รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕
วันศุกรที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ห$องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ป(การฝ*กหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

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

นายมีชัย ฤชุพันธุ
นายถนอม อินทรกําเนิด
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
รองศาสตราจารยทองหล3อ วงษอินทร
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว
หม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
อาจารยวิชยานนท สุทธโส

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
ผู)ช3วยศาสตราจารยประชน แสงจักร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
ผู)ช3วยศาสตราจารยมณีรัตน ลิ่มสืบเชื้อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
ผู)ช3วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ผู)ช3วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
รองอธิการบดี / เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู$ลาประชุม
๑. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๒. ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ

๒
ผู$เข$าร1วมประชุม
๑. ผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
๓. อาจารยสืบวงศ กาฬวงศ
๔. อาจารยชาญเวทย อิงคเวทย
๕. ผู)ช3วยศาสตราจารยวาสนา เสนาะ
๖. ผู)ช3วยศาสตราจารยสุนันทา ศรีม3วง
๗. อาจารยณัฐกร ทองเพียร
๘. อาจารยอัณณพ ภราดรธรรม
๙. ผู)ช3วยศาสตราจารยภาวินีย มีผดุง
๑๐. อาจารยรณกร รัตนธรรมมา
๑๑. ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๑๒. นาง ญ หญิง สมแสน
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางลภัสรดา นาคพริก
นางพัชราวไล ไพรี

รองอธิการบดีฝCายวิชาการและบริการวิชาการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองคณบดีฝCายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ผู)ช3วยอธิการบดี/ผู)ช3วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หั ว หน) า กลุ3 มงานสภามหาวิ ท ยาลั ย /ผู) ช3 ว ยเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม
ในช3ว งแรกเนื่องด)วยนายมี ชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนคร
ประธานการประชุมติดภารกิจ จึงให)นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน)าที่
แทนและได)ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได)ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ$งให$ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การปรับวาระที่ ๓.๘ รายงานผลการดํา เนินงานศูนยวัฒนธรรมพระนคร
ป( ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ และขออนุ มั ติ ง บประมาณศู น ย วั ฒ นธรรม พระนคร
ป(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป>นวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให$ที่ประชุมทราบ ในวาระที่ ๕.๔
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ)งว3าขอ
ปรับระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให)ที่ประชุมพิจารณา วาระที่ ๓.๘ รายงานผลการดําเนินงานศูนย
วัฒนธรรมพระนคร ปHงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ และขออนุมัติงบประมาณศูนยวัฒนธรรม
พระนคร ปHงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปJนวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให)ที่ประชุมทราบ ในวาระที่ ๕.๔

๓
เนื่องจากตามระเบียบศูนยวัฒนธรรมพระนคร สภามหาวิทยาลัยได)มอบให)คณะกรรมการบริหารศูนย
วัฒนธรรมพระนครเปJนผู)พิจารณาเรื่องรายจ3ายของศูนยวัฒนธรรมพระนคร ซึ่งได)นําเข)าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร)อยแล)ว โดยระเบียบของศูนยวัฒนธรรมพระนครข)อ ๑๓ (๗)
ระบุ ว3 า คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย มี อํา นาจหน) า ที่ ใ ห) ความเห็ น ชอบงบประมาณรายจ3 า ย
ประจําปHของศูนยวัฒนธรรมพระนคร
หม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยฝCายธุรกิจและรายได)/กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ กล3าวว3าตามระเบียบศูนย
วัฒนธรรมพระนครระบุว3าคณะกรรมการบริหารศูนยวัฒนธรรมพระนครมีอํานาจในการพิจารณา
รายรั บรายจ3ายของศูนยวั ฒนธรรมพระนคร โดยแจ)งให) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ยรับทราบโดยมี
เอกสารประกอบ
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3า
เนื่องจากเปJนผลประโยชนของมหาวิทยาลัยควรให)สภามหาวิทยาลัยได)พิจารณา
มติที่ประชุม ปรับวาระที่ ๓.๘ รายงานผลการดําเนินงานศูนยวัฒนธรรมพระนคร ปHงบประมาณ
๒๕๕๓-๒๕๕๕ และขออนุมัติงบประมาณศูนยวัฒนธรรมพระนคร ปHงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ เปJนวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให)ที่ประชุมทราบ ในวาระที่ ๕.๔
๑.๒ ส.ค.ส. และของขวัญป(ใหม1จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู$ทรงคุณวุฒิ
เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย แจ) ง ว3 า นายมี ชั ย ฤชุ พัน ธุ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
มอบหนั งสื อ ถาม-ตอบ กั บมี ชั ย ฤชุ พันธุ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึ ง ตุ ลาคม ๒๕๕๕ นายผดุ งชาติ
สุวรรณวงศ และหม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ มอบ
ส.ค.ส. และพลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ มอบของขวัญ
ปHใหม3 เนื่องในโอกาสขึ้นปHใหม3 พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าฝCายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได)จัดทํา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกรที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เรียบร)อยแล)ว จํานวน ๙ หน)า รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ โดยมีแก)ไข หน)า ๖ ย3อหน)าที่ ๔ “...
งบประมาณแบบต)อนทุนการผลิต...” แก)ไขเปJนคําว3า “...งบประมาณแบบต)นทุน
การผลิต...”
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตรแก1ผู$สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
รอบที่ ๒

