รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
วันศุกรที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ ห%องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ป)การฝ+กหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
ผู%มาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๔. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๕. ศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา ช)างขวัญยืน
๖. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๗. นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร
๘. ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว
๙. หม9อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๑๐. นายป=ญญา โชติเทวัญ
๑๑. รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
๑๒. รองศาสตราจารยวันทนา จันทพันธ
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
ผู)ช9วยศาสตราจารยประชน แสงจักร
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
ผู)ช9วยศาสตราจารยมณีรัตน ลิ่มสืบเชื้อ
ผู)ช9วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
ผู)ช9วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

ผู%ไม0มาประชุม (ลาประชุม)
๑. ศาสตราจารยชุติมา สัจจานันท
๒. รองศาสตราจารยโภคิน พลกุล

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการส9งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน9ง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน9ง
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน9ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน9งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน9งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน9งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน9งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ

๒
ผู%เข%าร0วมประชุม
๑. ผู)ช9วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผู)ช9วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล
๓. อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
๔. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๕. อาจารยจันทนา เริ่มสินธุ
๖. ผู)ช9วยศาสตราจารยเมตตา ศรีโพธิ์ชัย
๗. ผู)ช9วยศาสตราจารยสุมาลี เกียรติชนก
๘. นางเดือนเพ็ญ สุขทอง
๙. อาจารยศรุตา นิติวรการ
๑๐. ผู)ช9วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๑๑. นาง ญ หญิง สมแสน
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก
นางพัชราวไล ไพรี

รองอธิการบดีฝDายบริหารจัดการ
รองอธิการบดีฝDายวิชาการและบริการวิชาการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีวิทยาลัยการฝFกหัดครู
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ผู)อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
อาจารยประจําสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ผู)ช9วยอธิการบดี/ผู)ช9วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หัวหน)ากลุ9มงานสภามหาวิทยาลัย/
ผู)ช9วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ9มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ9มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ9มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ9มงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม
นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ประธานการ
ประชุมกล9าวเปJดการประชุม จากนั้นได)ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได)ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ%งให%ที่ประชุมทราบ
ไม9มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
ตามที่ ได) มี การประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๕
เมื่ อวั นศุ กรที่ ๑๗ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้ น ฝD า ยเลขานุ ก ารได) จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม
เสร็จเรียบร)อยแล)ว จํานวน ๑๘ หน)า รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยมีแก)ไขดังนี้
๑) หน)า ๑๔ ย9อหน)าที่ ๓ บรรทัดที่ ๑ คําว9า “...จะทราบว9าได)ว9ามหาวิทยาลัย...”
เปOนคําว9า “...จะทราบได)ว9ามหาวิทยาลัย...”

๓
๒) หน)า ๑๔ ย9อหน)าที่ ๓ บรรทัดที่ ๓ คําว9า “...และความเห็นที่นี้เสนอมาจาก...”
เปOนคําว9า “...และความเห็นนี้เสนอมาจาก...”
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องที่เสนอให%ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ (ร0าง) หลั กสู ตรบัญชี บัณฑิต หลั กสู ตรใหม0 พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เอกสารแยกเล0ม)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว9าคณะวิทยาการจัดการขอเสนอ (ร9าง) หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม9 พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งได)ผ9านการ
พิ จ ารณาจากสภาวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๓/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ ธั น วาคม ๒๕๕๔
และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เรียบร)อยแล)ว จากนั้นได)เชิญ
ผู)ช9วยศาสตราจารยประชน แสงจักร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู)ช9วยศาสตราจารยเมตตา ศรีโพธิ์ชัย
และผู)ช9วยศาสตราจารยกาญจนา จินดานิล รายงานต9อที่ประชุม
ผู)ช9วยศาสตราจารยเมตตา ศรีโพธิ์ชัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต รายงาน
ข) อ มู ล การจั ด ทํ า (ร9 าง) หลั กสู ตรบั ญชี บั ณฑิ ต หลั กสู ตรใหม9 พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิ ทยาการจั ดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายถนอม อิ น ทรกํ า เนิ ด อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให) ข) อ สั ง เกตว9 า ๑)
หลักสูตรบัญชี TQF มคอ. ๑ นั้นมีการประกาศแล)วใช9หรือไม9 เพราะเปOนกฎหมายบังคับว9าหลักสูตรบัญชี
จะต)องประกอบด)วยอะไรบ)าง ๒) ทั้ง มคอ. ๑ และ มคอ. ๒ นั้นให)ระบุ Learning Outcome แต9ในนี้ไม9
มี จึงควรเขียนระบุให)ชัดเจน เช9น ทางด)านคุณธรรมจริยธรรมมีอะไรบ)าง ทักษะทางด)านการเรียนรู) การ
คิด วิเคราะห มีอะไรบ)าง
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยถามว9าผู)พัฒนาหลักสูตร
ได)คํานึงถึงการเข)าสู9อาเซียนหรือไม9 สาขาวิชาบัญชีนั้นเปOนอาชีพหนึ่งที่ได)รับการยอมรับ สามารถทํางานได)
ทั้ง ๑๐ ประเทศ สิ่งที่เปOนอุปสรรคคือการสอบเปOนผู)สอบบัญชีนั้นยังเปOนภาษาไทยอยู9 จึงควรตระหนักถึง
ความสําคัญของภาษาซึ่งจะทําให)การแข9งขันของสาขาวิชาบัญชีมีมากขึ้น
ผู)ช9วยศาสตราจารยเมตตา ศรีโพธิ์ชัย กล9าวว9าได)คํานึงถึงแผนพัฒนาโดยมีการ
พัฒนาอย9างต9อเนื่องเพราะมีสภาวิชาชีพกํากับดูแลอยู9 มีการประชุมกับอาจารยสาขาวิชาบัญชีทั่วประเทศตลอด
ดังรายละเอียดในเอกสารหน)า ๑๐
พลอากาศเอก นพพร จั นทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ ให)
ข)อสังเกตว9า ๑) ในหน)าที่ ๑๘ ข)อ ๒.๕ แผนการรับนักศึกษามีการรับนักศึกษาตั้งแต9ปc ๒๕๕๕ ปcละ ๑๐๐ คน
ตัวเลขมีความผิดพลาดหรือไม9 ๒) แผนการศึกษาตั้งแต9ปc ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ นั้นมีแผนบรรจุอาจารยเพื่อรองรับ
นักศึกษาหรือไม9 เพราะอัตราการจ9ายเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นตั้งแต9ปc ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ ยังมีไม9มาก หากเทียบกับ
จํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
ผู)ช9วยศาสตราจารยเมตตา ศรีโพธิ์ชัย กล9าวชี้แจงว9าข)อมูลในหน)า ๑๘ ข)อ ๒.๕ ที่
กล9าวมาพิมพข)อความผิดและขอรับไปแก)ไข

๔
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล9าวว9าหากจะรับนักศึกษาในปc ๒๕๕๕ หลักสูตรอาจจะ
ไม9ทัน เพราะเหลือเวลาเพียงแค9 ๒ เดือน
ผู)ช9วยศาสตราจารยเมตตา ศรีโพธิ์ชัย กล9าวว9าตามที่ได)วิพากษหลักสูตรนั้นได)
เชิ ญ ผู) แ ทนสภาวิ ช าชี พ มาร9 ว มจั ด ทํ า หลั ก สู ต รและมี ก ารพั ฒ นาอย9 า งต9 อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ถ) า ผ9 า นที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลั ยแล)วก็ จะส9 งให) สกอ. ภายใน ๓๐ วั น และส9งต9 อให) สภาวิ ชาชี พก็ สามารถรั บนักศึ กษาได)
จึงน9าจะดําเนินการทัน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล9าวว9าจะเปJดรับก9อนไม9ได)เพราะอาจมีผลกระทบต9อ
คณะวิทยาการจัดการได) ถ)าดําเนินการทันก็ดี หากไม9ทันก็ต)องเลื่อนไปก9อน และให)ข)อสังเกตในหน)า ๒๔ และ
๒๕ ว9าตามที่สภาวิชาชีพได)กําหนดให)เรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง ๑ วิชาบัญชีชั้นกลาง ๒ นั้นเปOนการบังคับโดยสภา
วิชาชีพใช9หรือไม9
ผู)ช9วยศาสตราจารยเมตตา ศรีโพธิ์ชัย กล9าวว9าสภาวิชาชีพบังคับตามราชกิจ
จานุเบกษาว9าเปOนหลักสูตรตัวอย9างที่ต)องถือปฏิบัติ
อุ ปนายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล9 าวว9 าดั งนั้ นผู) ดํ าเนิ นการธุ รกิ จทางบั ญชี จะต) อง
ดําเนินการตามแนวโน)มโลก เช9น บัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล)อม นั้นกลายเปOนวิชาเลือกใช9หรือไม9
ผู)ช9 ว ยศาสตราจารยเมตตา ศรี โ พธิ์ ชั ย กล9 าวว9 าอยู9ในวิ ชาเลื อกเฉพาะ ๑๖
หน9วยกิต ที่กรรมการวิชาชีพกําหนดมาว9าต)องเรียนวิชาสัมมนา ๑ รายวิชา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามว9าทําอย9างไรนักศึกษาจึงจะได)เรียนในสิ่งที่นักศึกษา
บัญชีทั่วโลกได)เรียนกันขณะนี้คือในเรื่องบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล)อม ซึ่งศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิได)ให)ความเห็นไว) อีกทั้งเรื่องของความพอดีสําหรับผู)ทําธุรกิจซึ่งควรอยู9
ในวิชาเลือก จะทําอย9างไรเพื่อให)บรรจุอยู9ในวิชาเลือก
ผู)ช9วยศาสตราจารยเมตตา ศรีโพธิ์ชัย กล9าวว9าสําหรับวิชาเลือกนั้นให)กําหนดตาม
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย และพิจารณาความเหมาะสมในแต9ละภาคการศึกษา เปOนนโยบายของมหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามว9าเพราะเหตุใดจึงไม9เปOนวิชาบังคับเลือก
ผู)ช9วยศาสตราจารยเมตตา ศรีโพธิ์ชัย ให)ข)อมูลว9าวิชาบังคับเลือกนั้นสภาวิชาชีพ
เปOนผู)กําหนดรายวิชามา
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ กล9าวว9า
ในเอกสารมีเพียงการระบุถึงอัตราการเพิ่มของนักศึกษา แต9ไม9ระบุถึงอัตราการเพิ่มของอาจารยเพื่อรองรับ
นักศึกษา โดยเปOนแผนการในการรับอาจารยเพิ่มเติม จึงขอฝากไปตรวจสอบในส9วนนี้ด)วย
ผู)ช9วยศาสตราจารยประชน แสงจักร คณบดีคณะวิทยาการจัดการให)ข)อมูลว9าแต9
เดิมมีหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี แต9ในปc ๒๕๕๒ นั้นได)หยุดรับนักศึกษาไปเพราะสภาวิชาชีพ
บัญชีได)กําหนดหลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชีเอง จึงได)นํามาพัฒนาตั้งแต9นั้นมา แต9ก็ยังมีนักศึกษาสาขาวิชา
การบัญชีอยู9 มีอาจารยประจํา ๑๐ คน มีตําแหน9งผู)ช9วยศาสตราจารย ๖ ท9าน ที่เหลือเปOนอาจารย และยังมี
อาจารยศึกษาต9อในระดับปริญญาเอกอยู9หลายท9าน แต9ตอนนี้ยังไม9สามารถยุบหลักสูตรบริหารธุรกิจนั้นได)

