเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข)าพรรษา
ประจําปK ๒๕๕๖ เพื่อสืบสานประเพณีโบราณและส6งเสริมการประดิษฐสร)างสรรคงานฝKมือเพื่อเปJน
พุทธบูชา โดยสภาวัฒนธรรมเขตบางเขน วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร สํานักงานเขตบางเขน และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ได)รับรางวัลชนะเลิศ รับโล6รางวัลนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร จากนาง
ปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว6าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประธานในพิธี ดังมี
รายชื่อดังต6อไปนี้ ๑) นายจักรี เมืองโคตร ๒) นายวีระศักดิ์ คําแดง ๓) นายอนุสรณ ดวงสุทา ๔)
นายภีมเขตร อ6อนเมือง ๕) นายสิทธิพร พันนาม ๖) นายยศศรุต วงษล6าม ๗) นายวีระวัฒน เปKย
อรุณ ๘) นายศุภฤกษ ฮ)อยทอง ๙) นายชัยณรงค แก)วจันทึก ๑๐) นางสาววิภารัตน พันธุรัตน ๑๑)
นางสาวภุมริน เศรษฐสุนทรากร นอกจากนั้น นายพันธกานต แสงอ6อน นักศึกษาชั้นปKที่ ๔ สาขาวิชา
ดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได)รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการประกวด
เดี่ยวระนาดเอก เพลงจีนขิมใหญ6 ระดับประชาชน ในงานสืบสานตํานานระนาด ๕๐ ปKวงปKPพาทย
กรุงเทพมหานคร ณ อาคารศูนยกีฬาเวสน กรุงเทพมหานคร และได)รับเชิญสัมภาษณ แสดงเดี่ยว
ระนาดเพลงอาหนู แ ละร6 ว มแสดงกั บ วงฟองน้ํ า ในรายการโสตศึ ก ษาของ TRUE เมื่ อ วั น ที่ ๒๘
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จากนั้ น ได) เ ชิ ญ นั ก ศึ ก ษารั บ มอบเกี ย รติ บั ต รแสดงความยิ น ดี จ ากนายก
สภามหาวิทยาลัยตามลําดับ
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกี ยรติ บัต รแล)ว กล6า วแสดงความยิน ดีต6อนักศึกษาที่
ได)รับรางวัลและสร)างชื่อเสียงให)มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ เอกสารจากศาสตราจารย!ฐาปนา บุญหล$า
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6า ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิได)มอบประกาศคณะกรรมการการวิจัยแห6งชาติ เรื่อง การรับข)อเสนอ
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หนังสือมะเร็งใน

๔
อารมณ เอกสารเชิ ญ ร6 ว มโครงการ “ธรรมาภิ บ าล” วารสารเครื อข6 า ยสหวิ ท ยาการ และหนั งสื อ
รายงานฉบับพิเศษ E-Government รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กล6าวเพิ่มเติมว6าจากการที่ได)เปJนกรรมการการวิจัย
แห6งชาติ สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห6งชาติมีประกาศเรื่องการรับข)อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับ
การสนั บ สนุ น ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ปK ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คื อ ๑) ๙ กลุ6 ม เรื่ อ งเร6 ง ด6 ว น
(งบประมาณ ๔๓๐ ล)านบาท) ๒) ๑๑ กลุ6มเรื่องการวิจัยที่มุ6งเปCาตอบสนองความต)องการในการพัฒนา
ประเทศ (งบประมาณ ๑,๐๐๐ ล)านบาท) และยังเปJนเครือข6ายภาคกลางในการเปJนผู)ประสานงาน
เครือข6าย สหวิทยาการฯ ในภูมิภาค ซึ่งมีทั้งหมด ๗ เครือข6ายตามภูมิภาคในประเทศ และในวันที่
๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม6และมหาวิทยาลัยแม6โจ)ร6วมกันจัดประชุม
นําเสนอฯ ที่เชียงใหม6 เชิญนักวิจัยทั้งในและต6างประเทศเข)าร6วม ในส6วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครมีผู)ช6วยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ เข)าร6วมนําเสนอด)วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๐ หน)า
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแก)ไข ดังนี้
๑) หน)าที่ ๘ บรรทัดที่ ๑๕ ข)อความว6า “...ตามมติของ สกอ. ...” แก)ไขเปJน “...ตาม
มติของ ก.พ.อ. ...”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให$ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ พิจารณา (ร0าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว0าด$วยการจ0ายเงินค0าตอบแทน
เหมาจ0ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน0งของผู$ดํารงตําแหน0งอธิการบดีและรองอธิการบดี พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6า สืบเนื่องจากกระทรวงการคลังกําหนดให)มี
การเบิ กจ6า ยค6 าตอบแทนเหมาจ6 ายแทนการจัด หารถประจํ าตํ าแหน6งสํา หรับ ข)า ราชการที่มีสิทธิได)
รถยนตประจําตําแหน6งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว6าด)วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก)ไข
เพิ่มเติม โดยอัตราค6าตอบแทนเหมาจ6ายได)กําหนดเปJน ๓ ระดับ คือ ๑) ระดับรองอธิการบดีหรือ
เทียบเท6า ได)รับ ๒๕,๔๐๐ บาท/คน/เดือน ๒) ระดับอธิบดี รองปลัดกระทรวงหรือเทียบเท6า ๓๑,๘๐๐
บาท/คน/เดื อ น ๓) ระดั บ ปลั ด กระทรวงหรื อ เที ย บเท6 า ๔๑,๐๐๐ บาท/คน/เดื อ น เนื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยมีผู)ดํารงตําแหน6งอธิการบดีและรองอธิการบดี ซึ่งมิได)เปJนข)าราชการ จึงไม6สามารถใช)
สิทธิเ บิกจ6า ยค6าตอบแทนเหมาจ6ายแทนการจัด หารถประจําตํา แหน6งดังกล6 าวจากเงิน งบประมาณ
แผ6นดินได) ในการนี้ คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝfายจัดทําข)อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ จึงดําเนินการยกร6างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว6าด)วยการจ6ายเงินค6าตอบแทน

๕
เหมาจ6ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน6งของผู)ดํารงตําแหน6งอธิการบดีและรองอธิการบดี พ.ศ. ...