๔
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย รายงานว3 า สํ า นั กส3 งเสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย น
นําเสนอรายชื่อและข)อมูลผู)สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ รอบที่ ๒ เพื่อขออนุมัติ
ปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผ3านการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๕ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยให)ความเห็นชอบเรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตรแก3ผู)สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ รอบที่ ๒
๓.๒ (ร1าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม1 พ.ศ.
๒๕๕๖ วิทยาลัยการฝ*กหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย รายงานว3 า วิ ทยาลั ย การฝQ กหั ด ครู ได) จั ด ทํ า หลั กสู ต ร
ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพลศึ ก ษา หลั ก สู ต รใหม3 พ.ศ. ๒๕๕๖ หลั ก สู ต รดั ง กล3 า วได) ผ3 า น
สภาวิ ช าการในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
คณะกรรมการดํ าเนิน งานของสภามหาวิทยาลั ย ฝCา ยกลั่ นกรองหลั กสูตร ในการประชุ มครั้งที่ ๘/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3าสิ่งสํา คัญที่ควรแจ)งคือรายละเอียดของการใช)
งบประมาณในเรื่องครุภัณฑหรือการปรับปรุงอาคาร ซึ่งควรผ3านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาความเหมาะสมด)วย จึงควรเพิ่มเปJนอีก ๑ ขั้นตอน
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ให)ข)อสังเกตว3าควรเพิ่มเติมบางประเด็นที่สําคัญๆ ที่สาขาควรนําเสนอเช3น โครงสร)างหลักสูตร เพื่อให)
เห็ น ความสั มพัน ธกับ ปรัช ญาวั ต ถุป ระสงค กั บรายวิ ช า เพื่อกรรมการสภามหาวิทยาลั ย จะได)เ ห็ น
รายละเอียดได)ชัดเจน
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล3 า วว3 า ตามที่ ร องศาสตราจารยสุ พ จน แสงเงิ น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํากล3าวมานั้นอยู3นอกเหนือจากรูปแบบ มคอ. ๒ จึง
ควรสรุปผ3านคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝCายกลั่นกรองหลักสูตร
หลั ง จากนั้ น อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ รองศาสตราจารยเกษม ช3 ว ยพนั ง
อาจารยผู) รับ ผิด ชอบหลักสู ตรนํา เสนอหลั กสู ตรต3อที่ ประชุ ม รายละเอีย ดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3า
ควรคํานึงถึงงบประมาณที่ต)องใช)กับงบประมาณที่จะได)รับ ควรมีการระบุจํานวนนักศึกษาที่จะเรียนว3า
เปJนเท3าไหร3ที่จะดําเนินการจัดการเรียนการสอนต3อไปได)อย3างต3อเนื่อง ไม3ติดขัดเรื่องงบประมาณ และ
มีโอกาสในการทํางานได)ทันที
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามว3าการจัดเอกเดี่ยว เอกคู3 และเอกโท นั้น สอดคล)อง
กับวัตถุประสงคทั้ง ๓ ประการหรือไม3