๕
เพราะยังมีนักศึกษาที่ยังไม9สําเร็จการศึกษาอยู9 ไม9มีการรับนักศึกษาเพิ่ม ในหลักสูตรบริหารธุรกิจนี้มีการเรียน
การสอนวิชาบัญชีอยู9หลายวิชาด)วยกัน
นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามว9าการคิดต)นทุนนั้นคิดอย9างไร หากนําเงินเดือนของ
อาจารยทั้งหมดมารวมกันจะได)ยอดเงินเดือน วิธีการคิดเช9นนี้ถูกต)องหรือไม9ในหลักการบัญชี
ผู)ช9วยศาสตราจารยเมตตา ศรีโพธิ์ชัย กล9าวว9าวิธีคิดเช9นนี้ไม9ใช9วิธีคิดต)นทุนต9อ
หน9วยผลผลิต แต9เปOนเพียงการประมาณการงบประมาณที่คาดหวังว9าจะบริหารจัดการจากหลักสูตรนี้ได) การคิด
ต)นทุนต9อหน9วยผลผลิตคือสิ่งที่เก็บข)อมูลมาจากอดีตแล)วนํามาบริหารจัดการ แต9ในที่นี้มองว9าถ)าให)งบประมาณ
ตามนี้ ก็สามารถบริหารหลักสูตรได)
นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามว9าหากลงทุนไปเท9านี้ จะบอกได)หรือไม9ว9าจะได)
ผลตอบแทนหรือไม9อย9างไร เพราะขณะนี้มหาวิทยาลัยประสบป=ญหาอยู9 และหวังพึ่งคณะวิทยาการจัดการ
โดยเฉพาะสาขาวิชาบัญชี จึงมาสอบถามนักบัญชีว9ามีหนทางใดที่จะทําแบบให)ผู)ที่ไม9มีความรู)ทางบัญชีกรอก
ข)อมูลและบอกให)ผู)บริหารทราบว9ามหาวิทยาลัยเดินหน)าตามโครงการนี้จะต)องใช)งบประมาณของมหาวิทยาลัย
เท9าใด สถานศึกษาก็จะมองประโยชนทางการศึกษา ส9วนอื่นนั้นไม9ได)คํานึงถึง แต9ในแง9ทางบัญชีก็ต)องมองว9า
งบประมาณมาจากไหน หลักสูตรนี้จะเพิ่มภาระการใช)งบประมาณหรือเพิ่มงบประมาณให)กับมหาวิทยาลัย ผู)ที่
จะตอบคําถามนี้ได)ก็คือนักบัญชี จึงควรกลับไปคิดวางรูปแบบใหม9ว9าหากคณะที่ไม9มีความรู)ทางตัวเลข เมื่อกรอก
ข)อมู ลแล) วจะต)องกรอกข) อมู ลได) อย9างถูกต)อง มี การคํานวณอย9างถู กต)อง สํ าหรั บในหน) า ๑๕ ควรใช)คําว9 า
“วัตถุประสงคของหลักสูตรคือการผลิตบัณฑิตให)มีคุณลักษณะดังต9อไปนี้...” คุณลักษณะนั้นจึงจะสามารถอยู9ใน
คนๆ เดียวกันได) มิฉะนั้นจะเข)าใจผิดได)ว9าต)องการผลิตบัณฑิตให)มี ๕ ประเภท
ศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา ช)างขวัญยืน ให)ความเห็นว9าการเข)าสู9ประชาคม
อาเซียนนั้น การใช)ภาษาของวิชาบัญชีควรรองรับการก)าวสู9อาเซียนนั้นด)วย จึงควรพิจารณาว9าเมื่อก)าวสู9
อาเซียนแล)วจะต)องดําเนินการต9อไปอย9างไร
นายกสภามหาวิทยาลัยกล9าวว9าหลักสูตรแต9ละหลักสูตรถูกบังคับโดย สกอ. ส9วน
หนึ่ง และป=จจุบันยังมีสภาวิชาชีพที่เข)ามามีส9วนร9วมในการกําหนดหลักสูตร ซึ่งในอนาคตจะมีความอันตราย
มากเพราะกฎหมายอาจจะเขียนเปJดช9องให)มากจนเกินไป เมื่อถูกกําหนดเช9นนั้นแล)วจํานวนหน9วยกิต ๑๓๓
หน9วยกิตจะถูกใช)ไปหมด ไม9สามารถที่จะเรียนวิชาอะไรที่ควรจะต)องเรียนได) เช9น การเรียนรู)ผลกระทบและ
ภาษาของอาเซี ยน แต9 ถ)าไปบรรจุ ไว) ในหลั กสู ตร วิ ชาอื่ นๆ ก็ จ ะขาดหายไป เปO น ไปได) หรื อไม9 ว9 าจะทํ า
หลักสูตรที่ไม9ใช9ปริญญา อาจจะเปOนหลักสูตรประกาศนียบัตรให)ระหว9างเรียนหลักสูตรปริญญา โดยใช)เวลา
ที่เหลือจากการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีและไม9บังคับสําหรับผู)เรียน เมื่อมีประกาศนียบัตรนี้แล)วจะช9วย
เพิ่มคุณค9าของปริญญาบัตร จะเปJดสอนในทุกคณะโดยจัดทําหลักสูตรให)กะทัดรัด ใช)เวลาเรียนอยู9ภายใน ๔
ปcควบคู9กับการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี จึงควรช9วยกันพิจารณาว9าจะทําอย9างไร ที่จะเพิ่มเติมในสิ่งเหล9านี้
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กล9าวว9าบัณฑิตที่จะสําเร็จการศึกษานั้นต)องเตรียมพร)อมการเข)าสู9อาเซียน ซึ่งต)องสํารวจว9ามีความจําเปOนใน
ด)านใดบ)าง เช9น ภาษา คอมพิวเตอรฯ

๖
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล9าวว9า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรนั้น สภาวิชาชีพวิศวกรรมได)นําหลักสูตรและสาระต9างๆ ที่เกี่ยวข)องในต9างประเทศมา
เปรียบเทียบกันด)วย แล)วนํามาผสมผสานเพื่อทําในเรื่อง กว. กรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนั้น สกอ.
และหน9 วยงานต9 างๆ ที่ เกี่ ยวข) องควรจะนํ าข) อมู ลการก) าวสู9 อาเซี ยนมาประเมิ น กํ าหนดกฎเกณฑเพื่ อให)
มหาวิทยาลัยที่เปJดหลักสูตรทางด)านบัญชีดําเนินการ อาจจะเรียนพื้นฐานหรืออบรมเพิ่มเติม โดยร9วมมือกันเปOน
กลุ9มเดียวกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอาจจะเปOนแกนนํา ประสานงานระหว9างมหาวิทยาลัยกับหน9วยงาน
ต9างๆ ที่เกี่ยวข)องเพื่อดําเนินการในเรื่องนี้
มติที่ประชุม
อนุมัติ โดยให)ดําเนินการดังนี้
๑) ให)ระบุผลลัพธการเรียนรู) (Learning Outcome) ใน มคอ. ๒ ให)ชัดเจน
๒) ให)แก)ไขตัวเลขแผนรับนักศึกษาในหน)า ๑๘ ข)อ ๒.๕
๓) ให)จัดรายวิชาบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล)อมและรายวิชาความพอดีสําหรับ
ผู)ทําธุรกิจเปOนรายวิชาบังคับเลือก
๔) ให)กําหนดแผนรับอาจารยเพื่อรองรับนักศึกษาด)วย
๕) หน)า ๑๘ ให)เขียนความนําในส9วนของวัตถุประสงคของหลักสูตรให)ชัดเจน ดังนี้
“วัตถุประสงคของหลักสูตรคือการผลิตบัณฑิตให)มีคุณลักษณะดังต9อไปนี้”
๖) ให)เพิ่มเติมรายวิชาที่จําเปOนในการเรียนรู) เช9น ผลกระทบและภาษาของอาเซียน
โดยอาจจัดเปOนหลักสูตรอบรมระหว9างเรียนและให)ประกาศนียบัตรซึ่งจะช9วย
เพิ่มคุณค9าของปริญญาบัตร
๓.๒ (ร0 า ง) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว9า คณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีขอ
เสนอ (ร9าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งได)ผ9านการพิจารณาจากสภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ เรียบร)อยแล)ว จากนั้นได)เชิญอาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ คณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผู)ช9วยศาสตราจารยสุมาลี เกียรติชนก ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร นําเสนอรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว9าตามที่แจ)งว9ามีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา
แล)วนั้น คําอธิบายรายวิชาคืออะไร
ผู)ช9วยศาสตราจารยสุมาลี เกียรติชนก กล9าวว9าคําอธิบายรายวิชาคือขอบเขต
สั้นๆ ของรายวิชานั้นๆ