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลั ยให)ข)อมูล ว6า เปJ นการจั ดทํ าตามแนวทางการจ6 ายของทาง
ราชการ เมื่อไม6มีรถประจําตําแหน6งให) ก็ให)เงินไปจัดการหารถกันเอง โดยใช)อัตราราชการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)สังเกตว6าควรจะตั้งเปJนงบประมาณประจําปK และเหตุ
ใดจึ ง ไม6 ไ ด) เ งิ น งบประมาณแผ6 น ดิ น เพราะ ตํ า แหน6 ง อธิ ก ารบดี ก็ เ ที ย บเท6 า ตํ า แหน6 ง อธิ บ ดี และ
มหาวิทยาลัยจําเปJนต)องมีอธิการบดี
นางเดือนเพ็ญ สุขทอง ผู)อํานวยการกองบริหารงานบุคคลให)ข)อมูลว6า ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีจะจ6ายให)เฉพาะผู)ที่เปJนข)าราชการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า ไม6ว6าจะเปJนข)าราชการหรือไม6ก็ปฏิบัติหน)าที่
อธิการบดี
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า เปJนกรณีเช6นเดียวกับเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ที่จะให)
เฉพาะข)าราชการ ขณะที่มหาวิทยาลัยมีบุคลากรเปJนพนักงานมหาวิทยาลัยมากกว6าข)าราชการและร6วม
ปฏิบัติหน)าที่ราชการเช6นกัน หากจะให)เงินรางวัลดังกล6าวต)องหางบประมาณมาจ6ายเอง
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ถามว6า ในข)อ ๔ ระบุว6า หากใช)เพื่อเดินทางไปกลับระหว6างที่พักและสํานักงานให)นํารถยนตส6วนตัวมาใช)ในการปฏิบัติราชการ แต6ข)อ ๕ ระบุว6า กรณี
จําเปJนต)องเดินทางไปราชการชั่วคราว ให)มีสิทธิเบิกค6าใช)จ6ายในการเดินทาง และมีสิทธิขออนุมัติใช)
รถยนตของทางราชการเปJนพาหนะในการเดินทางไปราชการได) ประเด็นตามข)อ ๔ และ ๕ นี้ต6างกัน
หรือไม6
นายกสภามหาวิทยาลัยอธิบายว6า ไปราชการชั่วคราวคือการไปต6างจังหวัด สามารถ
ใช)รถมหาวิทยาลัยได) หากไปราชการในกรุงเทพฯ ต)องใช)รถยนตส6วนตัว
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยถามว6า ค6าใช)จ6ายตามพระราช
กฤษฎี ก าว6 า ด) ว ยค6 า ใช) จ6 า ยในการเดิ น ทางไปราชการนั้ น รวมระยะทางเพี ย งใด นอกเหนื อ จาก
ปริมณฑลหรือไม6
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา เสนอว6า การไปราชการชั่วคราวนั้น ควรมีแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนว6าเปJนอย6างไร เพื่อให)ผู)ปฏิบัติเข)าใจและปฏิบัติได)ถูกต)องตรงกัน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า ระเบียบนี้เขียนตามระเบียบกระทรวงการคลังที่จ6าย
ให)ข)าราชการ หากระบุไว)มากอาจจะจํากัดมากกว6าที่กระทรวงการคลังระบุไว) และกระทรวงการคลัง
อาจจะเปลี่ยนแปลงต6อไปได)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6า ในระเบียบวาระนี้มีเอกสารประกอบวาระที่
เปJนแนวปฏิบัติต6างๆ ด)วย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอว6า การดํารงไว)ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของอธิบดีหรือ
อธิการบดี เช6น การไปงานสโมสรสันนิบาต หรือพิธีอื่นๆ ที่สําคัญ มีการแต6งกายเต็มยศ หากต)องขับรถ

๖
ไปเอง จะทําให)ไม6สะดวกต6อการไปปฏิบัติงาน และผู)ดํารงตําแหน6งขาดความภาคภูมิ จึงควรใช)รถ
ราชการและมีคนขับรถ
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยให)ความเห็นว6า หาก
อธิการบดีใช)รถราชการ แต6มีกรณีเปJนภารกิจส6วนตัว อาจกลายเปJนประเด็นการร)องเรียนได)
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า ในทางปฏิบัติก็อาจจะใช)รถมหาวิทยาลัยได)ถ)าไปกัน
หลายคน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ความเห็นว6า ก็อาจจะยังมีผู)ร)องเรียนได) หากระเบียบ
ไม6ชัดเจน
มติที่ประชุม เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว6าด)วยการจ6ายเงินค6าตอบแทนเหมาจ6ายแทนการ
จัดหารถประจําตําแหน6งของผู)ดํารงตําแหน6งอธิการบดีและรองอธิการบดี ๒๕๕๖
๓.๒ พิจารณา (ร0าง) ข$อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว0าด$วยบทนิยาม พ.ศ. ...