๕
รองศาสตราจารยเกษม ช3วยพนัง อาจารยผู)รับผิดชอบหลักสูตรกล3าวว3าในการเปTด
นักศึกษาลําดับต3อไปจะเปTดรับนักศึกษาเอกเดี่ยวจํานวน ๔๐ คน ซึ่งจากการคํานวณค3าใช)จ3ายต3างๆ
แล)วเฉลี่ย ๕ ปHจะมีค3าใช)จ3ายเฉลี่ย ๓๘,๗๕๖ บาทต3อปHต3อคน ถ)านักศึกษามาเรียน ๒๐ คนก็จะคุ)มทุน
เพราะมีทรัพยากรเดิมรองรับอยู3แล)ว
นายผดุ ง ชาติ สุ ว รรณวงศ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก ล3 า วว3 า
งบประมาณที่เ พิ่ มขึ้ นนั้ นมี เท3 าใดก็ควรให) มหาวิทยาลัย รั บผิ ดชอบในส3 วนนั้น ซึ่ งในคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝCายกลั่นกรองหลักสูตรก็ได)หารือกันแล)วว3าควรจะต)องผ3านขั้นตอน
เหล3านั้นด)วย ส3วนหลักสูตรเปJนหลักสูตรใหม3 นักศึกษาที่เข)ามาศึกษาก็ไม3เข)มแข็งเท3าใดนัก จึงควรทุ3ม
การผลิตให)ดีที่สุดทั้งเครื่องมือ อุปกรณ และคณาจารยที่สอน จึงควรคิดให)ดีที่สุด หากยังใช)ของเดิมๆ
ผลผลิตที่ได)ก็จะเหมือนเดิม จึงควรลงทุนให)มากหากจําเปJน เพื่อให)ได)ผลผลิตที่ดีที่สุด และควรเปJน
นโยบาย
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าว
แสดงความเห็ น ด) ว ยกั บ นายผดุ ง ชาติ สุ ว รรณวงศ ว3 า ก3 อนที่ จ ะเปT ด หลั ก สู ต รพลศึ กษา ควรจะมี
เครื่องมือที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อให)ได)ผลผลิตที่มีคุณภาพ นักศึกษาที่เข)ามาเรียนไม3ใช3เด็กเก3ง แต3
เมื่อสําเร็จการศึกษาจะต)องมีผู)ที่มีคุณภาพ จึงควรเสนอให)ครบวงจรในส3วนงบประมาณ หลักการคิด
งบประมาณนั้น หากไม3มีนักศึกษาเลยอาจารยที่มีอยู3ทั้ง ๕ ท3านก็ได)รับค3าตอบแทนของมหาวิทยาลัย
อยู3แล)ว หากเปTดปHแรกมีนักศึกษาจํานวนน)อย ก็ต)องขยายงานไปทําส3วนอื่น และต)องคิดว3าเฉพาะงาน
สอนนั้นมีร)อยละเท3าใด แล)วจึงนํามาคํานวณจึงจะถูกต)อง
นายมี ชั ย ฤชุ พัน ธุ นายกสภามหาวิทยาลั ยสอบถามผู) ช3ว ยศาสตราจารยประชน
แสงจักร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําว3าตามที่เคยมอบหมายให)คํานวณต)นทุนต3อ
หัวของนักศึกษามานั้นสําเร็จหรือไม3 อาจจะให)เปJนผลงานทางวิชาการแก3อาจารยที่คิดมาก็ได)
ผู)ช3วยศาสตราจารยประชน แสงจักร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํากล3าวว3าการคิดคํ านวณต)นทุน ต3อหัวของนั กศึกษานั้นในทุกๆ หลักสูตรหากตัด รายจ3ายทาง
สาธารณูปโภคออกไปต3อปHก็จะใช)ไม3เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หากเกินจากนี้ต)องขึ้นค3าหน3วยกิต
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3าควรทําวิธีคิดให)ดูว3าจะเฉลี่ยอย3างไรในแต3ละคณะ
และถามว3าหลักสูตรพลศึกษาและหลักสูตรวิทยาศาสตรการกีฬานั้นมีความแตกต3างกันอย3างไร
รองศาสตราจารยเกษม ช3วยพนัง กล3าวว3าในรายละเอียดวิชาเอกจะเหมือนกัน แต3
หลักสูตรพลศึกษาจะเพิ่มรายวิชาทางครูขึ้นมา เน)นการสอนทางพลศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3าสาขานี้เปJนอีกหนึ่งสาขาที่จะไม3แพ)ใคร เมื่อคํานึงถึง
นักศึกษาแล)วจะไม3ต)องการผู)ที่เก3งมาก แต3เน)นที่พละกําลังและความตั้งใจ ซึ่งนักศึกษาของเราก็มีอยู3
หากมุ3งให)ดีอาจจะเปJนเลิศได) แต3ปVญหาอยู3ที่การเริ่มเปTดสอน วิชาเหล3านี้ต)องใช)ภาคปฏิบัติมาก จึงควร
มีเครื่องมือครบและทันสมัย