๗
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว9าจากการปรับปรุงหลักสูตรนี้แล)ว นักศึกษาจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย9างไร
ผู)ช9ว ยศาสตราจารยสุมาลี เกี ยรติช นก กล9 าวว9า นักศึกษาจะมี ความรู)ทฤษฎี
พื้น ฐานทางวิ ทยาศาสตรเข)มข)น ขึ้ น เพราะมี การเพิ่ มหน9 วยกิต จาก ๖ หน9ว ยกิ ต มาเปO น ๑๘ หน9 วยกิ ต
วิชาชีพพื้นฐานก็จะมีวิชาทางวิทยาศาสตรมากขึ้น ส9วนวิชาเอกจะเพิ่มเติมวิชาบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจและการบริหารทรัพยากรในครอบครัว ซึ่งนักศึกษาสามารถนําไปประกอบอาชีพอิสระได)
ศาสตราจารยกิ ต ติ คุ ณ ปรี ช า ช) า งขวั ญ ยื น กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกตว9าการปรับปรุงหลักสูตรนั้นทําให)หน9วยกิตวิชาเฉพาะน)อยลง มีวิธีอย9างไรที่จะให)
นักศึกษาเก9งเท9าเดิมหรือไม9 เพราะมหาวิทยาลัยบางแห9งใช)วิธีการเพิ่มเนื้อหา หรือเปลี่ยนวิธีการสอน หาก
น)อยลงโดยไม9มีการปรับปรุงในส9วนอื่น จะทําให)ขาดในส9วนนั้นไป
ผู)ช9วยศาสตราจารยสุมาลี เกียรติชนก กล9าวว9ากลุ9มวิชาชีพกับกลุ9มวิชาเฉพาะ
ด)านมีการเลื่อนไหลกัน บางวิชามีความซ้ําซ)อนก็นํามารวมกัน แต9คุณภาพไม9ได)ลดลง ซึ่งได)มีการปรับใน
ส9วนนี้เรียบร)อยแล)ว
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว9าความ
ต)องการบัณฑิตในสาขาวิชานี้มีมากน)อยเพียงใด และนักศึกษามีความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระ
เพียงใด สัดส9วนของบัณฑิตที่ทํางานในหน9วยงานต9างๆ กับทํางานอิสระนั้นเปOนอย9างไร
ผู)ช9วยศาสตราจารยสุมาลี เกียรติชนก กล9า วว9า จากการประเมิน หลักสูตรฯ
ปc ๒๕๔๙ นั้นความพึงพอใจของผู)ใช)บัณฑิตภาคเอกชนมีจํานวนร)อยละ ๗๖.๒ ภาครัฐบาลจํานวนร)อย
ละ ๒๓.๘ ผู)ใช)บัณฑิตมีความพึงพอใจในการใช)บัณฑิต บัณฑิตบางคนเมื่อสําเร็จการศึกษาก็ได)งานทันที
จากการฝFกประสบการณวิชาชีพทางด)านอาหารและโภชนาการเพราะเปOนที่ต)องการมาก การมีงานทํา
ของบัณฑิตนั้น จากการสํารวจมีป ระมาณร)อยละ ๘๐ ที่เ หลือก็ไปประกอบธุร กิจส9วนตัว บัณฑิตที่ไป
ทํา งานราชการนั้น เปOน นักโภชนาการในโรงพยาบาล หรือเปOน เคหกิจ การเกษตรขององคการบริห าร
ส9วนตําบล เปOนต)น
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกต
ว9า ด) ว ยความก) า วหน)า ของคหกรรมศาสตรควรจะมี นั กศึ กษาสนใจเข) า ศึ กษาจํ า นวนมาก แต9 มีจํ า นวน
นักศึกษาเพียง ๔๐ คนเท9านั้น เปOนเพราะรับนักศึกษาจํากัด หรือนักศึกษาให)ความสนใจน)อย
ผู)ช9 วยศาสตราจารยสุ มาลี เกีย รติ ช นก กล9า วว9 าป= จจุ บั นมี นักศึกษาให) ความ
สนใจเรียนสาขาคหกรรมศาสตรเพิ่มมากขึ้น และนักศึกษาที่เปOนศิษยเก9านั้นแทบจะไม9มีใครที่ไม9มีงานทํา
นายพงษศั กดิ์ พยั ฆวิเ ชี ย ร กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู) ทรงคุณวุ ฒิ ถามว9 า
เพราะเหตุใดจึงรับนักศึกษาเพียงแค9 ๔๐ คน
ผู)ช9วยศาสตราจารยสุมาลี เกียรติชนก กล9าวว9าเนื่องจากสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตรมีจํานวนวิชาปฏิบัติมาก แต9ห)องปฏิบัติการมีจํากัด หากรับนักศึกษามากการฝFกปฏิบัติอาจจะไม9
ทั่วถึง

๘
พลอากาศเอก นพพร จัน ทวานิช กรรมการสภามหาวิ ทยาลัย ผู)ทรงคุณวุ ฒิ
กล9าวว9าถ)าการฝFกปฏิบัตินั้นเริ่มตั้งแต9ชั้นปcที่ ๑ จนถึงปcที่ ๔ จะช9วยประสานให)ขออนุญาตนํานักศึกษาไป
ฝF ก ประสบการณวิ ช าชี พ ที่ ค รั ว กลางของ MK บารบี คิ ว พลาซ9 า และอิ จิ บั ง ซึ่ ง มี โ รงงานในนิ ค ม
อุตสาหกรรมนวนคร พร)อมจัดทําเอกสารรับรองการฝFกประสบการณวิชาชีพ
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอว9าควร
เปOนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่ให)ความสําคัญกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ดังเช9นมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิตที่มีเงินรายได)หลักในป=จจุบันมาจากสาขาวิชานี้และให)ข)อสังเกตว9าป=จจุบันด)านครัวโลกนั้นเปOน
สิ่งสําคัญและเปOนที่ต)องการอย9างมาก มีการกล9าวถึงกันมานานในการฝFกอาชีพว9าการพัฒนาในด)านนี้ยัง
ขาดแคลน อีกทั้งห)องปฏิบัติการและวัสดุ อุปกรณที่ยังมีจํากัด และเพราะเหตุใดจึงรับนักศึกษาจํากัด อีก
ทั้งแหล9งฝFกประสบการณวิชาชีพภายในมหาวิทยาลัยก็ยังมีมาก เปiาหมายก็มี แต9ขาดการบูรณาการเพื่อ
นําไปใช)ให)เกิดประโยชน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล9าวว9าหลักสูตรนี้หากเปOนผู)หญิงมาเรียนและสําเร็จ
การศึกษาจะเปOนแม9บ)านที่สมบูรณแบบที่สุด หลักสูตรนี้คล)ายกับหลักสูตรการเรือนในสมัยก9อน แต9ควรจะ
แยกความรู)ต9างๆ ออกจากกัน เช9น ด)านอาหาร ด)านดอกไม)และตกแต9ง ด)านเสื้อผ)า ด)านดูแลเด็ก เพื่อจะ
ทําให)ได)บัณฑิตที่ผู)เชี่ยวชาญและเก9งในแต9ละด)าน พอที่จะไปทํางานได)นั้นจะเปOนไปได)หรือไม9
ผู)ช9วยศาสตราจารยสุมาลี เกียรติชนก กล9าวว9าหลักสูตรนี้เหมือนกับคหกรรม
ศาสตรทั่วไป เพราะ ๑) บุคลากรมีจํากัดเพียง ๕ คน ๒) สามารถเปJดทั่วไปได) โดยมีพื้นฐานความรู)ทาง
คหกรรมศาสตร ๕ ด)าน เน)นทางด)านอาหารและโภชนาการ เพื่อให)บัณฑิตสามารถไปประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ แต9พื้นฐาน ๕ ด)านเหล9านั้นก็สามารถนําไปประกอบธุรกิจในด)านอื่นๆ
เหล9านั้นได)
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล9 า วว9 า เพราะเหตุ ใดจึ ง ไม9 ทํา ให) โ ดดเด9 น เกิ ด ความ
เชี่ยวชาญในด)านคหกรรมศาสตรเพียงอย9างเดียวหากยังไม9พร)อมในด)านอื่นๆ
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
ว9าถ)าปลูกฝ=งให)เกิดความรัก มีจิตสํานึกที่ดีต9อหน)าที่ของตน ก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได) และเน)นปรัชญา
ของสาขาคหกรรมศาสตรใหม9โดยเน)นเฉพาะด)านนี้จริงๆ ก็จะผลิตบัณฑิตคหกรรมศาสตรที่มีความสามารถ
เปOนที่ต)องการของสถานประกอบการต9างๆ ฝDายบริหารของมหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อ
พัฒนาและแก)ไขป=ญหาของหลักสูตรทั้งหมดเพื่อให)เปOนที่ยอมรับในอนาคต และเตรียมพร)อมเข)าสู9อาเซียน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล9าวว9าการมองภาพอนาคตนั้นมีความสําคัญกับทุก
หลักสูตร และหวังว9าในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระนโยบายในวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ นี้จะ
ได)เห็นความคิดไปในทิศทางนั้นอย9างชัดเจน จะได)จัดทํากรอบอัตรากําลังได)อย9างชัดเจน เปOนการปรับปรุง
ทั้งองคกร จึงขอฝากคณบดีทุกคณะว9าทุกหลักสูตรจะต)องมองไปข)างหน)าอย9างชัดเจน
หม9อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ให)ข)อเสนอแนะว9า สาขาควรแบ9 งนั กศึ กษาออกเปO นกลุ9 ม กลุ9 มละ ๕ คนก9อนการออกฝFกประสบการณ
วิชาชีพเพื่อให)ลองจัดประกวดออกแบบการจัดอาหาร โดยยินดีสนับสนุนรางวัลให)

