๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
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4
6

ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์
๕. นายดุสิต เจริญควนิช
๖. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๗. รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
๘. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๙. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๑๐. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๑๑. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
๑๒. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๓. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๔. อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

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

ผูลาประชุม

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

๒
๑. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๒. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๔. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๕. อาจารยชินวงศ ศรีงาม
๖. ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
๗. อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
๘. อาจารยธงชัย ทองอยู
๙. อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
๑๐. นายสมชาย ทองพันธอยู
๑๑. นางจันทา สมตน
๑๒. นายกุลธวัช สมารักษ
๑๓. นางสาวเสาวรส ศรีสุข
๑๔. นางสาวสุจิตรา คําสัมฤทธิ์
๑๕. นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
๑๖. นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
๑๗. นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
๑๘. นายวิทู โชติรัตน
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๒๐. อาจารยกฤตพล วังภูสิต
๒๑. นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
๒๒. นางลภัสรดา นาคพริก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รักษาการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผน
เจาหนาที่บริษัท ITDS
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

4

ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประธานที่ประชุมกลาวเปดการประชุม
และเปนประธานการประชุมในวาระที่ ๑ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓.๑ – ๓.๒ ซึ่งเปนการประชุมเฉพาะคณะกรรมการ
ในสภามหาวิทยาลัย ฝายเลขานุการและนิติกร จากนั้นตั้งแตวาระที่ ๓.๓ เปนตนไปไดมอบอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทําหนาที่ประธานการประชุม สรุปไดดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ โปรดเกลาฯ แตงตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
อาจารย จุ ไ ร วรศั ก ดิ์ โ ยธิ น รองอธิ ก ารบดี / เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย แจ ง ว า ตามที่
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอขอ
พระราชทานโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร จํานวน ๑๑ ราย โดยสํานักนายกรัฐมนตรีไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
นั้น บั ดนี้ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุ ณวุฒิ ของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนคร ตามที่เสนอทุกราย ตามเอกสารราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๖๒ วันที่ ๒๙ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตน ไป และผูทรงคุ ณวุฒิ ไดมาประชุมในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งนี้แลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวตอนรับและมอบดอกไมแสดงความยินดีตอกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
มติที่ประชุม รับทราบ
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๑.๒ ขอขมาลาอุปสมบท/เนกขัมมนารี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยพุทธวิชชาลัยไดจัดโครงการ
พระนครธรรมเฉลิมฉลอง ๑๒๓ ป การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จาริกบําเพ็ญบุญ ณ สังเวชนียสถานและ
วัดไทย ประเทศอินเดีย – เนปาล รุนที่ ๖ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑-๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
การดําเนินการโครงการในครั้งนี้ มีบุคลากรสายวิชาการที่เขารวมอุปสมบท ไดแก ๑) อาจารยชินวงศ ศรีงาม คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ๒) อาจารยประกาศิต โสไกร ผูชวยอธิการบดี ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอม ๓) อาจารย ฉันทั ส เพีย รธรรม อาจารย ประจําคณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร ๔) อาจารย
อภิศักดิ์ คูกระสังข อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ ๕) ผูชวยศาสตราจารยณัฏฐ มากุล อาจารยประจําคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีบุคลากรสายวิชาการที่บวชเนกขัมมนารี ๓ ราย ไดแก ๑) ผูชวยศาสตราจารยศุภวรรณ
เล็กวิไล ๒) ผูชวยศาสตราจารยจิตราภา กุณฑลบุตร และ ๓) อาจารยชัชญาภา วัฒนธรรม ทั้งสามรายเปนอาจารย
ประจําวิทยาลัยการฝกหัดครู
ในโอกาสนี้ บุคลากรสายวิชาการทั้ง ๘ รายจึงมาขอขมาเพื่อลาอุปสมบทและบวชเนกขัมมนารี
จากนั้ น เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได เชิ ญ อาจารย ป ระยู ร ป อ มสุ ว รรณ อาจารย ส าขาวิ ช า
พระพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รักษาราชการแทนผูอํานวยการพุทธวิชชาลัย เปนผูดําเนินการ
พิธีขอขมาลาอุปสมบท/บวชเนกขัมมนารี โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเปนประธานในพิธี นายถนอม อินทรกําเนิด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนผูแทนสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง เปนผูแทนฝายบริหาร