๖
รองศาสตราจารยเกษม ช3วยพนัง กล3าวว3าเครื่องมือที่ใช)ในการเรียนการสอนมีครบ
เพราะใช)ร3วมกับสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา ขาดแต3สระว3ายน้ํา
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3าหากจะทําให)เกิดความสมบูรณต)องใช)งบประมาณ
เท3าใดในการจัดหาอุปกรณและ เครื่องมือที่ใช)จริงให)ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และนํากลับมา
นําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ในเรื่องสระว3ายน้ํานั้นมีพื้นที่รองรับ ส3วนงบประมาณในการ
จัดสร)างอาจจะต)องของบประมาณสัดส3วนครึ่งต3อครึ่ง การเปTดหลักสูตรควรเปTดให)สมบูรณ เปJนโอกาส
ดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเพราะเปJนผู)ที่มีความอดทนกว3า
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภรณ อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหน3งกล3าวว3าการคิดต)นทุนต3อหน3วยการผลิตนั้น มหาวิทยาลัยได)มอบหมายให)กองคลังทําวิจัยซึ่ง
สําเร็จเรียบร)อยแล)ว และจะนําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต3อไป
มติที่ประชุม อนุมัติห ลักสูต รครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลั กสูตรใหม3 พ.ศ. ๒๕๕๖
วิทยาลัยการฝQกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยให)คิดคํานวณเกี่ยวกับ
งบประมาณที่จะต)องใช)เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาที่สมบูรณ
๓.๓ (ร1าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟHา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลั ยรายงานว3 าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได) ปรั บปรุ ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟXา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักสูตรดังกล3าวได)ผ3านสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ และคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝCายกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และเชิญอาจารยศุภลักษณ ใจเรือง คณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู)ช3วยศาสตราจารยกัมพล ทองเรือง นําเสนอข)อมูล (ร3าง) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยี ไฟฟX า หลั กสู ต รปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3า
ตามที่ระบุว3าจบการศึกษาแล)วสามารถออกไปประกอบธุรกิจ SME นั้น ตามจริงแล)วใช)เพียงคุณวุฒิ
ปวช. หรือ ปวส. ก็ได) บัณฑิตควรไปเปJนผู)บริหาร ดูแลเรื่อง QC หรือ ISO ซึ่งคณบดีทราบดีอยู3แล)ว
ประเด็นต3อมาหลักสูตรเปJนหลักสูตรที่ต)องปรับปรุงทุก ๔ ปH แต3รายงานว3าเปJนหลักสูตรเดิมตั้งแต3ปH
๒๕๑๙ ซึ่งไม3ถูกต)อง ต)องระบุว3าเปJนหลักสูตรปรับปรุงจากเดิมปHอะไร หรือหากไม3เคยปรับปรุงเลยก็
ต)องรายงานให)ชัดเจน นักศึกษาก็ระบุเพียงแค3นักศึกษาใหม3ของปH ๒๕๕๖ แต3นักศึกษาเดิมไม3ระบุ ซึ่ง
หลักสูตรนี้เปJนหลักสูตรปรับปรุงไม3ใช3หลักสูตรใหม3 จํานวนนักศึกษาจึงต)องสอดคล)องกัน