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว6 า ด) ว ยคณะกรรมการดํ า เนิ น งานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝfายจัดทําข)อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พิจารณาเห็นว6า ข)อบังคับ ระเบียบ และประกาศต6างๆ ของมหาวิทยาลัย มีคํา
นิยามที่ใช)บัญญัติร6วมกัน จึงเห็นควรจัดทําข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว6าด)วยบทนิยาม
พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ถามว6า จากข)อบังคับนี้ การออกระเบียบข)อบังคับ
ต6 า งๆ ต6 อไปก็ ไม6 ต) องนิ ย ามคํ า เหล6 า นี้ อีกแล) ว ใช6 ห รื อไม6 และในหน) า ๒ คํ า ว6 า อธิ การบดี หมายถึ ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัย ควรเติมคําว6า ราชภัฏพระนคร ด)วยหรือไม6 เพราะในคําว6า สภามหาวิทยาลัย
ยั ง มี คํ า ว6 า ราชภั ฏ พระนคร ต6 อ ท) า ย นอกจากนั้ น ที่ นิ ย ามคํ า ว6 า คณบดี ว6 า หมายความรวมถึ ง
ผู)อํานวยการของคณะด)วย หมายถึงอะไร
นายกสภามหาวิทยาลัยอธิบายว6า คําว6า คณะ หมายรวมถึง สถาบัน สํานัก วิทยาลัย
ศูนย และส6วนราชการหรือหน6วยงานที่เรียกชื่ออย6างอื่นที่มีฐานะเทียบเท6าคณะ ส6วนคําว6า อธิการบดี
จะเติมคําว6า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไปด)วยก็ได)
รองศาสตราจารยธี รยุ ทธ สุ น ทรา เสนอแนะให) เ พิ่มนิ ยามคํา ว6า ปK การศึกษาด) ว ย
เพราะถ)าเปJนระเบียบการคลังจะมีการใช)คําว6าปKการศึกษาด)วย โดยอาจจะนิยามว6าปKการศึกษา คือ
อะไร หรือให)เปJนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
มติที่ประชุม อนุมัติข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว6าด)วยบทนิยาม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให)เพิ่ม
นิยามคําว6าปKการศึกษาด)วย
๓.๓ พิจารณาอนุมัติเงินรายได$มหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรรเปAนเงินรางวัลสําหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม0เปAนข$าราชการ

๗
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ อาจารยไพบู ล ย วิ ริ ย ะวั ฒ นะ รองอธิ ก ารบดี
รายงานที่ประชุมว6า ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. แจ)งผลการจัดสรรเงินรางวัลให)มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร จํ า นวน ๙๒๕,๖๕๖.๐๖ บาท เพื่ อ นํ า ไปจั ด สรรเปJ น เงิ น รางวั ล ให) แ ก6 ข) า ราชการและ
ลูกจ)างประจําในสังกัดตามหลักเกณฑแนวทางและวิธีการจั ดสรรเงินรางวัลของส6วนราชการ และ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น เนื่องจากการจัดสรรเงินรางวัลที่ได)รับนั้น
ได)ระบุให)นําไปจัดสรรเปJนรางวัลให)แก6ข)าราชการและลูกจ)างประจําในสังกัดตามเกณฑการเบิกจ6าย
ของกระทรวงการคลัง แต6การที่มหาวิทยาลัยได)รับเงินรางวัลผลการปฏิบัติราชการนั้น บุคลากรของ
มหาวิ ทยาลัย ทุ กประเภทมี ส6 ว นร6ว มในการผลั กดั น ให) มหาวิ ทยาลัย บรรลุ เ ปCา หมาย ตามตั ว ชี้ วั ด ที่
ก.พ.ร. ได)กําหนด คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได)เห็ นชอบให)บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ไม6ได) เปJน ข)า ราชการและ
ลู ก จ) า งประจํ า มี ส6 ว นได) รั บ เงิ น รางวั ล ประจํ า ปK พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให) ไ ด) รั บ ในจํ า นวนเดี ย วกั บ ที่
มหาวิทยาลัยได)รับจัดสรรเงินรางวัลจากสํานักงาน ก.พ.ร. รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเงินรายได)ที่เหลือจ6ายจากเงินรายจ6าย
ประจําปK จํานวนเงิน ๙๒๕,๖๕๖.๐๖ บาท เพื่อจัดสรรเปJนเงินรางวัลประจําปK พ.ศ. ๒๕๕๔ ให)แก6
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ไม6เปJนข)าราชการและลูกจ)างประจํา และปฏิบัติงานใน
รอบปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต6วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รองอธิการบดี ให)ข)อมูลว6า งบประมาณ
นี้เปJนเงินเหลือจ6ายที่มหาวิทยาลัยได)กันไว)สําหรับปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเพียงพอต6อจํานวน
๙๒๕,๖๕๖.๐๖ บาทสําหรับข)าราชการ ส6วนที่อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ นําเสนอนั้นเปJนเงินรางวัล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได) ที่ต)องจัดสรรเท6ากันโดยนํางบประมาณมาจากเงินรายได)ของ
มหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว6า ส6วนที่เปJนงบประมาณมหาวิทยาลัยได)กันไว)แล)วเพื่อ
จ6ายให)ข)าราชการและลูกจ)างประจํา ตําแหน6งผู)บริหารได)จ6ายจากยอดดังกล6าวนั้นหรือไม6