๔
มติที่ประชุม

รับทราบ พรอมรวมอนุโมทนาและอโหสิกรรมแกผูลาอุปสมบท/บวชเนกขัมมนารี
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๑.๓ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงที่ ป ระชุมวา เนื่ องจากมีบุ คลากรสายวิชาการและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ และไดรับรางวัลเชิดชู
เกียรติจากหนวยงานภายนอก ดังนี้
๑) บุคลากรที่ไดรับ อนุ มัติแต งตั้ งให ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดั บผู ชวยศาสตราจารย จํานวน
๒ ราย ได แก (๑) อาจารย อเนกชั ย หอมพิ กุล ข าราชการ สั งกั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร และสั งคมศาสตร สาขาวิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร อนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (๒) นางสาวสุมนา โสตถิผลอนันต พนักงาน
มหาวิทยาลัย สั งกั ด วิทยาลั ยการฝ กหั ด ครู สาขาวิช าวิ จัย และประเมิ น ผลการศึกษา อนุ มัติ แตงตั้ งตั้ งแต วัน ที่ ๒๐
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๒) บุ คลากรที่ ได รับ รางวั ล เชิด ชู เกี ย รติ จากหน วยงานภายนอก ได แก ผู ช วยศาสตราจารย มุกดา
ลิบ ลั บ รองคณบดี ฝ ายกิ จการนั กศึ กษา คณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร ได รับ รางวัล “สตรีตั วอย างแห งป ”
ประจํ าป พุ ท ธศั กราช ๒๕๕๘ สาขาบริ การวิ ช าการ จากโครงการหนึ่ งล านกล าความดี ถ วายในหลวง สํ านั กงาน
คณะกรรมการรางวัลไทย
๓) นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ รางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ จ ากหน ว ยงานภายนอก ได แ ก นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ ไดรับรางวัลจากการเขารวมการแขงขันเทศกาลเลานิ ทานนานาชาติ The 3rd Surin International
Storytelling Festival 2016 ณ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สุริ น ทร จังหวัด สุ ริน ทร ระหว าง ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๙
ไดแก (๑) นายภาณุวัฒ น พุมพวง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ ๑ ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันเลา
นิทานภาษาอังกฤษ และ (๒) นางสาวภาวินี หนูหลง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ ๓ ไดรับรางวัลชมเชย
โดยมี ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา จารุจินดา และอาจารย Rowena Buniel เปนอาจารยผูฝกซอม
๔) นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลปไทยไดรับรางวัลชนะเลิศ การแสดงชุดระบํามอญเกาะเกร็ดในการ
ประกวดการแสดงดานศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นของนิสิตนักศึกษาการประชุมเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางสถาบัน ครั้งที่ ๗ “สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม รวมใจจิตอาสาสูการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู ในศตวรรษที่
๒๑” ระหวางวันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ไดแก (๑) นายพรชัย ปนสังข (๒) นายสาธิต เพ็ชรงาม (๓)
นายชินภัทร มีทอง (๔) นายณั ฐพงษ พงษเจริญ (๕) นายวศินี ทองหลอ (๖) นางสาวอรพรรณ นากอก (๗)
นางสาวสมฤดี ชาวหนอง (๘) นางสาวสุวนันท เถาสุวรรณ โดยมีผูชวยศาสตราจารยบุญศิริ นิยมทัศน เปนอาจารย
ผูฝกซอม
๕) นักศึกษาสาขานาฏศิลปและการละครไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแสดงชุดระบํ า
หิ่งหอยอัมพวาประกวดการแสดงดานศิลปะและวั ฒนธรรมทองถิ่นของนิสิตนักศึกษา ในการประชุมเครือขายประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน ครั้งที่ ๗ “สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม รวมใจจิตอาสา สูการพัฒนาสังคมแหงการ
เรียนรู ในศตวรรษที่ ๒๑” ระหวางวันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ไดแก (๑) นางสาวพิชญาณี ธงภักดี (๒)
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นางสาวประภาพร สิ น พระยากุ ล (๓) นายสุ ร ชั ย เนี ย มสํ า ลี (๔) นายณั ฐ พล นวะสิ มั ย นาม (๕) นายพิ พ นธ
แสงจันทร (๖) นางสาวเกษศิรินทร ปดทุม (๗) นายกิตติรัตน หมุนลี (๘) นางสาวกุลิสรา เฉลยสุข (๙) นางสาว
กมลวรรณ แสนดี (๑๐) นางสาวปวี ณ พั น ธสี ม า โดยมี ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ระจั ก ษ ไม เ จริ ญ และ
รองศาสตราจารยสมชาย พูลพิพัฒน เปนอาจารยผูฝกซอม
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ จากนั้นไดเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตร
แสดงความยินดีแกบุคคลดังกลาว