๙
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
เพิ่มเติมว9านักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตรนั้นควรออกสหกิจอย9างน)อย ๑ ปc
นายป=ญญา โชติเทวัญ ประธานกรรมการส9งเสริมมหาวิทยาลัย/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล9าวว9าอนุญาตให)ไปฝFกประสบการณวิชาชีพที่บริษัท สหฟารมได) โดยอาจจะมี
ค9าตอบแทนให)ด)วย เพราะต9อไปในโลกนี้ประเทศไทยจะเปOนประเทศสําคัญที่ปiอนอาหารสู9โลก
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจํากล9าวว9าสาขาคหกรรมศาสตรมีบุคลากรจํากัดที่จะพัฒนาเปOนศาสตรเดียวกันให)ชัดเจน แต9ควร
อนุมัติหลักสูตรนี้และควรวางแผนในอนาคตว9าจะเปOนอย9างไร เพราะมีความต)องการบุคลากรด)านนี้จากทั่ว
โลก หลักสูตรนี้จึงเปOนหลักสูตรที่สําคัญ หากจะพัฒนาหลักสูตรนี้จึงควรเพิ่มบุคลากรในสาขานี้
มติที่ประชุม
อนุมัติ โดยมอบคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนําไปหารือกันว9าจะเน)น
ให) เ กิ ด ความเชี่ ย วชาญในด) า นใดก9 อ นตามข) อสั ง เกต/ข) อเสนอแนะ โดยเพิ่ ม
บุคลากรและวางแผนการดําเนินการพัฒนา
๓.๓ กรอบอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยและเรียนเชิญผู)ช9วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รอง
อธิการบดี ฝDายวิชาการและบริการวิชาการ นําเสนอกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ต9อที่ประชุมว9ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เสนอกรอบอัตรากําลัง
บุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ซึ่งผ9านคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝDาย
แผน งบประมาณ และการคลั ง เมื่ อวั นที่ ๑๓ มี นาคม ๒๕๕๕ เรี ยบร) อยแล) วรายละเอี ยดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อเสนอแนะว9าการวางแผนต)องมีการวางเปiาหมายว9าใน
อนาคตจะมีกรอบอัตรากําลังเปOนเท9าใดเมื่อคํานวณจากการที่บุคลากรเกษียณหรือลาออกไป โดยจะต)องหามาเพิ่ม
ให)ครบตามจํานวนที่หายไป
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว9า ผู)ดํารง
ตําแหน9งผู)ช9วยศาสตราจารยป=จจุบันจํานวน ๗๗ คนนั้น ในปc ๒๕๕๘ ยังคงจํานวนเท9าเดิมหรือไม9
ผู) ช9 วยศาสตราจารยกั ลยา แสงเรื อง รองอธิ การบดี ฝD ายวิ ชาการและบริ การ
วิชาการกล9าวว9าในปc ๒๕๕๕-๒๕๕๗ นั้นอาจจะลดลงตามจํานวนผู)ที่เกษียณอายุราชการแต9ละคณะ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ ให)ข)อมูลว9า
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน9งทางวิชาการเคยเสนอแนะให)สํารวจจํานวนอาจารยในแต9ละคณะที่พร)อมจะ
ก) าวเข) าสู9 ตํ าแหน9 งทางวิ ชาการระดั บผู) ช9 วยศาสตราจารย และผู) ช9 วยศาสตราจารยว9 ากี่ คนที่ พร) อมจะขอ
ตําแหน9งรองศาสตราจารย เอกสารนี้ได)วิเคราะหมาหรือไม9 และตัวเลขในเอกสารนี้ได)มาอย9างไร เพราะการ
สํารวจเช9นนั้นน9าจะได)จํานวนมากกว9าตัวเลขในเอกสารนี้
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ให)ข)อสังเกตว9า เพื่อให)เห็นภาพชัดเจนควรมีข)อมูลของอดีตและป=จจุบัน เพราะถ)าไม9มีภาพของอดีตจะทําให)

๑๐
คาดการณอนาคตไม9ได) ในเอกสารนี้มีการคาดการณว9าต)องการผู)ดํารงตําแหน9งรองศาสตราจารยและผู)ช9วย
ศาสตราจารยในปc ๒๕๕๕-๒๕๕๘ แต9 ควรมี สถิติ ว9 าในปc ๒๕๕๑ ถึงปc ๒๕๕๔ นั้ น มี ผู)ดํ ารงตํ าแหน9 งรอง
ศาสตราจารยและผู)ช9 วยศาสตราจารยจํานวนกี่คน ซึ่งต9อไปจํานวนนั้นต)องลดแน9เพราะผู)ได)ตํ าแหน9งรอง
ศาสตราจารยและผู)ช9วยศาสตราจารยนั้นเปOนข)าราชการ แต9ข)าราชการกําลังจะหมดไป และมีการรับอาจารย
พนักงานมหาวิทยาลัยใหม9เข)ามาซึ่งยังไม9พร)อมที่จะขอตําแหน9งทางวิชาการ
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ
เสนอแนะว9าประเด็นตําแหน9งทางวิชาการนั้นในการประเมินคุณภาพการศึกษาทําอย9างไรจึงจะได)คะแนนเต็ม
๕ จากป= จจุ บั นได) แค9 ๒ จึ งต) องตั้ งเปi าหมายว9 า ๔ ปc ข) างหน) านั้ นจะต) องได) คะแนน ๔ หรื อ ๕ หลั งจาก
ตั้งเปiาหมายไว)แล)วก็เปOนหน)าที่ของฝDายบริหารที่จะกําหนดจํานวนผู)ดํารงตําแหน9งผู)ช9วยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารยจํานวนเท9าใด ให)เปOนไปตามเกณฑ และพิจารณาจากข)อมูลการเกษียณให)
สอดคล)องกัน โดยสรุปและนํากลับมารายงานต9อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิมีความเห็น
เช9นเดียวกันว9าควรนํากลับไปจัดทําให)ดีตามข)อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อให)เห็นภาพที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น และทุกคณะจะได)ทราบว9าจะต)องดําเนินการอย9างไร และให)ข)อสังเกตในหน)า ๕ ที่ระบุว9าอัตรา
ที่พึงมีนั้นเปOนอัตราที่ควรจะมีหรืออัตราที่ต)องการ เพราะถ)าเช9นนี้จะปฏิบัติไม9ได)ว9าจะให)มีอัตราในจํานวน
เท9าใด และอัตราที่พึงมีนี้จะไปสัมพันธกับอัตรา ๔ ปcนี้อย9างไรที่ระบุต)องการจํานวน ๗๘ คน
ผู) ช9 วยศาสตราจารยกั ลยา แสงเรื อง รองอธิ การบดี ฝD ายวิ ชาการและบริ การ
วิชาการให)ข)อมูลว9ากรอบอัตราตามเกณฑของ สกอ. นั้นกําหนดไว)ที่ ๗๕
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุ ณวุ ฒิให)
ข)อเสนอแนะว9าควรระบุเปOนอัตราที่พึงมีตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด และป=จจุบันมีจํานวนเท9าใด จะได)มีความ
ชัดเจนขึ้นว9าในอนาคตมีความต)องการอีกเท9าใด
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว9าการ
กล9าวถึงอัตราที่พึงมีนั้นหมายความว9าป=จจุบันอัตราที่พึงมีนั้นสอดคล)องกับการจัดการเรียนการสอนหรือไม9
แต9ที่มหาวิทยาลัยต)องการนั้นเพราะมีการเพิ่มการสอนในระดับที่สูงขึ้นใช9หรือไม9
ผู)ช9วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํากล9าวว9าเมื่อพิจารณาจากเอกสารหน)า ๕ อัตราที่พึงมีคืออัตราที่ควรจะมีในคณะนั้นๆ แต9ก็
ไม9เข)าใจว9ามีที่มาอย9างไร เพราะในเอกสารนี้ไม9มีจํานวนนั กศึกษาในป=จจุบันและแผนการรับนั กศึกษาใน
อนาคต ๔ ปcข)างหน)า อีกทั้งข)อมูลที่ว9านี้อัตราที่พึงมีในแต9ละสาขาวิชานั้นก็มีความสับสน บางทีใช)จํานวน
นักศึกษา บางที่ใช)แผนอัตรากําลังเปOนตัวกําหนด ทําให)ข)อมูลที่ได)ไม9ตรงกัน ส9วนในหน)า ๑๔ ตารางที่ ๙ นั้น
เปOนการคาดการณว9าในแต9ละปcนั้นจะมีตําแหน9งทางวิชาการเพิ่มขึ้นจํานวนเท9าใด ซึ่งผลอาจจะไม9เปOนไป
ตามนั้น แต9สิ่งที่เปOนป=จจุบันคือผู)ดํารงตําแหน9งรองศาสตราจารยนั้นมีจํานวนน)อยมาก จึงควรรักษาผู)ที่มี
ตําแหน9งรองศาสตราจารยเอาไว) เพราะการขอกําหนดตําแหน9งรองศาสตราจารยนั้นต)องใช)ระยะเวลา เพื่อให)
เปOนไปตามแผนและให)จํานวนคงที่