อาจารยไพบู ล ย วิ ริ ย ะวั ฒ นะ กล6 า วว6 า ก.พ.ร. ได) แ บ6 ง ผู) รั บ ออกเปJ น ๓ กลุ6 ม
ซึ่งผู)บริหารจะอยู6ในกลุ6มที่ ๑ กลุ6มที่ ๒ คือข)าราชการ กลุ6มที่ ๓ คือลูกจ)างประจํา ผู)บริหารนั้นรวมถึง
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี โดยมีหลักเกณฑว6าให)จัดสรรให)ผู)บริหาร ๑ ส6วน กลุ6มที่ ๒ ได)รับ
๑.๒ ส6วน กลุ6มที่ ๓ ได)รับ ๑.๔ ส6วน บุคลากรจึงได)รับการจัดสรรเงินรางวัลมากกว6าผู)บริหาร
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว6า ผู)บริหารได)รับเงินรางวัลจากงบประมาณแผ6นดินหรือไม6
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ให)ข)อมูลว6าเงินรางวัลจากงบประมาณแผ6นดินให)จ6าย
ได)เฉพาะข)าราชการที่ปฏิบัติงานในปK ๒๕๕๔
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว6า สัดส6วนของข)าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยเปJนเท6าใด
อธิการบดีกล6าวว6า ในปK ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมีข)าราชการและลูกจ)างประจําจํานวน
๒๕๔ คน พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ จํานวน ๕๐๒ คน

๘
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให) ข) อ สั ง เกตว6 า หากให) เ งิ น ยอดรวมเท6 า กั น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยจะได)รับเงินรางวัลต6อคนน)อยกว6า
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ให)ข)อมูลเพิ่มเติมว6า การจัดสรรเงินรางวัลขึ้นอยู6กับผล
การประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรแต6ละคนในปKนั้นด)วย ซึ่งมี ๒ รอบ หากบุคลากรได)รับการ
ประเมินต่ํากว6าระดับดี ก็จะไม6ได)รับการจัดสรรเงินรางวัลนอกจากผลการประเมินระดับ ดี ขึ้นไปแล)ว
ยังต)องเปJนผู)ปฏิบัติตามตัวชี้วัดด)วยซึ่งไม6ได)ทุกคน หน6วยงานต)องตอบมาว6ามีใครดําเนินตามตัวชี้วัด
บ)าง จึงจะได)รับการจัดสรรเงินรางวัลนี้ไป
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อคิดว6า คนส6วนใหญ6ที่ทํางานให)มหาวิทยาลัยรุ6งเรือง คือ
คนที่ ก.พ.ร. ไม6ได)ให)งบประมาณมา การให)เงินรางวัลเปJนการให)แก6คนส6วนน)อย จึงต)องขอเงินรางวัล
ให)คนส6วนใหญ6ซึ่งต)องพิจารณาว6าจะให)คนส6วนใหญ6ได)เท6ากับคนส6วนน)อยหรือไม6
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะให)อนุมัติในหลักการไปก6อน ส6วนจํานวนเงินที่
จ6ายก็ให)พิจารณาจากจํานวนคนที่ได)รับโดยให)ได)รับจัดสรรเท6าๆ กัน โดยมีข)อแม)ว6าค6าเฉลี่ยเงินรายได)
จะต)องไม6น)อยกว6าเงินงบประมาณแผ6นดิน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6า วว6า หากอนุมัติในหลักการในวงเงิน ๙๒๕,๖๕๖.๐๖
บาท บุคลากรจะไม6ได)รับเท6าๆ กัน
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ให)ข)อมูลว6า สําหรับข)าราชการและลูกจ)างประจําได)
วิเคราะหตัวเลขโดยประมาณว6ากลุ6มที่ ๑ ข)าราชการระดับสูงจะได)รับประมาณ ๓,๓๐๐ บาท กลุ6มที่
๒ ข)าราชการระดับกลางจะได)รับประมาณ ๔,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาท กลุ6มที่ ๓ ข)าราชการระดับต)นและ
ลูกจ)างประจําจะได)รับประมาณ ๔,๐๐๐ บาท
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า ถ)าเปJนเช6นนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยจะได)รับใน
จํานวนเงินเพียงครึ่งเดียว ซึ่งไม6เปJนธรรมกับพนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ เสนอให)สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในหลักการ
และให)มหาวิทยาลัยไปคํานวณหาค6าเฉลี่ยให)ออกมาเท6าๆ กันระหว6างกลุ6มพนักงานมหาวิทยาลัยและ
กลุ6มข)าราชการ
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กล6าวว6า วิธีคิดต)องนําสัดส6วนมาคิด คิดได)เท6าใดก็
รวมเปJนยอดเงิน ซึ่งจะมากกว6า ๙๒๕,๖๕๖.๐๖ บาท และขออนุมัติงบประมาณต6อไป
นายกสภามหาวิทยาลั ยกล6าวว6า เพื่อความเปJ นธรรมกับ มหาวิทยาลัย หากจะให)
เท6ากันก็เปJนการดี แต6จะต)องใช)เงินรายได)จํานวนมากซึ่งเปJนภาระต6อมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกัน
พนักงานมหาวิทยาลัยก็มีเงินเดือนสูงกว6าข)าราชการ ฉะนั้น จะเปJนไปได)หรือไม6ถ)าคํานวณจากสูตร
ร) อ ยละ ๘๐ ว6 า จะต) อ งเพิ่ ม อี ก เท6 า ใด และต) อ งพิ จ ารณาถึ ง ความเปJ น ธรรมและงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยด)วย
จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยได)สรุปว6าอนุมัติในหลักการโดยให)ใช)เงินรายได)มาจ6าย
เปJนเงินรางวัลในอัตราส6วนร)อยละ ๘๐ ของส6วนที่ข)าราชการจะได)รับ

๙
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี กล6าวว6า มหาวิทยาลัยขอไปหารือกับฝfาย