หลังจากพิธีมอบเกียรติคุณบัตร นายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวแสดงความยินดีและขอใหผูที่ไดรับ
ตําแหนงทางวิชาการและผูที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติทุกคน ใหมีความพากเพียรและรักษาคุณภาพของตนไวตลอดไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว
จํานวน ๑๒ หน า รายละเอีย ดดังเอกสารประกอบการประชุ มตามระเบี ยบวาระนี้ จึ งนําเสนอที่ ป ระชุมเพื่อโปรด
พิจารณารับรองรายงานการประชุมซึ่งมี ๒ ฉบับ
มติที่ประชุม ๑) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีแกไขที่หนา ๑ ของรายงานการประชุม โดยเพิ่ม
ผูลาประชุมลําดับที่ ๕ นายไพรัช อรรถกามานนท ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๒) รับ รองรายงานการประชุ มวาระ ๓.๕ ซึ่ งเป น วาระลั บ โดยมี แก ไข ผู ม าประชุ มลํ าดั บ ที่ ๑๑.
อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหนง แกไขเปน อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ เลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ตามที่ ไ ด มี ก ารโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไปแลวนั้น ในการนี้เห็นสมควรดําเนินการตามมาตรา
๑๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ หนา ๖ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบเลือกนายถนอม อินทรกําเนิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซึ่งปฏิบัติหนาที่เปน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยไดอยางดียิ่ง
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๓.๒ รายงานผลการสอบขอเท็จจริง (วาระลับ)
เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได พิ จ ารณาหนั งสื อสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๑๑/๑๓๙๕๙ ลงวันที่ ๒๒ ธัน วาคม ๒๕๕๘ นั้น บัด นี้ คณะกรรมการได
ดําเนินการแลว จึงขอรายงานผลการดําเนินงานตามรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ซึ่งนําเสนอเปนวาระลับ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม มอบฝายเลขานุการดําเนินการตามมติที่ประชุม
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๓.๓ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ด ว ยคณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ไดแก อาจารยราเมศ จุยจุลเจิม อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ซึ่งขอกํ าหนดตําแหน งทางวิช าการระดั บผูช วยศาสตราจารย สาขาวิชาชีววิทยา ในการนี้ คณะกรรมการพิ จารณา
ตําแหนงทางวิชาการไดดําเนินการมาโดยลําดับ ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารยราเมศ จุยจุลเจิม
มีคุณภาพ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการและให แ ต งตั้ งอาจารย ร าเมศ จุ ย จุ ล เจิ ม เป น ผู ช ว ย
ศาสตราจารย สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต วั น ที่ ๑๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ ซึ่ ง เป น วั น ที่
สภามหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดรับเอกสารครบถวนสมบูรณ
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๓.๔ โครงการจางเหมาบริการหองเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วาระ
๓.๔ ปญหาการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโครงการพัฒนาและบริหารจัดการหองเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ โดยมติที่
ประชุมใหถอนวาระนี้ออกไปกอน แลวนํามาเสนอพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ โดยมีขอสังเกตและขอเสนแนะดังนี้
๑) ใหจัดทํารายละเอียดโครงการฯ เพื่อซื้อบริการจากผูประกอบการเต็มรูปแบบ ๒) ใหคํานวณรายละเอียดคาใชจาย
เปรียบเทียบคาใชจาย (งบประมาณ) การใชหองเรียนแบบเดิมกับ หองเรียนคุณภาพฯ โดยละเอียด เชน หากตอง
ปรับปรุงหองเรียนที่มีอยูเดิมจะตองใชครุภัณฑใดบาง มีตนทุนเทาใด ๓) ใหพิจารณาตามความจําเปนวาหองเรียนใดมี
ความจําเปนตองทํา หองใดไมจําเปนตองทํา ๔) หากมหาวิทยาลัยดําเนินการโครงการนี้ โดยจัดทําหองเรียนคุณภาพ
เอง ตองทําระบบเครือขายกอน และตองมีระบบสํารองขอมูล ๕) ใหนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยในประเด็นที่ตองมี
บุคลากรใหบริการดูแลเครื่องมือและอํานวยความสะดวกแกอาจารยผูสอน การจัดทําหองเรียนคุณภาพจะแกปญหา
ความไมพึงพอใจของผูสอนได และควรสํารวจความตองการของผูสอนวา ตองการใชเครื่องมือที่จําเปนอยางไรบาง ๖)
ใหคิดงบประมาณสําหรับการดูแลซอมบํารุงระบบดวย ๗) อายุการใชงานของครุภัณฑบางอยาง เชน จอ LED มีอายุ
๑๐ ป หากเปนการประหยัดในระยะยาว สามารถจัดทําสัญญาระยายาว ๑๐ ไดหรือไม ๘) ใหมหาวิทยาลัยนําเสนอ