๑๑
รองศาสตราจารยสุ พจน แสงเงิ น กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยจากคณาจารย
ประจําให)ข)อสังเกตว9าในบทที่ ๒ การคิดกรอบอัตรากําลังและอัตราความต)องการนั้นไม9สัมพันธกับหลักสูตรที่
เปJดใหม9 เพราะหลักสูตรที่จะเปJดใหม9นั้นต)องมีอาจารยประจําหลักสูตรครบ ๕ คน แต9ในตารางหน)า ๕ ของ
วิทยาลัยการฝFกหัดครู หลักสูตรที่จะเปJดในปc ๒๕๕๗ เพิ่มอาจารยประจําหลักสูตรไปเรื่อยๆ จนครบในปc
๒๕๕๘ ตามจริงแล)วอาจารยประจําหลักสูตรต)องครบก9อนเปJดสอน ข)อมูลในตารางกับเงื่อนไขของหลักสูตร
ใหม9จึงไม9สัมพันธกัน
ผู) ช9 วยศาสตราจารยกั ลยา แสงเรื อง รองอธิ การบดี ฝD ายวิ ชาการและบริ การ
วิชาการให)ข)อมูลว9ามีข)อตกลงเบื้องต)นในการคิดกรอบอัตรากําลัง โดยตัวเลขเหล9านี้วิเคราะหมาจากภาระงาน
สอนของอาจารย จํานวนนักศึกษาป=จจุบัน และจํานวนนักศึกษาที่จะมีในอนาคต ตารางนี้จึงมีความสัมพันธ
กัน ส9วนในหน)า ๕ สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอางนั้นได)เกลี่ยอัตรากําลังจากอาจารยเคมี ชีวะ ที่มีอยู9มา
และนําไปใช)ที่วิทยาลัยการฝFกหัดครูด)วย คณะกรรมการได)มีการเกลี่ยไปยังทุกคณะ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล9าวว9าการทําหลักสูตรคณะจะต)องแจ)งมาว9าจะให)ใคร
เปOนอาจารยประจําหลักสูตร ถ)าไม9มีต)องไปขวนขวายนํามาจากคณะอื่นให)ครบ คณะจะต)องเปOนผู)หามาเอง
การเกลี่ยนั้นเปOนการเกลี่ยตามที่ไปหามาใช9หรือไม9
ผู)ศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีฝDายวิชาการและบริการวิชาการให)
ข)อมูลว9ามหาวิทยาลัยต)องช9วยเกลี่ยอัตรากําลังเพราะมีการบูรณาการในการใช)อาจารยระหว9างคณะร9วมกัน
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว9ามหาวิทยาลัยฝlนใจคณะหรือไม9 ในเมื่อคณะ
ไม9สามารถเปJดหลักสูตรได)เพราะมีจํานวนอาจารยประจําไม9พอ มหาวิทยาลัยต)องไปหาเพิ่มมาให)เพื่อเปJด
หลักสูตร
ผู)ศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีฝDายวิชาการและบริการวิชาการให)
ข)อมูลว9ามหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการวิชาการพิจารณาการเปJดหรือพัฒนาหลักสูตรใหม9 ซึ่งคณะจะหารือกัน
ว9ามีอัตราใดที่ต)องการ
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว9าการดําเนินการเช9นนั้นอาจเปOนการก)าวก9าย
การจัดการของคณะ เพราะคณะไม9พร)อมที่จะสอนแล)วมหาวิทยาลัยให)คณะเปJดสอน เมื่อคณะไม9มีอาจารย
ประจําหลักสูตรพอก็ไม9สามารถเปJดหลักสูตรนั้นได) เว)นแต9คณะจะร)องขอมหาวิทยาลัยให)ช9วยหาอาจารย
ประจําหลักสูตรเพิ่มให) การเกลี่ยอาจารยให)นั้นอาจทําให)การเปJดหลักสูตรล)มเหลวเพราะคณะไม9พร)อมที่จะ
สอน ดังนั้น การเปJดหลักสูตรต)องมีทัศนคติที่ถูกต)อง
ผู)ศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีฝDายวิชาการและบริการวิชาการให)
ข)อมูลว9าเปOนความต)องการของคณะกรรมการประจําคณะที่เสนอขึ้นมา และให)เกลี่ยอาจารยให)
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกตว9า
๑) ในหน) าแรก บทสรุ ปผู) บริ หารระบุ ว9 าได) ทํากรอบอั ตรากําลั งบุ คลากรตามแผนยุ ทธศาสตร และทํ าให)
สอดคล)องกับแผนกลยุทธการผลิตบัณฑิตตามแผนยุทธศาสตร เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู9ในนี้จึงเปOนสิ่งที่อยู9ในแผน
เพราะการพัฒนาอัตรากําลังจะต)องเปOนไปตามแผน เปOนส9วนหนึ่งของแผนและเปOนไปตามแผน ๒) ผู)สอนแต9
ละคนควรกําหนดตัวบ9งชี้สู9การเพิ่มศักยภาพของตน (Personal KPI) โดยต)องรู)ว9าจะต)องพัฒนาตนเองไปสู9

๑๒
ตําแหน9งอะไร เมื่อใด ถ)าแต9ละคนสามารถที่จะสร)างในส9วนนี้ได)ก็จะทําให)เกิดความชัดเจนในการวางแผน
โดยมหาวิทยาลัยจะต)องเข)าไปช9วยส9งเสริมการดําเนินการ
ผู)ช9วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํากล9าวว9าเปOนผู)มีส9วนร9วมในการจัดทําแผนอัตรากําลังครั้งนี้ แต9มีข)อสังเกตว9ามีหลายประเด็นที่ได)หารือ
ในที่ประชุมแต9ไม9ได)เสนอไว)ในแผน เช9น ข)อมูลการรับนักศึกษาย)อนหลัง กับแผนการรับนักศึกษา ๕ ปc ซึ่งที่
ประชุมได)หารือกันว9าควรจะมีแต9ก็ไม9ปรากฎในเอกสาร ดังนั้นการคิดกรอบอัตรากําลังจะไม9ทราบว9าคิดมา
จากฐานข)อมูลใด ถ)าพิจารณาตามวัตถุประสงคว9าทําเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร กําหนดสายอัตรากําลังให)
สอดคล)องกับกลยุทธ ในส9วนของการเปJดหลักสูตรใหม9นั้น ในอนาคตจะเปJดหลักสูตรใดบ)าง หากคิดไม9ชัดเจน
จะจัดอัตรากําลังได)ไม9เพียงพอ เช9น วิทยาลัยการฝFกหัดครูนั้น จากที่ได)หารือว9าควรจะสนันสนุนทางครูให)เพิ่ม
มากขึ้นและพิจารณาว9ากลุ9มสาระที่จะสนับสนุนนั้นมีอะไรบ)าง ส9วนความเปOนเลิศของการฝFกหัดครูนั้นได)
หารือกันในส9วนของรูปแบบของหลักสูตร ซึ่งไม9ได)เขียนระบุไว)ในนี้เพราะอาจจะยังตัดสินใจไม9ได)ว9าอย9างไร
ส9วนจิตวิทยานั้ นถ) ายั งผลิ ต ศศ.บ. อยู9แสดงว9าวิทยาลัยการฝFกหัดครูยั งไม9ได)สนับสนุนจิตวิทยาแนะแนว
สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะที่ประชุมได)ให)ข)อเสนอแนะว9าควรจะมีสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว ค.บ.
หรือสาขาวิชาจิตวิทยาบวกกับสาขาวิชาภาษาไทย จากการได)หารือกับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณฯ ได)รับทราบว9าได)เปJดหลักสูตรคู9 จิตวิทยา ภาษาไทยนานแล)ว แต9มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครยังไม9ได)คิดในส9วนนี้ และสิ่งหนึ่งที่เปOนห9วงคือวิทยาลัยการฝFกหัดครูนั้นมีลักษณะเฉพาะที่ไม9เหมือนกับ
สาขาวิชาอื่นคือ มีกลุ9มวิชาชีพครูที่จะต)องอาศัยผู)ที่สําเร็จการศึกษาทางวัดผล การสอน จิตวิทยา แนะแนว
เทคโนโลยีทางการศึกษามาสอนทุกสาขาวิชา ถ)าไม9คิดถึงกลุ9มพื้นฐานวิชาชีพครูว9าจะต)องมีอาจารยในสาขา
เหล9านี้มาทําหน)าที่ จะทําให)อัตรากําลังหายไป ซึ่งไม9ตรงตามจริง จึงไม9แน9ใจว9าเอกสารนี้จะนําไปใช)รองรับ
การบรรจุ หรือรองรับการพัฒนาผู)มีตําแหน9งทางวิชาการ แต9ที่แน9นอนคือจะใช)พิจารณาการต9ออายุราชการ
ของผู) มีตํ าแหน9 งทางวิ ชาการ แต9 จะคิ ดรองรั บอั ตราจริ งๆ แล) วคงไม9 ได) แน9 นอน เพราะจะต) องคิ ดใหม9 ว9 า
หลักสูตรใหม9เปOนอย9างไร ต)องมีการคํานวณใหม9 ที่ทํามานี้ก็ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพผู)ดํารงตําแหน9ง
ทางวิชาการด)วย ถ)าจะให)ครอบคลุมจริงๆ คือควรมีแผนการสรรหา การบํารุงรักษา การส9งเสริมการพัฒนา
ด)วยจะทําให)ครอบคลุมยิ่งขึ้น ข)อเท็จจริงคือจะนําเอกสารนี้ไปประกอบการพิจารณาเรื่องการต9ออายุราชการ
ของผู)ดํารงตําแหน9งทางวิชาการ แต9จะนําไปใช)อย9างอื่นยังไม9ได)เพราะยังไม9มีความชัดเจน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล9าวว9า การทําแผนนี้เพื่ อพัฒนามหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
พระนคร เมื่อข)อบังคับให)นําข)อใด เรื่องใดไปใช)ก็นําไปใช)ได) เพื่อให)มหาวิทยาลัยสามารถเดินไปข)างหน)าได)
ไม9ได)มุ9งให)ใช)ทางใดทางหนึ่งเปOนการเฉพาะหากตัวจุดมุ9งหมายเฉพาะอาจจะทําให)เกิดอคติได) เมื่อทําให)ดีแล)ว
ก็นําไปใช)ได)ทุกกรณีถ)าแผนนี้ดีพอ
ผู)ช9วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํากล9าวว9าถ)าเปOนเช9นที่นายกสภามหาวิทยาลัยกล9าวแผนนี้ต)องดีพอ แต9ป=จจุบันแผนนี้ยังไม9สามารถทํา
ได) จะต)องไปจัดทํามาใหม9และอนุมัติในวันนี้ไม9ได) หากจะใช)เปOนแผนเพื่อนําไปสู9อนาคต ต)องคิดหลักสูตรใน
อนาคตให)ชัดเจน มีข)อมูลย)อนหลังให)ชัดเจน ทั้งข)อมูลการรับนักศึกษาและเพิ่มเติมแผนพัฒนาศักยภาพให)
ชัดเจนเพื่อให)ได)ประโยชน