แผนงบประมาณว6ามีงบประมาณเพียงพอในการจัดสรรในส6วนนี้หรือไม6 หากมีเพียงพอก็ยินดีที่จะปรับ
ให)ได)ตามจํานวนนี้
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ใ นหลั ก การโดยให) ใ ช) เ งิ น รายได) ม าจ6 า ยเปJ น เงิ น รางวั ล สํ า หรั บ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยที่ได)รับเงินรางวัลตามเกณฑที่กําหนดในอัตราส6วนร)อยละ ๘๐ ของส6วน
ที่ข)าราชการจะได)รับ
๓.๔ พิ จ ารณา (ร0 า ง) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นาชุ ม ชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได)พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีมติให)ปรับแก)ตามข)อเสนอแนะก6อนนํากลับมา
เสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ ๑) ให)เพิ่มรายวิชาที่เน)นการพัฒนาชุมชนสีเขียว รายวิชา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล)อม รายวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อมท)องถิ่น รายวิชา Low
Carbon Community และรายวิชาอื่นๆ ตามที่ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว เสนอแนะ ๒) ให)ไป
สื บ ค) น ข) อ มู ล หลั ก สู ต รรายวิ ช า Rural Science และรายวิ ช า Rural Development ของ
มหาวิทยาลัยควีนสแลนด ซึ่งเปJนมหาวิทยาลัยที่มีเสียงเกี่ยวกับหลักสูตรรายวิชาการพัฒนาชุมชน
เนื่องจากผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสูงไปทํางานในชุมชน หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแคนาดา
ด)วยก็ได) แล)วนํามาปรับให)เข)ากับวัฒนธรรม ประวัติ และบริบทของชุมชน ๓) ให)เตรียมการเข)าสู6
ประชาคมอาเซียนโดยบรรจุรายวิชาให)ศึกษาประวัติและวัฒนธรรมของประเทศต6างๆ ในอาเซียนด)วย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได)ดําเนินการปรับแก)เรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ให)ข)อมูลว6า กรณีนี้สภามหาวิทยาลัยเคยมีแนว
ปฏิบัติว6าเมื่อคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝfายกลั่นกรองหลักสูตรได)พิจารณาว6าได)
ปรับปรุงตามข)อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยแล)วก็ให)อนุมัติได) แต6 สกอ. แจ)งมาว6าควรเสนอสภา
มหาวิทยาลัยก6อน จึงได)นํามาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและชี้แจงว6าได)ปรับอย6างไรบ)าง
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ การดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันศุกร!ที่
๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันศุกรที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ ข)อสังเกต

๑๐
และข) อเสนอแนะ ซึ่ งมหาวิ ท ยาลั ย โดยผู) รั บ ผิ ด ชอบได) ดํ า เนิ น งานแล) ว ดั งรายละเอี ย ดในเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รายงานว6า มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให)นํา
เงินรายได)ไปลงทุนซื้อสลากออมสิน โดยให)ซื้อครั้งเดียวในวงเงิน ๑๐,๕๙๖,๐๐๐ บาท และรายงานผล
การได)รับรางวัลต6อสภามหาวิทยาลัยนั้น กองคลัง สํานักงานอธิการบดีได)ดําเนินการนําเงินไปซื้อสลาก
ออมสินพิเศษ ๓ ปK จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ ฉบับ เปJนเงิน ๑๐ ล)านบาท และนําเงินจํานวน ๕๙๖,๐๐๐
บาท ไปฝากในบัญชีเผื่อเรียกพิเศษ เพื่อเปJนบัญชีสําหรับใช)หมุนเวียนระหว6างปKงบประมาณและเปJน
บัญชีรองรับการโอนเงินรางวัลจากบัญชีเผื่อเรียกต6อไป
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ความเห็นว6า ควรนําเงินจํานวน ๕๙๕,๐๐๐ บาท ไปซื้อ
สลากออมสิน และคงเหลือในบัญชีเผื่อเรียกพิเศษเพียง ๑,๐๐๐ บาทก็พอ
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน ให)ข)อมูลว6า ได)สอบถามข)อมูลจากกองคลังได)ความว6า
เงินจํานวนนี้เปJนเงินรายได)จากการลงทะเบียนของนักศึกษาและจากรายได)อื่นๆ ฉะนั้นกองคลังยัง
ต)องการเงินหมุนเวียนสําหรับเปJนค6าใช)จ6ายจากบัญชีนี้ จึงขอกันเงินจํานวนนี้ไว)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให)ทํารายงานว6าภายใน ๓ เดือนข)างหน)านี้ได)ใช)เงินใน
บัญชีนี้ไปกี่ครั้ง และหากได)รับรางวัลจากสลากออมสินก็ให)รายงานให)สภามหาวิทยาลัยทราบด)วย
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน นําเสนอเรื่องสืบเนื่องต6อไปว6า จากการประชุมคราวที่
แล)วในวาระที่ ๓.๔ พิจารณา (ร6าง) ข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว6าด)วยกองทุนวิจัย พ.ศ. ...
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว6าด)วยกองทุนวิจัย พ.ศ.