๗

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

โครงการที่ทบทวนแลวในการประชุมสภามหาวิ ทยาลัยวันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากนั้นไดเชิญผูชวย
ศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีและนายสมชาย ทองพันธุอยู ผูอํานวยการกองกลาง รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํ านั กงานอธิ การบดี นํ าเสนอโครงการจ างเหมาบริการห องเรีย นคุ ณ ภาพแบบเบ็ ดเสร็จ เพื่ อพั ฒ นา
สภาพแวดล อ มในการจั ด การศึ ก ษาตามแผนยุ ท ธศาสตร พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ที่ ๕ ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล อ ม
สื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากรเรียนรูใหทันสมัย ความวา โครงการนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการ
หองเรียนคุณภาพ ๒) เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาจารย นักวิชาการของมหาวิทยาลัยใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มรูปแบบดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ๓) พัฒนาระบบการใหบริการสื่อตาม
ประสงค เพื่อใชเปนศูนยแสดงขอมูลเนื้อหาของอาจารยผูสอนแตละทาน ๔) ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางการเรียนรู
(Learning Environment) ของหองเรียน เพื่อกระตุนกระบวนการเรียนรูและการเรียนการสอนดวย ICT อยางเต็ม
รูปแบบ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ถามวา หองเรียน
ทั้งหมดมีกี่หอง
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ใหขอมูลวา หองเรียนทั้งหมดมี ๒๐๘ หอง เปนหองบรรยาย
๑๐๕ หอง หองปฏิบัติการ ๑๐๓ หอง
อาจารย มณฑล จั น ทร แจ ม ใส กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู ดํ ารงตํ าแหน งบริ ห ารเสนอให
ดําเนินการโครงการเปนระยะๆ (Phase)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา โดยสรุปอาจารยมณฑล จันทรแจมใสเสนอใหจัดทําเปนระยะใน
พื้นที่ที่อุปกรณสื่อโสตทัศนเสื่อมคุณภาพตามลําดับ และเสนอแนะวาควรมีการประชุมรวมกับคณบดีและผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกอน เนื่องจากผูอํานวยการไดนําเสนอวาตองซอมแซม ดังนั้นจะใชวิธีการ
ใด จะซอมแซมไปดวยหรือใชของใหมไปดวย
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ใหขอมูลวา การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปประสบปญหาการ
ใชหองเรียนและสื่อโสตทัศนมาก ในขณะที่บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมเพียงพอตอการ
ใหบริการ โครงการนี้จึงเปนการแกไขปญหาหองเรียนและสื่อโสตทัศนที่ประสบอยู
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอใหคณบดีและ
อาจารยแตละสาขาวิชาแตละคณะไปปรึกษาหารือถึงความจําเปนเกี่ยวกับการใชหอง รวมทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่ง
นักศึกษาเรียนเปนหมูใหญ จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงหองใหมีความพรอม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา โครงการนี้เปนการซื้อบริการ ถาใหรองอธิการบดีไปคิดรวมกับ
คณบดี ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ขอใหใชเวลา
ไมนาน
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารกลาววา
โครงการนี้เปนความจําเปน แตตองการทราบวาขอมูลที่สํารวจมานั้นสํารวจมาจากไหน
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รองศาสตราจารย พ งศ หรดาล อธิ ก ารบดี / กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยตํ าแหน งกล า วว า
ฝายบริหารไดพิจารณาในเชิงผูปฏิบัติและผูบริหาร บางเรื่อง เชน การวางเครือขายอินเตอรเน็ตและ WiFi ไมสามารถ
ทําเปนระยะได
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา สภามหาวิทยาลัยทราบดีวาระบบหองเรียนคุณภาพนั้นเปนระบบ
ที่ดี แตฝายบริหารควรมีความเขาใจที่ตรงกันเสียกอน
อธิ การบดี ให ขอมู ล ว า ถ าใช ระบบห องเรี ย นคุ ณ ภาพจะครอบคลุ ม ถึ งการพั ฒ นาระบบสั ญ ญาณ
เครือขายดวย
นายดุสิต เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา มหาวิทยาลัยตองพัฒ นา
อาจารย โครงการนี้เปนโครงการที่มีประโยชนแตควรใหต รวจสอบขอมูลจากสถาบันที่ดําเนินการมาแลว เพื่อใหได
บริการที่มีคุณภาพดี และคิดคาบริการไมแพง
รองศาสตราจารย ค มเพชร ฉั ต รศุ ภ กุ ล กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เสนอแนะให
มหาวิทยาลัยใชงบประมาณใหคุมคา