๑๓
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหน9งกล9าวว9า เอกสารนี้อาจจะตกหล9นในเรื่องภาคผนวกจํานวนนักศึกษาแต9ละปcย)อนหลัง เมื่อตัดไปทํา
ให)ขาดข)อมูลนักศึกษาในส9วนนี้ ส9วนแผนเปJดป=จจุบันมีหลักสูตรใดบ)าง มีจํานวนนักศึกษาเท9าใด รวมทั้ ง
หลักสูตรที่จะเปJดต9อไปใน ๔ ปcนั้นควรจะมีภาคผนวกเพราะเคยประชุมแล)วแต9ไม9มีข)อมูลในส9วนนี้ ทั้งจํานวน
นักศึกษาที่มีอยู9กับหลักสูตรที่เปJด และศักยภาพของอาจารยในป=จจุบัน และมุ9งไปยังอนาคตว9าจะมีหลักสูตร
ใหม9 อะไรบ)าง ซึ่งจะเกี่ยวข)องกับอัตรากําลัง การกลั่นกรองล9าสุดก็มีประเด็นว9า ควรจะระวังกรณีว9าอาจารย
ประจําหลักสูตรไม9ครบ ๕ คนจะเปJดสอนได)อย9างไร ความจริงแล)วอาจารยประจําหลักสูตรนั้นมีครบ ๕ คน
จริง แต9เปOนอาจารยตรงสาขานั้นกี่คน ซึ่งต)องเปOนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาว9า การจะเปJดหลักสูตรใด
ก็ตาม อาจารยประจําหลักสูตรนั้นจะต)องมีวุฒิหรือตําแหน9งทางวิชาการตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรไม9น)อย
กว9า ๓ คนและมีกรรมการอื่นอีก รวมกันแล)ว ๕ คน ฉะนั้นบางหลักสูตรมีกรรมการอื่นรวมแล)ว ๕ คน บาง
หลักสูตรจึงมีจํานวนอาจารยมาก เมื่อบรรจุข)อมูลนี้ไว)ในเอกสารจึงทําให)เข)าใจผิด ทําให)เข)าใจว9าต)องการ
อัตราเพิ่มขึ้น ป=จจุบันหลักสูตรที่จะเปJดได)นั้นกําหนดว9าต)องมีอาจารยประจําหลักสูตร ๕ คนขึ้นไป โดยเกณฑ
ของ สกอ. กําหนดว9า ต)องมีผู)ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธไม9น)อยกว9า ๓ คน และมีกรรมการรวมกันแล)วไม9ต่ํา
กว9 า ๕ คน ซึ่ งมี การเกลี่ ย อยู9 ภ ายใน ดั งนั้ น จึ งควรมี เ อกสารชี้ แจงที่ เ ปO น ภาคผนวกเพิ่ มมา เนื่ องจาก
มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยปc ๒๕๕๓-๒๕๕๗ แล)ว ดังนั้นเมื่อจัดทําอัตรากําลังต)องอยู9
ในกรอบตามแผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยปc ๒๕๕๓-๒๕๕๗ จึงควรปรับข)อมูลในเอกสารเพื่อให)เกิด
ความเข)าใจที่ชัดเจนและแก)ไขตามข)อเสนอแนะของที่ประชุม
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกต
ว9า ๑) หลักสูตรใหม9นี้เปOนไปตามแผนหรือไม9 ๒) ข)อมูลปc ๒๕๕๘ นั้นนํามาจากที่ใดเพราะไม9ได)อยู9ในแผน
ยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยปc ๒๕๕๓-๒๕๕๗
อธิการบดีให)ข)อมูลว9าข)อมูลปc ๒๕๕๓-๒๕๕๘ นั้นสภามหาวิทยาลัยได)อนุมัติไว)
เปOนแผนยุทธศาสตร ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ดังนั้ นอัตรากําลังก็ต) องอยู9ในกรอบนี้ ข)อมูลปc ๒๕๕๘ นั้นเปOนเพียง
ข)อมูลจํานวนนักศึกษาเพื่อกําหนดจํานวนอาจารยว9าควรจะมีเท9าใดในปc ๒๕๕๕-๒๕๕๘
ผู)ช9วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจําให)ข)อสังเกตเกี่ยวกับการต9ออายุราชการว9าอัตราที่พึงมีนั้นมหาวิทยาลัยคํานวณจากแผน ๔
ปcข)างหน)า ซึ่งบางคณะไม9ระบุความต)องการของการต9ออายุราชการผู)ดํารงตําแหน9งรองศาสตราจารยไว)
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย ถามถึ งองคประกอบของคณะกรรมการจั ดทํ า แผนฯ
อัตรากําลัง
อธิการบดีให)ข)อมูลว9าประกอบไปด)วยคณบดี รองคณบดี ประธานสภาคณาจารย
นายกสภามหาวิทยาลัยกล9าวว9านําแผนฯ นี้กลับไปทบทวนและดําเนินการให)เสร็จ
เรี ย บร) อยภายในมหาวิ ทยาลั ย แล) ว จึ งค9 อยนํ า เข) า ที่ ป ระชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย โดยขอให) ต ระหนั กว9 า
มหาวิทยาลัยจัดทําแผนยุทธศาสตรปc ๒๕๕๓-๒๕๕๗ แล)ว ในแผนยุทธศาสตรจะต)องมีแผนพัฒนากําลังคน
แผนอัตรากําลังพร)อมในปc ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ด)วย แต9มหาวิทยาลัยยังไม9ได)ดําเนินการจึงต)องทําในปc ๒๕๕๕๒๕๕๗ ให)สมบูรณ ส9วนปc ๒๕๕๘ ต)องจัดทําแผนยุทธศาสตรใหม9 เพราะยุทธศาสตรเปลี่ยนอัตรากําลังคนก็

๑๔
เปลี่ ยน ทั้งนี้ สิ่ งที่ สภามหาวิ ทยาลั ยต) องการให) ทําคื อ ๑) ควรทํ าให) ชั ดเจน เพราะอาจารยกั บหลั กสู ตรมี
ความสัมพั นธกัน ถ)าไม9 มีหลั กสู ตรก็ ไม9 จํ าเปOนต) องมีอาจารย จึงต)องเขี ยนให)ชั ดเจนว9 าเปO นหลักสู ตรอะไร
ต)องการอาจารยเท9าใด ในช9วงยุทธศาสตรนี้จนถึงปc ๒๕๕๗ จะมีหลักสูตรเพิ่มเติมอะไรบ)าง และต)องการ
อาจารยจํานวนเท9าใด ๒) จํานวนอาจารยที่มีอยู9ในป=จจุบันแยกตามคุณวุฒิมีจํานวนเท9าใด แยกตามตําแหน9ง
ทางวิชาการมีจํานวนเท9าใด จํานวนที่ควรจะมีเพื่อให)ทุกอย9างเปOนไปตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว)นั้นจะต)องมี
อาจารยจํานวนเท9าใด จําแนกตามคุณวุฒิ จําแนกตามตําแหน9งทางวิชาการ อาจจะแยกตามจํานวนปcก็ได)ใน
๓ ปcนั้น ถ)าเหลือมากก็ไม9เปOนไร แต9ควรระบุด)วยว9าจะตัดกําลังคนเหล9านั้นได)อย9างไร ถ)าไม9พอเพราะจํานวน
คนหรือจํานวนตําแหน9งทางวิชาการมีไม9พอ ให)ระบุด)วยว9าจะมีแผนการพัฒนาอย9างไรจึงจะได)จํานวนคนที่
ต)องการแล)วมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะเปOนเลิศ เดินหน)าไปตามยุทธศาสตรได) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะ
สามารถพิจารณาได) แต9ควรหารือกันในคณะกรรมการฯ ให)เรียบร)อยเพื่อสามารถตอบข)อซักถามในที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยได)
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ
เสนอแนะว9าหากแยกประเด็นให)ชัดเจน ๑) แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ๕ ปc คือ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ๒)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห9งชาติฉบับที่ ๑๑ เปOนแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาปc ๒๕๕๕-๒๕๕๙ จึงควรพิจารณา
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครให)สอดคล)องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห9งชาติ เพื่อนํามาเปOน
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนกําหนดอัตรากําลังสายวิชาการปc ๒๕๕๕-๒๕๕๘
ผู) ช9 วยศาสตราจารยกั ลยา แสงเรื อง รองอธิ การบดี ฝD ายวิ ชาการและบริ หาร
วิ ชาการให) ข) อมู ลว9 าแผนยุ ทธศาสตรมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร ปc ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ได) ดํ าเนิ นการให)
สอดคล)องกับแผนการเข)าสู9ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห9งชาติ แต9เพื่อรองรับการ
รับนักศึกษา ๔ ปc จึงทําเพิ่มเติมไปถึงปc ๒๕๕๘ และประเด็นที่ผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกตเกี่ยวกับการจัดอัตรา
กําลังคนในบางคณะที่ลดน)อยลงไปนั้น ไม9ได)ลดน)อยลงเพราะมีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ๒ ปc
ต9อเนื่อง และได)มีการเพิ่มให)อีกเท9าหนึ่งด)วย เพราะแต9เดิมเปOนหลักสูตร ๔ ปc และเพิ่ม ทล.บ. ๒ ปcต9อเนื่อง
กําลังอัตราจึงเปOน ๑๐ คน เปOนการคิดบริบทรวมทั้งหมดไปอยู9ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ซึ่งคณะ
ได)ชี้แจงว9าต)องการ คณะกรรมการชุดนี้จึงได)เพิ่มอีกเท9าตัว ได)มีการแบ9งคนตามสัดส9วนในนั้น
นายกสภามหาวิทยาลัยกล9าวสรุปว9าขอให)นํากลับไปปรับปรุงแก)ไขและหารือกัน
ให)ชัดเจนว9าจะทําอย9างไร โดยยึดยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปOนหลัก และในปc ๒๕๕๖ จะต)อง
เริ่มจัดทําแผนยุทธศาสตรต9อไปอีก ๕ ปc แผนนี้จะคาบเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห9งชาติเพราะการผลิต
บัณฑิตต)องใช)เวลา ๔ ปc แต9เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห9งชาติใหม9ออกมาแล)วทิศทางเปลี่ยนไปก็นํามาปรับ
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยให)สอดคล)องกันได)
มติที่ประชุม
ให)มหาวิทยาลัยนํากรอบอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ไปทบทวนและดําเนินการให)ครบถ)วนชัดเจนแล)ว
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยให)คํานึงถึงแผนยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗
แผนการเปJดหลักสูตรและรับนักศึกษาใหม9 และแผนพัฒนาต9างๆ โดยการนําเสนอ
ในประเด็นต9อไปนี้