๒๕๕๖ โดยให)ปรับแก)เพิ่มเติมกรรมการในข)อ ๑๑ โดยให)สภาคณาจารยและข)าราชการมีมติเลือก
กันเองจํานวน ๑ คน ตามข)อเสนอแนะของที่ประชุม งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล
ประสานดําเนินการแก)ไขตามมติสภามหาวิทยาลัยและนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแล)ว มี
ผลบังคับใช)ตั้งแต6วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และในวาระ ๓.๕ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให)เพิ่มเติมเนื้อหาธุรกิจแนวใหม6ตามข)อเสนอแนะ
ของที่ประชุม และจัดให)นักศึกษาได)เรียนทุกคน และให)มหาวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตรทั้งหมดที่มีอยู6
ว6าหลักสูตรใดไม6ตรงตามความจําเปJนและความต)องการ และให)พัฒนาหลักสูตรใหม6ที่เปJนที่ต)องการ
นั้น คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนําข)อเสนอแนะไปดําเนินการแล)ว และจะนําส6ง สกอ. เพื่อรับรอง
และรับทราบหลักสูตรต6อไป และได)แจ)งมติต6อคณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษาเพื่อดําเนินการ
ตามมติของสภามหาวิทยาลัยแล)ว
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ถามว6 า จะทราบผลการพิ จ ารณาหลั ก สู ต รที่ มี อ ยู6 ข อง
มหาวิทยาลัยเมื่อใด
อธิการบดีรายงานว6า ได)มีการประชุมคณะทุกคณะโดยให)ทําแผนว6าหลักสูตรใดไม6
สามารถดําเนินการต6อไปได)หรือสามารถพัฒนาขึ้นใหม6 เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต6อไปแล)ว

๑๑
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กล6าวว6าจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝfายกลั่นกรองหลักสูตร พบว6ามีหลักสูตรหนึ่งที่จะต)องพิจารณาเปJนพิเศษถึงความ
จํ า เปJ น ความต) อ งการ หรื อ จะต) อ งพั ฒ นาเปJ น หลั ก สู ต รใหม6 จึ ง ได) ร อไว) เ พื่ อ รอทํ า พร) อ มๆ กั บ
มหาวิทยาลัย จึงขอให)มหาวิทยาลัยเร6งรัดในเรื่องนี้เพื่อจะได)ปรับตัวทัน นอกจากนั้นในการพิจารณา
ไม6ควรพิจารณาเพียงค6าสถิติ ควรทําเปJนงานวิจัยเพื่อทราบถึงความต)องการทางด)านอุดมศึกษาว6า
ต)องการสาขาวิชาอะไรบ)าง สาขาวิชาใดที่ไม6เปJนที่ต)องการ และต)องทําสาขาวิชาใหม6ๆ อะไรบ)าง ต)อง
มีการปรึกษาหารือภายในสาขาวิชา ผู)บริหาร รวมทั้งผู)นําชุมชน และนักศึกษา ทุกๆ คนต)องมีส6วน
เกี่ยวข)อง เพื่อให)ได)ข)อมูลที่ลึกกว6านั้น มิใช6พิจารณาเพียงแค6จํานวนผู)เรียน คณะกรรมการอํานวยการ
จัดการศึกษาต)องเร6งคิดและทําแผนตารางงานไว)ล6วงหน)า เพื่อเปJนข)อมูลในการตัดสินใจ และเร6งรัด
เรื่องนี้ด)วย
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6าควรทําตารางหลักสูตรทุกหลักสูตรและพิจารณาว6า
ปuจจุบันนี้แต6ละหลักสูตรมีผู)เรียนกี่คน ต)นทุนแต6ละหลักสูตรเปJนอย6างไร ควรจะคงเปFดหลักสูตรนั้น
ต6อไปหรือไม6 หรือจะไปดําเนินการเปFดหลักสูตรอื่นๆ เพื่อสร)างชื่อเสียงให)กับมหาวิทยาลัย จะได)ลงทุน
ให)เต็มที่ หากหลักสูตรใดไม6คุ)มทุนก็จะยุติ แต6ต)องสํารวจทุกหลักสูตร และก6อนนําเสนอให)ทําตาราง
หลั กสูต รมาพร)อมกั น เพื่อสภามหาวิ ทยาลั ยจะได)ใช) ประกอบการตั ดสิ น ใจว6 าจะดํ าเนิ นการต6 อไป
อย6างไร
มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน)าการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
โดยมอบนโยบายดังนี้
๑) ให)กองคลังรายงานสภามหาวิทยาลัยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ว6าได)มีการใช)
เงินในบัญชีเผื่อเรียกพิเศษไปกี่ครั้งในระยะเวลา ๓ เดือนที่ผ6านมา และให)รายงาน
สภามหาวิทยาลัยเมื่อได)รับรางวัลจากการซื้อสลากออมสิน
๒) ให)มหาวิทยาลัยเร6งรัดดําเนินการนําเสนอผลการพิจารณาหลักสูตรทั้งหมดที่มีอยู6
ว6าหลั กสูตรใดไม6 สามารถดํา เนินการต6อไปได) และหลักสู ตรใดที่จะพั ฒนาขึ้ นใหม6
ทั้งนี้
(๑) ต)องปรึกษาหารือโดยสาขาวิชา ผู)บริหาร ผู)นําชุมชน และนักศึกษาต)อง
มีส6วนเกี่ยวข)อง
(๒) คณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษาต)องเร6งรัดและทําแผนตาราง
งานล6วงหน)า
(๓) ให)ทําตารางนําเสนอข)อมูลหลักสูตรทุกหลักสูตรว6าปuจจุบันผู)เรียนกี่คน
ต)นทุนเท6าใด ควรดําเนินการต6อไปหรือไม6

๑๒
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให$ที่ประชุมทราบ
๕.๑ การรับทราบการให$ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได)มี
หนั งสือแจ) งว6 าคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาได)พิจารณารับทราบการให) ความเห็ นชอบหลั กสู ตรของ
มหาวิทยาลัยแล)วโดยมีข)อสังเกต รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
รองศาสตราจารยธี ร ยุ ท ธ สุ น ทรา เสนอให) พิ จ ารณาแนวทางดํ า เนิ น การกรณี
ข)อสังเกตของ สกอ. ๓ ประเด็นคือ ๑) คุณวุฒิของอาจารยที่รับผิดชอบหลักสูตรไม6ตรงกับสาขา ๒)
ตําแหน6งทางวิชาการที่พัฒนาเพราะยังมีอาจารยที่มีตําแหน6งทางวิชาการน)อย ๓) หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟCาให)พัฒนาอาจารยผู)รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรลําดับที่ ๓,๔,