อุป นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ที่ ประชุมไมไดอภิ ปรายเรื่องคุณ ภาพประสิทธิภ าพของระบบ
หองเรียนคุณภาพที่มีตอการเรียนรู ประเด็นที่อภิปรายคือ ใหผูบริหารมีสวนรวมกันคิดเพื่อจะไดปลอดโปรงใจสบายใจ
ในการทํางานรวมกัน
ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒ นสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา เห็นดวยกับ
โครงการนี้ แตรายละเอียดคงตองนํามาเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ตามมติที่ประชุมหนา ๙ ที่ระบุวา “ใหจัดทํ า
รายละเอียดโครงการฯ เพื่อซื้อบริการจากผูประกอบการเต็มรูปแบบ” นั้น จากการนําเสนอยังใหรายละเอียดไมชัดเจนนัก
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล าวสรุ ป ว า ๑) ให ร องอธิ การบดี คณบดี ทุ ก คณะและหน ว ยงานที่
เกี่ยวของประชุมหารือกัน ๒) เมื่อไปดําเนินการใหไปศึกษาวาผูประกอบการรายใดที่ทําไดดี ใหราคาที่ไมแพง แลว
นํามาเสนอ เพราะโครงการนี้ทําใหนักศึกษา เพื่อประโยชนของนักศึกษา ๓) ใหมีรายละเอียดของโครงการตามมติครั้ง
ที่แลว
มติที่ประชุม ๑) ใหรองอธิการบดี คณบดีทุกคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของประชุมหารือกัน
๒) เมื่อไปดําเนินการใหไปศึกษาวาผูประกอบการรายใดที่ทําไดดี ใหราคาที่ไมแพง แลวนํามาเสนอ
เพราะโครงการนี้ทําใหนักศึกษา เพื่อประโยชนของนักศึกษา
๓) ใหมีรายละเอียดของโครงการตามมติครั้งที่แลว
๓.๕ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตั้งแตวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแลวนั้น ในการนี้ เห็นควรดําเนินการตามขอ
๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
๑) ประธานกรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ที่ ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวา ๕ คน
แตไมเกิน ๑๐ คน
๓) เลขานุ ก าร ซึ่ ง แต งตั้ งจากรองอธิ ก ารบดี ค นหนึ่ งหรื อ ผู ที่ ได รั บ มอบหมาย และอาจแต ง ตั้ ง
ผูชวยเลขานุการจากบุคคลากรของมหาวิทยาลัยจํานวนไมเกินสามคน
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมเลือกศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เป นประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ และใหเพิ่มศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการดวย
โดยใหตรวจสอบวาเปนผูมีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ กพอ. กําหนดหรือไม
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดยมีศาสตราจารยสนิ ท อักษรแกว
เปนประธานกรรมการ
๒) มอบศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามบัญชีรายชื่อของ ก.พ.อ.
เปนกรรมการ และเพิ่มศาสตราจารยจํานง อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใน
สภามหาวิทยาลัย เปนกรรมการดวย โดยตรวจสอบคุณสมบัติใหถูกตองดวย
๓.๖ แตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา เพื่อใหการดําเนินการพิจารณาเลือกสรรบุคคลที่สมควรไดรับ
การพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๘ เปนไปดวยความเหมาะสม คงไวซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แหงปริญญา
จึงเห็นควรดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลที่สมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๙ (๑) ดังนี้
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ
๒) อธิการบดี เปนรองประธาน
๓) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
๔) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
๕) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
๖) รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ เปนเลขานุการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรฯ ดังกลาว
มติที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) นายถนอม อินทรกําเนิด
ประธาน
๒) รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
รองประธาน
๓) รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
กรรมการ
๔) ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
กรรมการ
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๕) รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
๖) ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๗) อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภารณ
๘) ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ

กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

๓.๗ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครในวาระใหม นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแตละฝายเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิ ภาพ จึงเห็นควร
ปรับปรุงคําสั่งดังกลาวใหเหมาะสม รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมอภิปรายและสรุปไดวา
๑) ผูที่เปนกรรมการแตละฝายไมจําเปนตองมีจํานวนเทาเดิม ประเด็นสําคัญคือการมาประชุมให
ครบองคประชุม
๒) ใหนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผูเปนประธานคณะกรรมการแตละฝายกอน
๓) ใหตัดฝายอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมออกไปเนื่องจากเปนภารกิจของฝายบริหาร
๔) เนื่ องจากฝ ายบริห ารมี ว าระที่ รอนํ าเสนอเพื่ อดํ าเนิ น การในช วงนี้ ที่ ป ระชุ มจึงพิ จารณาผูที่ จ ะ
แตงตั้งเปนกรรมการฝายแผน งบประมาณ และการคลัง และฝายกลั่นกรองหลักสูตรกอน
๕) ใหเพิ่มคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายควบคุมความเสี่ยงดวย
มติที่ประชุม ๑) ผูที่เปนกรรมการแตละฝายไมจําเปนตองมีจํานวนเทาเดิม ประเด็นสําคัญคือการมาประชุมให
ครบองคประชุม
๒) ใหนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผูเปนประธานคณะกรรมการแตละฝายกอน
๓) ใหตัดฝายอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมออกไปเนื่องจากเปนภารกิจของฝายบริหาร
๔) เนื่ องจากฝ ายบริห ารมี ว าระที่ รอนํ าเสนอเพื่ อดํ าเนิ น การในช วงนี้ ที่ ป ระชุ มจึงพิ จารณาผูที่ จ ะ
แตงตั้งเปนกรรมการฝายแผน งบประมาณ และการคลัง และฝายกลั่นกรองหลักสูตรกอน
๕) ใหเพิ่มคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายควบคุมความเสี่ยงดวย
๓.๘ แตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร วาดวยจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบดวย
๑) รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ

๑๑
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๒) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนรองประธานกรรมการ
๓) ผู แทนกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย ป ระจํ าของมหาวิท ยาลั ยซึ่ งคั ด เลื อกกั น เอง
จํานวนสองคน เปนกรรมการ
๔) ผูแทนกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ประเภทขาราชการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน เปนกรรมการ
๕) ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ ใหนิติกรซึ่งอธิการบดีมอบหมาย
เปนผูชวยเลขานุการ
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ป ระชุมรวมกัน พิ จ ารณา โดยประธานให กรรมการตาม ๓) และ ๔) ไปดํ าเนิ น การเลื อกและส ง
รายชื่อมาโดยมีขอสังเกตวาขณะนี้บุคลากรสวนใหญของมหาวิทยาลัยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในการดําเนินการ
ตาม ๔) จึงขอใหป ระสานสภาคณาจารยและขาราชการไปดําเนิ นการใหมีการคัดเลือกผูแทนสองคน โดยใหมีทั้ง
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย ๑) โดยใหกรรมการตาม ๓) และ ๔)
ไปดําเนินการเลือกและสงรายชื่อมาโดยมีขอสังเกตวาขณะนี้บุคลากรสวนใหญของมหาวิทยาลัยเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ๒) ในการดําเนินการตาม ๔) ใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการไป
ดําเนินการโดยประชุมคัดเลือกผูแทนสองคน โดยใหมีทั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
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๓.๔ อนุมัติปริญญาบั ตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและ
ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ รอบที่ ๓ เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผานการ
พิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ รอบที่ ๓
จํานวน ๖๔ คน ดังนี้
ระดับปริญญาโท จํานวน ๒๔ คน
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๐ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๓ คน
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑๐ คน
- ปริญญานิติศาตรบัณฑิต
จํานวน ๓ คน
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๓ คน
- ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
จํานวน ๑๑ คน
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๓.๑๐ (ราง) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รองอธิการบดี/รักษา
ราชการแทนผู อํานวยการกองนโยบายและแผน รายงานข อมู ล ความวา มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร โดยกอง
นโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํา (ราง) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่ งผ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการดํ าเนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย ฝ ายแผน งบประมาณ และการคลั ง
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึง
เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตกรณี ๑) ตัวเลขใน
หนา (๓) บทสรุปผูบริหารนั้นในสวนของการเบิกจายตัวเลขมีความคลาดเคลื่อน ๒) ตัวเลขผลการดําเนินโครงการ
สหกิจศึกษายังนอยอยูมากเพราะเหตุใด ๓) ควรเนนความเปนนานาชาติของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร โดยขอให
รองอธิการบดีกํากับดูแลดวย เพราะไมมีผูแทนวิทยาลัยนานาชาติพระนครมารวมประชุมในครั้งนี้
อธิการบดีใหขอมูลวา ขณะนี้วิทยาลัยนานาชาติพระนครไดกําหนดใหใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
แลว และตอไปก็จะปรับปรุงใหอาคารปยมหาราช (อาคาร ๒๐) จะเปนอาคารที่มีสภาพแวดลอมการใชภาษาอังกฤษ
ทั้งอาคาร ขณะนี้กําลังปรับหลักสูตรศึกษาทั่วไปของวิทยาลัยนานาชาติพระนครที่ขณะนี้ยังคงจัดการเรียนการสอน
ดวยภาษาไทย
นายผดุงชาติ สุวรณวงศ ใหขอมูลวา ไดมีโอกาสสนทนากับอาจารยวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ไดรับทราบวาพยายามสอนโดยใชภาษาอังกฤษแตหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปยังสอนเปนภาษาไทย ซึ่งทําใหนักศึกษาจีน
ประสบปญหาในการเรียน
อธิการบดีรายงานวา ขณะนี้สถาบันภาษาไดจัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉั ตรศุ ภกุล กลาววาตองใหมหาวิทยาลัยเตรียมการใหการหมวดวิช า
ศึกษาทั่วไปการสอนเปนภาษาอังกฤษ เพราะหากยังสอนเปนภาษาไทย นักศึกษาตางชาติก็จะมีปญหาในการเรียน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา ผลการปฏิบัติงานที่
ไมบรรลุผลสําเร็จตองพิจารณาวาจะแกไขอยางไร สวนที่ประสบผลสําเร็จแตยังไมเปนเลิศตามที่ตองการก็ตองหาทาง
ปรับ ปรุง ในรายงานนี้ มีสิ่ งที่ กล าวถึ งหรื อไม วาสิ่ งที่ ไม สํ าเร็จมี อะไรบ าง ที่ สํ าเร็จมี อะไรบ าง ควรแยกรายงานเป น
ประเด็นๆ
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา ขอมูลที่นําเสนอนี้มีแนวทางการพัฒ นา
แตไมไดแสดงในสวนของปญหาอุปสรรค แตตัวชี้วัดใดที่ไมผานก็จะเขียนแนวทางพัฒนาไว
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอใหผูบริหารไดประชุมพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานอยางจริงจังดวย
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหขอสังเกตใน
เอกสารหนา ๓๙ วามหาวิทยาลัยไดประมาณการรายรับไว ๔๖๒ ลานบาท และประมาณการรายจายไว ๓๙๕ ลาน
บาท การประมาณรายจ ายจากการรายรับ ตั้งไวรอยละ ๘๕ ซึ่งตามหลั กการไม ควรเกิ น รอยละ ๘๐ และจากการ
ประมาณการไว ๔๖๒ ลานนั้ น การเก็บรายไดจริงได ๔๘๒ ลานบาทซึ่งเพิ่ มขึ้นจากการประมาณการ หากคิดจาก
รายรั บ จริ งแล ว มาจั ด สรรไว ๓๙๕ ล านบาทหมายถึ งตั้ งรายจ ายไว ร อ ยละ ๘๑ ข อ สั งเกตคื อ การตั้ งการใช จ า ย
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งบประมาณเกินรอยละ ๘๐ การใชจายจริง ๓๙๕ ลานบาทตามที่ตั้งไว หลังจากไตรมาสที่ ๔ มีการใชจายไปรอยละ
๖๒ ซึ่งไมเปนไปตามเปาหมายรอยละ ๙๖ จึงควรเรงรัดการใชงบประมาณ และในรายละเอียดหนา ๔๓ เปนรายไตร