๑๕
๑) ทํ ากรอบอั ตรากํ าลั งให) ชั ดเจน จํ านวนอาจารยควรสอดคล) องกั บ
หลักสูตรที่เปJดสอน
๒) ให) แยกจํ านวนอาจารยที่มีอยู9 ในป= จจุ บั นตามคุ ณวุ ฒิ ตํ าแหน9งทาง
วิชาการ และอาจแยกตามจํานวนปcตามแผนยุ ทธศาสตรที่ เหลื ออยู9 ๓ ปc ถ) ามี
จํานวนอาจารยเกิน ควรระบุว9าจะตัดกําลังคนนั้นได)อย9างไร ถ)าจํานวนไม9พอทั้ง
จํานวนคนและตําแหน9งทางวิชาการให)กําหนดว9าจะมีแผนพัฒนาอย9างไรจึงจะได)
จํานวนคนหรือตําแหน9งทางวิชาการให)เพียงพอ เพื่อมหาวิทยาลัยจะมีความเปOน
เลิศตามแผนยุทธศาสตรได)
๓.๔

(ร0าง) ข%อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๔ ฉบับ
๑) (ร0าง) ข%อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว0าด%วยกองทุนพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
๒) (ร0าง) ข%อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว0าด%วยกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
๓) (ร0 า ง) ข% อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว0 า ด% ว ยสวั ส ดิ ก าร
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
๔) (ร0 าง) ข%อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏพระนคร ว0 าด%วยเงิ นเดือนและเงิ น
ประจําตําแหน0ง ของผู%บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว9ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเสนอ
(ร9 า ง) ข) อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร จํ า นวน ๔ ฉบั บ ดั ง กล9 า ว รายละเอี ย ดดั ง เอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยอธิบายว9าการจัดทําข)อบังคับทั้ง ๔ ฉบับดังกล9าวนั้นเปOน
การออกนอกกรอบ เปOนความพยายามเพื่อให)เกิดประโยชนแก9มหาวิทยาลัยมากที่สุด โดยไม9ยึดกับระบบ
ราชการจนเกิ น ไป สํ า หรั บ (ร9 า ง) ข) อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครว9 า ด) ว ยกองทุ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... นั้น เนื่องมาจากป=ญหาที่รัฐบาลให)งบประมาณอุดหนุนกําลังคนมาเต็มจํานวน
มหาวิทยาลัยก็ไปเบิกงบประมาณนั้นมาเต็มจํานวน เพื่อใช)เปOนค9าจ)างพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณ
แผ9นดิน โดยมีเงื่อนไขว9าหากใช)งบประมาณนี้ไม9หมดภายใน ๒ ปc ก็ต)องคืนงบประมาณดังกล9าว ซึ่งอาจจะ
มีเหตุการณที่ทําให)มีงบประมาณคงเหลือ เช9น ปcที่ผ9านมามีงบประมาณคงเหลือ ๖ ล)านบาท งบประมาณ
นี้ไม9ได)ใช)สําหรับเปOนค9าตอบแทนเพียงอย9างเดียว ยังต)องใช)ในสวัสดิการต9างๆ ด)วย จึงมีความคิดที่จะตั้ง
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้นและเบิกงบประมาณนั้นมาไว)ในกองทุนเพื่อใช)สําหรับจ9ายค9าตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัย และสามารถคํานวณได)ล9วงหน)าว9าจะมีงบประมาณเหลือเท9าใดที่จะนําไปตั้งกองทุน
ที่เรียกว9ากองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และสามารถแจ)งกับสํานักงานตรวจเงินแผ9นดินได)ว9า
งบประมาณหมดแล)วเพราะจ9ายไปที่กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย กองทุนนั้น ต)องตั้งไว) ๒
กองทุ น คื อ กองทุ น ค9 า ตอบแทนพนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย และกองทุ น สวั ส ดิ ก ารพนั ก งานมหาวิ ทยาลั ย
เอกสารฉบับที่ ๑ นั้นเปOนสาระเกี่ยวกับกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและการจัดตั้งกองทุนฉบับที่ ๒ เปOน

๑๖
กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเปOนกองทุนที่รองรับงบประมาณที่โอนมาจากกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต)องจ9ายเปOนค9าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยและต)องโอนงบประมาณ
สมทบเข)าไปในกองทุนนี้ด)วยเพื่อกันไว)สําหรับเปOนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็จะมี
รายจ9ายเพิ่มขึ้นและต)องตั้งไว)เปOนรายจ9ายประจําปcของมหาวิทยาลัย ก็แล)วแต9มหาวิทยาลัยว9าจะตั้งไว)ที่
ร)อยละเท9าใด กองทุนนี้เพื่อประโยชนส9วนใหญ9สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย แต9บางเรื่องก็ยอมให)จ9าย
สําหรับข)าราชการหรือลูกจ)างประจําได) แต9ให)ความสําคัญกับพนักงานมหาวิทยาลัยเพราะข)าราชการได)
สวัสดิการที่ดีกว9าอยู9แล)ว สําหรับสวัสดิการในการเสียชีวิตนั้นจะจ9ายให)กับทุกคน อีกทั้งเพื่อการสนับสนุน
การทํ า ผลงานเพื่ อ ขอกํ า หนดตํ า แหน9 ง ทางวิ ช าการ และสวั ส ดิ การนั้ น จะมี ร ะเบี ย บว9 า ด) ว ยสวั ส ดิ การ
พนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับการรักษาพยาบาลนั้นมหาวิทยาลัยใช)บริการของสํานักงานประกันสังคม ซึ่ง
เปOนความเข)าใจผิดเพราะพนักงานมหาวิทยาลัยไม9ใช9ลูกจ)างตามความหมายของกฎหมายประกันสังคม
พนักงานมหาวิทยาลัยเปOนลูกจ)างของส9วนราชการ ไม9อยู9ในบังคับของประกันสังคม ที่ถามว9าให)เลือกว9า
ระหว9 า งประกั น สั งคมกั บ การประกั น ชี วิ ต จะเลื อกอะไร แต9 แบบสอบถามไม9 ชั ด เจนจึ งได) ข)อมู ล ว9 า ยั ง
ต)องการใช)ประกันสังคมอยู9 สําหรับข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว9าด)วยสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... แบ9งเปOน ๔ หมวด คือ ๑) การให)ความช9วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ๒) การ
ช9 ว ยเหลื อ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต ร ๓) การช9 ว ยเหลื อ พิ เ ศษหรื อ การสงเคราะหในกรณี พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัยถึงแก9กรรม ๔) การประกันสุขภาพ ๕) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ ๖) การให)เงินอุดหนุน
หรือรางวัลเพื่อเปOนการส9งเสริมให)เข)าสู9ตําแหน9งทางวิชาการและการให)เงินประจําตําแหน9งทางวิชาการ
ส9วนข)อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร ว9าด)วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน9งของผู)บริหารของ
มหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. ... รายละเอี ย ดดั ง เอกสารประกอบการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระนี้ ได) ม อบให)
มหาวิทยาลัยนําไปหารือกับสํานักงานตรวจเงินแผ9นดินว9าเปOนไปตามระเบียบหรือไม9 จะมีแก)ไขปรับปรุง
อย9างไร
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจํากล9าวว9าเปOนข)อบังคับฯ ที่เอื้อประโยชนและสร)างขวัญกําลังใจให)กับพนักงานมหาวิทยาลัย แต9
สําหรับการร9างข)อบังคับว9าด)วยสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... หน)า ๒ การให)ความช9วยเหลือ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล นั้น สามารถเปOนการประกันชีวิตสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและครอบครัว
ได)หรือไม9 เพื่อเปOนขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการทํางาน โดยให)ตามกําลังที่มหาวิทยาลัยมีอยู9
นายกสภามหาวิทยาลัยกล9าวว9าที่กล9าวมานั้นคงเปOนไปได)ยาก เพราะจะทําให)
เกิดป=ญหาได) แต9อาจจะประสานกับบริษัทประกันสุขภาพโดยมหาวิทยาลัยช9วยสนับสนุนในบางส9วน ซึ่ง
น9าจะเปOนไปได)
รองศาสตราจารยวันทนา จันทพันธ ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน9งกล9าวว9าตามที่ได)รับมอบหมายให)สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ทําประกันสังคม/ประกันชีวิต ซึ่งได)รับข)อมูลจากการสํารวจว9าพนักงานมหาวิทยาลัยยังมีความต)องการอยู9
เพราะมี ค วามมั่ น คงกว9 า แต9 การรั ก ษาพยาบาลให) ได) รั บ บริ ก ารที่ ไ ม9 ดี จึ ง มี ค วามต) อ งการได) รั บ ความ
ช9วยเหลือในส9วนของการรักษาพยาบาลและการประกันสุขภาพ