และ ๕ ให) มี คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ตํ า แหน6 ง ทางวิ ช าการที่ สู ง ขึ้ น ในสาขาวิ ช าที่ ต รงกั บ หลั ก สู ต ร ผู) บ ริ ห าร
โดยเฉพาะคณบดีควรนํามติเหล6านี้ไปพิจารณาว6าคณะควรดําเนินการอย6างไรเพื่อให)ได)มาตรฐานตาม
ข)อสังเกต และขอให)แก)ไขชื่อสาขาวิชาในข)อ ๖.๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รั ฐ ศาสตร เปJ น หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร และขอให)
มหาวิทยาลัยเร6งรัดดําเนินการออกกฤษฎีกากําหนดชื่อสาขาวิชา/ปริญญาตามหลักสูตรใหม6 เพื่อให)ทัน
การรับรองคุณวุฒิบัณฑิตที่จะสําเร็จการศึกษาด)วย
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช แสดงความเห็นด)วยกับรองศาสตราจารยธีรยุทธ
สุนทรา ว6ากรณีที่มีข)อเสนอแนะจาก สกอ. นั้น คณบดีในคณะผู)รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชานั้นต)อง
ชี้แจงว6า คณะจะใช)เวลาในการดําเนินการแก)ไขเมื่อใด การประชุมคราวต6อไปควรจะแถลงหรือชี้แจง
เพื่อให)การดําเนินการเปJนมาตรฐานต6อไป
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย มอบให) อ ธิ ก ารบดี แ จ) ง คณบดี ทุ กคณะที่ เ กี่ ย วข) อ ง ให) ทํ า
ข) อ เสนอกลั บ มาว6 า มี แ ผนหรื อ แนวทางในการพั ฒ นาอย6 า งไรตามข) อ สั ง เกตของ สกอ. และมอบ
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝfายกลั่ นกรองหลักสู ตรและอธิการบดีว6า ไม6ควร
เร6งรัดการพิจารณาหลักสูตรและการเปFดหลักสูตรใหม6 เพราะนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ปuจจุบันไม6ต)องการเน)นปริมาณ แต6ต)องการเน)นคุณภาพ ถ)าอาจารยไม6พร)อมก็ไม6ควรเปFดหลักสูตร
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ เสนอให)พิจารณาหลักสูตรทั้งหมดว6าหลักสูตรใดที่อ6อนแอ
หรือไม6เปJนไปตามความต)องการของสังคมบ)าง และหลักสูตรใหม6ที่สังคมต)องการนั้นมีอะไรบ)าง การ
พัฒนาหลักสูตรต)องมีแผนแม6บท (master plan) ของหลักสูตร ที่จะกําหนดการสร)างคุณภาพของ
นักศึกษาในหลักสูตรอย6างเปJนระบบยิ่งขึ้น อธิการบดีควรเร6งดําเนินการและมีข)อมูลที่ครบครัน
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล6 า วว6 า มหาวิ ทยาลัย จะนั ด สภามหาวิ ทยาลั ย พิ จ ารณา
กรอบอัตรากําลัง ซึ่งจะต)องพิจารณากันให)ละเอียดว6าแผนของมหาวิทยาลัยในการให)การศึกษามุ6งไป
ในทิศทางใด และจะสร)างกรอบอัตรากําลังให)ตามทันกันอย6างไร เพราะที่ผ6านมานั้นการเปFดหลักสูตร

๑๓
นั้นใช)เวลาน)อยมาก ทั้งๆ ที่การเปFดหลักสูตรนั้นควรใช)เวลานานในการพิจารณาและสร)างคนให)พร)อม
ในการพิจารณากรอบอัตรากําลัง ต)องช6วยกันพิจารณาให)รอบคอบ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า ๑) ควรทําเปJนระบบตามที่นายผดุงชาติ สุวรรณ
วงศ ให)ข)อเสนอแนะมา ๒) ข)อสังเกตของ สกอ. ตั้งแต6ข)อ ๒ – ๕ ต)องเร6งดําเนินการโดยด6วน ไม6ต)อง
รอทั้งระบบ เพราะมหาวิทยาลัยกําลังเปFดหลักสูตรเหล6านั้นอยู6 และ สกอ. ก็คาดหวังว6ามหาวิทยาลัย
จะต) อ งเร6 ง แก) ไ ข จึ ง ต) อ งตอบ สกอ. ไปว6 า มหาวิ ท ยาลั ย กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การ และให) ค ณบดี ห รื อ
มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาว6าจะทําอย6างไรให)เปJนรูปธรรม เพราะบางหลักสูตร
อ6อนแอมาก
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)
ข)อเสนอแนะว6า มหาวิทยาลัยอาจจะต)องทบทวนยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตในภาพรวม สิ่งที่สําคัญใน
ยุทธศาสตรมีอยู6 ๓ ประเด็นคือ ๑) ศาสตรที่ทุกมหาวิทยาลัยจะต)องธํารงรักษาไว) เพราะเปJนศาสตรที่
จําเปJน ถึงแม)จะมีผู)เรียนน)อย ๒) หลักสูตรที่สนองความต)องการของสังคม ๓) หลักสูตรสมัยใหม6ที่
ก)าวหน)า โดยเฉพาะประเด็นที่ ๓) นั้น นายกสภามหาวิทยาลัยได)กล6าวว6าหากจะทําหลักสูตรใหม6ต)อง
ใช)เวลา หากมองไปในอนาคต ๔ ปKข)างหน)าว6าจะมีศาสตรใดที่มีความจําเปJน มหาวิทยาลัยจะต)องเริ่ม
ตั้งแต6วันนี้ ส6งอาจารยไปเรียนในศาสตรนี้ ซึ่งทั้ง ๓ ประเด็นเหล6านี้มหาวิทยาลัยจะต)องทบทวนใหม6
ทั้งหมด
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว6า ได)มีโอกาสเดินทางไปประเทศอังกฤษ และได)พบ
กับผู)ดูแลนักศึกษาไทย ทราบข)อมูลว6าผู)มาศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกส6วนใหญ6เปJนนักเรียนทุน
ส6วนตั ว เมื่ อถามว6ามีผู) สนใจเปJน อาจารยหรื อไม6 ก็ได) รับคํา ตอบว6 ามี มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคามได)
ประสานกับ ก.พ. ทําสัญญาร6วมกัน สรรหาผู)ไปเรียนโดยเสนอให)ทุน เมื่อสําเร็จการศึกษาก็กลับมา
ทํ า งานที่ มหาวิ ทยาลั ย ทํ าให) ไ ด) อาจารยมาสอนเร็ ว ขึ้ น หากมหาวิ ทยาลั ย มี งบประมาณเพี ย งพอก็
สามารถไปหารือกับ ก.พ. ในเรื่องนี้ได)
มติที่ประชุม รับทราบโดย