มาส หากเปรียบเทียบแลวพบวาไมเปนไปตามเปาหมายทุกไตรมาส มหาวิทยาลัยจึงตองมีกระบวนการเรงรัดการใช
จายงบประมาณ และเงินคงคลังที่ขออนุมัติไว ๑๒๗ ลานบาท แตเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔ ใชไปคิดเปนรอยละ ๒๙.๖๒
หากเปนเชนนี้ในปงบประมาณปตอไปก็ไมตองใชเงินคงคลัง ใหใชเงินประมาณการนอกงบประมาณมาตั้ง เพราะตั้ง
แลวใชไมถึงเปาหมายที่ตั้งไว
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เพราะเหตุใดจึงตั้งไวเกินรอยละ ๘๐ ของเงินรายได
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา ในเอกสารหนา ๓๙ งบประมาณที่จัดสรร
๓๙๕ ลานบาท ในสวนของเงินบํารุงการศึกษาภาคปกติ (บกศ.) กําหนดอยูที่ไมเกินรอยละ ๘๐ รวมทั้งภาคพิเศษรอย
ละ ๘๐ แตที่เกินมาคือเงินคงคลัง เมื่อขออนุมัติงบประมาณ ๑๒๗ ลานบาทจึงทําใหอัตรารอยละนี้เปนตัวถวงใหรอย
ละ ๘๐ ขึ้นมาเปนรอยละ ๘๕.๔๙ สวนในหนา ๔๐ ก็เชนเดียวกัน ประมาณการรายรับรอยละ ๘๐ อยูที่ ๔๖๒ ลาน
บาท แตเมื่อรับจริงได ๔๘๒ ลานบาท เพิ่มขึ้นมา ๒๐ ลานบาท เนื่องจากจํานวนนักศึกษาภาคปกติเพิ่มขึ้นและมีการ
เพิ่มคาลงทะเบียนจึงทําใหการประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นในหนา ๔๑ เงินที่เบิกจายตามคาเปาหมาย
เงินคงคลังที่เบิกจายไปเพียง ๓๗ ลานบาท ฉะนั้นในสวนที่ยังคงเหลือ ๙๐ ลานบาทเศษ มีการกันเหลือมปไว ๗๐ ลาน
บาท เนื่ องจากยั งมีครุภั ณ ฑ ต างๆ ที่ รอการเบิ กจายและป จ จุบั น ก็เบิ กจายเรียบรอยแลว และในเอกสารหน า ๔๓
หนวยงานที่ทําการเบิกจายนั้น จะรับไปดําเนินการบริหารงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายตามที่รัฐบาลกําหนดใน
ปงบประมาณตอไป
ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ เสนอแนะวา ควรมีบทสรุปผูบริหารที่ชัดเจน กลาวถึงจุดเดน
จุดที่ควรแกไข
อธิการบดีกลาววา เพื่อใหเปนนโยบายในการติดตามตามมาตรฐาน มหาวิทยาลัยจะนําเขามารายงานในทุก
ไตรมาส
มติที่ประชุม รับทราบโดยมีขอสังเกต ดังนี้
๑) ตองเนนใหนักศึกษามีทักษะดานภาษาอังกฤษ
๒) หนวยงานที่มีความรูความสามารถไมหารายไดอยางจริงจัง
๓) รายงานควรมีบทสรุปผูบริหารที่ชัดเจน กลาวถึงจุดเดน จุดที่ควรแกไข
๔) ใหเรงรัดพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติพระนครใหมีความเปนนานาชาติมากขึ้น
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๓.๑๑ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รองอธิการบดี/รักษา
ราชการแทนผู อํานวยการกองนโยบายและแผน รายงานข อมู ล ความวา มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร โดยกอง
นโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาร พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑๔
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ศาสตราจารยสนิ ท อักษรแกว ใหขอสังเกตวา เรื่องนี้ ไดทํากัน มาทุ กป แต ก็ยังมี การอภิป รายถึ ง
ความเสี่ยงที่นําเสนอมาทุกครั้งวา สมควรจะเปนความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยหรือไม
ที่ประชุมเสนอใหตัดความเสี่ยงในเรื่องที่ดินวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารออก เพราะเปนเรื่องลับ
และบางสวนยังอยูในกระบวนการ ตลอดจนใหตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิชวยพิจารณาตรวจสอบ
นายไพรั ช อรรถกามานนท ประธานกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนงใหขอมูลวา ผูนํานักศึกษาในคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหติดตั้ง
กลองวงจรปดจากกรณีนักศึกษาวิวาทกัน ซึ่งเปนความเสี่ยง
ศาสตราจารยจํานง อดิวัฒนสิทธิ์ หารือวา ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานนั้น จะเพิ่มประเด็นความ
เสี่ยงเรื่องงบประมาณหรือไม
มติที่ประชุม อนุมัติโดยใหไปแกไขในประเด็นตางๆ และใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ถาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบ จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี้
๑) ใหแกไขโดยตัดเรื่องที่ดินวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารออก
๒) ต อไปให ตั้ งกรรมการจากผู เชี่ ย วชาญด านนี้ ช วยตรวจสอบ โดยให แต งตั้ งคณะกรรมการการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ดานควบคุมความเสี่ยงโดยมีนายสมศักดิ์ สุโมตยกุล เปนประธาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามมติ แ ละข อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ฝ า ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได ติ ด ตามการดํ า เนิ น การตามมติ แ ละ
ขอเสนอแนะของที่ประชุมแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
โปรดทราบ
อุป นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหกรรมการไดอานรายงานฯ กอน และคราวตอไปให นําเสนอการ
ติดตามการดําเนินงานจากการประชุมครั้งนี้ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๑๕
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๖.๑ การประชุมรวมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะปฏิบัติหนาที่
ครบปที่สาม ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับไดมีการสรรหากรรมการตามพระราชบัญญัติฯ ในวาระ
ใหม สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดการประชุมรวมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ ในวันเสารที่ ๒๓ วันอาทิตยที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปนการประชุมนอกสถานที่ (สัญจร) จึงเรียนมา
เพื่อโปรดทราบและเชิญเขารวมประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
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๖.๒ ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําป
๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดในวันศุกร สัปดาหที่ ๓ ของเดือน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
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ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