๑๗
ผู)ช9วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจําให)ข)อสังเกตว9าในหมวด ๒ การช9วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ข)อ ๗ คําว9า “มหาวิทยาลัย
อาจจ9ายเงินสวัสดิการเพื่อเปOนการช9วยเหลือ…” นั้น ไม9ควรใช)คําว9า “อาจจ9าย”
นายกสภามหาวิทยาลัยกล9าวว9าเหตุที่ต)องเขียนเช9นนี้เพราะเมื่อมหาวิทยาลัยไม9
มีงบประมาณก็ต)องหยุดจ9ายเช9นกัน เพื่อเปOนที่รับรู)ว9านี่ไม9ใช9สิทธิเด็ดขาด เมื่อมหาวิทยาลัยมีงบประมาณ
เพียงพอจึงจะจ9าย
นายพงษศั ก ดิ์ พยั ฆวิ เ ชี ย ร กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ให) ข)อสั ง เกตว9 า ควร
ตรวจสอบว9าประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๔๐ แห9ง มีที่ใดบ)างที่มีข)อบังคับเช9นนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยกล9าวว9าถ)ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทําสําเร็จ ที่
เหลือก็จะใช)เปOนแนวทางการดําเนินการในส9วนนี้ เพราะทุกแห9งใช)แนวทางตามระเบียบราชการจึงถูก
จํากัดในวิธีดําเนินการ
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามว9าในหน)า ๒ ข)อ ๗
นั้นป=จจุบันงบแผ9นดินที่มาจ9ายเปOนเงินเดือนนั้นมาจากเงินประเภทอุดหนุนทั่วไปแล)วใช9หรือไม9 เพราะ
หมวดของงบประมาณนั้นบางครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ9าย
นายกสภามหาวิทยาลัยกล9าวว9าเนื่องจากเปOนหมวดเงินอุดหนุนจึงสามารถนํามา
ตั้งกองทุนได) และกองทุนนี้มีไว)เพื่อจ9ายเงินเดือนจึงสามารถใช)ได)
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล9าวว9าจากการพิจารณา
ข)อมูลตัวเลขงบประมาณมหาวิทยาลัยใหม9 มีอยู9ไม9กี่มหาวิทยาลัยที่ได)รับงบรายได)คงที่ ส9วนใหญ9จะลดลง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนั้นยังไม9ได)ตรวจสอบว9 ามีการตั้งประมาณการรายได)ไว)เ ท9าใด เพราะจะ
กระทบต9 อ การจั ด ตั้ ง กองทุ น ดั ง กล9 า ว จึ ง ควรมี ค วามรอบคอบในส9 ว นนี้ และการจ9 า ยเงิ น สมทบการ
รั ก ษาพยาบาลนั้ น ต) อ งพิ จ ารณาฐานะทางการเงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยตรวจสอบว9 า รายได) ข อง
มหาวิทยาลัยเปOนอย9างไร ตรวจสอบความคงที่ที่ต)องมีความระมัดระวังในส9วนนี้ด)วย
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ถามว9 า มี ก องทุ น อะไรที่ ใ ห) ข)า ราชการและพนั กงาน
มหาวิทยาลัยกู)ฉุกเฉินบ)าง หากไม9มีก็สามารถสร)างขึ้นในสวัสดิการนี้ก็ได) แต9อาจจะกลายเปOนดาบสองคม
เพราะผู)ที่เงินไม9พอใช)เมื่อมีการเปJดโอกาสในการให)กู)ยืมก็จะกู)อย9างเต็มที่เช9นกัน กลายเปOนภาระและ
หนี้สินเพิ่มเติม แต9หากจะเขียนระบุให)สามารถกู)ยืมได)ก็จะระบุว9าเพื่อใช)ในการรักษาพยาบาลตนเองและ
ครอบครั ว ยามฉุ ก เฉิ น ทั้ ง หมดนี้ ค ณะกรรมการกลั่ น กรองฝD า ยกฎหมายจะตรวจสอบอี ก ครั้ ง หนึ่ ง
สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติในหลักการก9อน และให)เวลา ๑๕ วันเพื่อให)สภาคณาจารยไปศึกษาข)อมูลเพื่อมี
ข)อเสนอแนะ แต9ไม9ควรมุ9งให)สวัสดิการเพราะกําลังของมหาวิทยาลัยมีเพียงเท9านี้
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล9าวว9า
สวัสดิการนั้นมีความแตกต9างระหว9างข)าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย แต9ก็หวังที่จะพึ่งการช9วยเหลือ
จากมหาวิทยาลัย แต9สิ่งหนึ่งที่ไม9ได)กล9าวถึงคือระบบสหกรณออมทรัพยที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุก
ประเภทสามารถจะทํ าได) ในส9ว นนี้ ได) องคกรทั้ งในประเทศและต9า งประเทศต9า งก็ ใช) ระบบสหกรณ มี

๑๘
กองทุนสําหรับการบริหารจัดการต9างๆ สหกรณร)านค)านั้นควรจะมีเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย หากจัดทําเปOน
สหกรณได)ก็จะทําให)เกิดความมีส9วนร9วม มีการป=นผล มีความรู)สึกภาคภูมิใจ
รองศาสตราจารยวันทนา จั นทพั นธ ประธานสภาคณาจารยและข) าราชการ/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน9งกล9าวว9าสหกรณมหาวิทยาลัยนั้นก็ได)รับการเรียกร)องจากบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยพอสมควร แต9ไม9ทราบว9าจะเริ่มต)นอย9างไร และทราบว9าสหกรณที่อยู9ในมหาวิทยาลัยนี้ไม9ใช9ของ
มหาวิทยาลัยหากเปOนดังที่นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล9าวมานั้นจะ
เปOนการดีมาก
นายป= ญญา โชติ เทวั ญ ประธานคณะกรรมการส9 งเสริ มกิ จการมหาวิ ทยาลั ย/
กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยโดยตํ าแหน9 งให) ข)อเสนอแนะว9 าหากจะใช) งบประมาณจากกองทุ นสวั สดิ การ
พนักงานมหาวิทยาลัยมาจัดตั้งสหกรณของมหาวิทยาลัยก็สามารถทําได) ผลประโยชนก็กลับเข)ากองทุนลงสู9ผู)
ที่อยู9ในกองทุน อีกทั้งยังเปOนสถานที่ฝF กงานของนักศึ กษา เสริมสร)างประสบการณชี วิตในอนาคตได) เกิ ด
ความสัมพันธที่ดีระหว9างครูกับศิษย นักศึกษาได)ความรู)ทางด)านเทคนิคและวิธีการขาย ได)ความรู)ทางวิชาชีพ
เฉพาะทาง
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล9าว
ว9าจากประสบการณการเปOนเจ)ากรมฯ เคยมีสหกรณร)านค)า สหกรณเพื่อการกู)ยืม และสหกรณป=rมน้ํามัน ซึ่ง
เหล9านี้หากมีการบริหารจัดการที่ดีแล)วจะทําให)ผลกําไร แต9ต)องมีกฎเกณฑที่ชัดเจน เช9น เกณฑการกู)ยืม
สําหรับสหกรณเพื่ อการกู)ยื ม การกํ าหนดราคาสิ นค) าที่ขายไม9ดีต) องให)ค9าคอมมิชชั่ นสูงกว9าสินค) าที่ขายดี
สําหรับสหกรณร)านค)า ทั้งหมดนี้หากมีการบริหารจัดการที่ดี ก็จะส9งผลดีต9อองคกร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว9าได)ส9ง (ร9าง) ข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครทั้ง ๔ ฉบับนี้ให)กับรองศาสตราจารยโภคิน พลกุ ล ประธานคณะกรรมการดําเนิ นงานของสภา
มหาวิทยาลัยฝDายกฎหมายและข)อบังคับต9างๆ เพื่อพิจารณาและให)ข)อเสนอแนะแล)ว แต9เนื่องจากวันนี้รอง
ศาสตราจารยโภคิน พลกุล ติดภารกิจไม9สามารถเข)าร9วมประชุมได)
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ในหลั กการ โดยให) ส ภาคณาจารยและข) า ราชการนํ าไปให) ป ระชาคม
รับทราบ หากมีข)อเสนอแนะอย9างไรให)นําเสนอมาภายใน ๑๕ วัน สําหรับเรื่อง
สหกรณนั้นให)ศึกษาความเปOนไปได)ก9อน
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่อง
ไม9มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอให%ที่ประชุมทราบ
ไม9มี

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย วาระนโยบาย การพั ฒนาระบบบริ หาร
มหาวิทยาลัยแนวใหม0 และระดมความคิดเห็นสู0การปฏิบัติ

๑๙
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานว9 าตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ยได) กําหนดการ
ประชุมสภามหาวิ ทยาลัย วาระนโยบาย การพั ฒนาระบบบริ หารมหาวิ ทยาลั ยแนวใหม9 และระดมความ
คิดเห็นสู9การปฏิบัติ ในวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ เดอะไทด รีสอรท บางแสน จังหวัดชลบุรี และ
ฝDายเลขานุการได)มอบเอกสาร ๖ เล9มให)กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เปOนเอกสารการวิจัย ๔ เล9ม คือ ๑)
การพัฒนาการผลิตบัณฑิตแนวใหม9 ๒) การพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ๓) การวิจัยแนวใหม9 ๔) การบริหาร
จัดการนวัตกรรมแนวใหม9 ๕) การบริหารจัดการแนวใหม9 และ ๖) รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบบริหาร
มหาวิทยาลัยแนวใหม9 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ ขอให)ทุกท9านศึกษาเอกสารและนําไปในวันประชุมด)วย
นายกสภามหาวิ ทยาลัยขอให) เชิ ญตัวแทนสภาคณาจารย รองคณบดี และประธาน
สาขาวิชาในแต9ละคณะเข)าร9วมประชุมดังกล9าวด)วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา

๑๖.๔๕ น.
ผู)ช9วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู)จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