๑) มอบอธิการบดีแจ)งให)คณบดีทุกคณะที่เกี่ยวข)องกับหลักสูตรสาขาวิชาที่ สกอ. ให)
ข)อสังเกตมานั้นนําเสนอข)อมูลต6อสภามหาวิทยาลัยว6ามีแผนหรือแนวทางการพัฒนา
อย6างไรตามข)อเสนอแนะของ ส.ก.อ. และให)รายงานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖
๒) มอบคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝfายกลั่นกรองหลักสูตรและ
อธิ ก ารบดี มิ ใ ห) เ ร6 ง รั ด การพิ จ ารณาหลั ก สู ต รและการเปF ด หลั ก สู ต รใหม6 การเปF ด
หลักสูตรอาจารยควรมีความพร)อม และความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร

๑๔
๓) ให)อธิการบดีเร6งรัดการพิจารณาหลักสูตรทั้งหมดที่มีอยู6ว6าหลักสูตรใดอ6อนแอและ
ไม6 เ ปJ น ไปตามความต) องการของสั งคม หลั กสู ต รใดเปJ น ที่ ต) อ งการ โดยมี ข)อมู ล ที่
ครบถ)วน
๔) ต)องมีแผนแม6บทการพัฒ นาหลักสูตร กํา หนดการสร) างคุณภาพของนักศึ กษา
อย6างเปJนระบบ
๕) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากรอบอัตรากําลังในเดือนตุลาคม
๒๕๕๖ ต)องพิจารณาอย6างละเอียดด)วยว6าแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมุ6ง
ไปทิศทางใด และจะสร)างกรอบอัตรากําลังคนให)รองรับได)อย6างไร
๖) เพื่ อให) ได) อาจารยผู) ส อนในหลั กสู ต รได) เ ร็ ว ขึ้ น หากมี งบประมาณเพี ย งพอให)
มหาวิทยาลัยหารือกับ ก.พ. สรรหาผู)ไปศึกษาต6อต6างประเทศโดยเสนอการให)ทุน
และกลับมาทํางานในมหาวิทยาลัยเมื่อสําเร็จการศึกษา
๕.๒ นโยบายรัฐมนตรีว0าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต! ฉายแสง)
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานว6 า สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๓(๒)/ว๘๗๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แจ)งเรื่องการประกาศนโยบาย
“ปKแห6งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ของรัฐมนตรีว6าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต
ฉายแสง) เพื่ อ ใช) เ ปJ น ประโยชนและเปJ น กรอบแนวทางในการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานของ
สถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ แผนปฏิบัติการร0วมไทย-ตุรกี ฉบับที่ ๑ (ป' ๒๕๕๖-๒๕๖๑)
เลขานุการสภามหาวิทยาลั ยรายงานว6 า สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา มี
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๗(๕) ว ๘๗๕ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แจ)งเรื่องแผนปฏิบัติการร6วมไทยตุรกี ฉบับที่ ๑ (ปK ๒๕๕๖-๒๕๖๑) เพื่อที่สถาบันอุดมศึกษาจะได)นําไปใช)เปJนกรอบในการดําเนินความ
ร6วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตุรกีต6อไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบโดยให)ฝfายนโยบายและแผนไปศึกษาและนําแผนปฏิบัติการดังกล6าวไปใช)ประโยชน
๕.๔ รายงานผลสรุปการประชุมหารือการจัดประชุมใหญ0 โครงการส0งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒ (HERP COGRESS II)
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ อาจารยณรงคศั ก ดิ์ จั ก รกรณ ผู) อํ า นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนารายงานข)อมูลความว6า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได)ดําเนินการสรุปผลการประชุมหารือการจัดประชุมใหญ6 ร6วมกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในโครงการส6งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒ (HERP COGRESS II) รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

๑๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ และ ๑๓/๒๕๕๖
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยแจ)งที่ประชุมว6า สภามหาวิทยาลัยได) กําหนดการประชุ ม
สภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ในวั นศุ กรที่ ๒๗ กั นยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห)องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปKการฝ{กหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
และการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ ในวันศุกรที่ ๑๘ – วันเสาร ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สวน
นงนุช จังหวัดชลบุรี เปJนการประชุมสัมมนาร6วมกันระหว6างผู)บริหารและสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณากรอบ
อัตรากําลังและการพิจารณาหลักสูตร ในการนี้ ฝfายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได)จัดทําแบบสอบถามการเดินทาง
พร)อมกําหนดการมอบให)กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท6าน ขอความกรุณาตอบข)อมูลกลับด)วย
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู)ช6วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู)จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