๗
ผู)ช3วยศาสตราจารยกัมพล ทองเรือง ให)ข)อมูลว3าเปJนหลักสูตรปรับปรุงจากเดิมปH
๒๕๔๙ การจัดการเรียนการสอนเน)นการฝQกทักษะให)นักศึกษาเกิดความเชี่ยวชาญ
อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง กล3าวเพิ่มเติมว3าหลักสูตรนี้เปJนหลักสูตรปรับปรุงที่มีการ
วิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ซึ่ ง ในภาคอุ ต สาหกรรมจะประกอบไปด) ว ยอุ ต สาหกรรมบริ ก าร
อุตสาหกรรมการผลิต และการควบคุมคุ ณภาพ ส3ว น SME นั้นจะเปJนอุ ตสาหกรรมบริการที่จ ะ
สนับสนุนอุตสาหกรรมทางด)านการผลิต ด)านงบประมาณมหาวิทยาลัยได)จัดสรรงบประมาณการผลิต
ส3 ว นของวั ส ดุ ฝQ กให) กับ นั กศึ กษาในภาคปฏิ บั ติ รวมถึ ง ครุ ภั ณ ฑต3 า งๆ อาคารสถานที่ สํ า หรั บใช) ฝQ ก
ปฏิบัติการ คณะมีกิจกรรมที่ส3งเสริมทางด)านปฏิบัติสู3รายวิชาต3างๆ
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กล3าวว3าตามที่ถามว3ามีการเตรียมการเพื่อเข)าสู3
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม3นั้นมีความสอดคล)องกับภาคอุตสาหกรรมไฟฟXา
ในระดับอาเซียนหรือไม3 ควรมีการส3งเสริมให)อาจารยไปศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมไฟฟXา หรือการ
ผลิตหุ3นยนตในอาเซียน เพื่อให)ได)ความคิดใหม3ๆ เพื่อกับมาพัฒนาหลักสูตรหรือห)องปฏิบัติการให)
ทันสมัยเทียบเท3ากับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน และตนจะเปJนผู)ประสานติดต3อให)
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ รองอธิ การบดี/ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)
ดํารงตําแหน3งบริหารกล3าวว3าความสามารถพื้นฐานของแต3ละช3างในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้นมี
น) อ ยพอสมควร เช3 น ช3 า งไฟฟX า ควรมี ทั ก ษะพื้ น ฐานนั้ น ควรมี ค วามสามารถพื้ น ฐานในการซ3 อ ม
เครื่องใช)ไฟฟXาได) โดยมีสถานที่ในการฝQกปฏิบัติ หรือส3งอาจารยหรือนักศึกษาไปฝQกทักษะตามแหล3งฝQก
ประสบการณวิชาชีพต3างๆ ควรมีเวลาให)นักศึกษาได)ฝQกปฏิบัติเสริมสร)างทักษะ
อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง กล3าวว3าทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีศูนยบ3มเพาะ
ทางด)านคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส โดยมีอาจารยประจําและมีนักศึกษาฝQกปฏิบัติ ส3วนเรื่อง
หลักสูตรทางคณะมีแนวความคิดและการดําเนินการสร)างนักเทคโนโลยีสู3ประชาคมอาเซียน โดยมี
มาตรฐานแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพต3างๆ เข)ามาสนับสนุนให)เปJนบัณฑิตนักเทคโนโลยีอย3างแท)จริง
ซึ่งปVจจุบันภาคอุตสาหกรรมยังขาดนักเทคโนโลยี ซึ่งเหล3านี้ก็เปJนแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร และ
ทางคณะได) ติดตั้ง Teleconference เพื่ อเรียนร3วมกับสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ
พัฒนาการศึกษา (UniNet) และอยู3ระหว3างการดําเนินการและประสานติดต3อกับมหาวิทยาลัยโตไก
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กล3าวว3าเรื่องของศูนยบ3มเพาะนั้นก็เปJนสิ่งสําคัญ
แต3ควรดําเนินการควบคู3กันโดยให)อาจารยไปศึกษาดูงานและฝQกงานกับโรงงานที่มีเทคโนโลยีใหม3ๆ
แล)วนํามาประยุกตใช)ที่คณะก็จะเกิดประโยชนอย3างมาก
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3าจุดเด3น
ของหลักสูตรนี้คือการมุ3งที่ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย3อม SME จึงเปJนสิ่งที่น3าภาคภูมิใจ
จึงควรมุ3งเน)นอย3างจริงจัง สามารถนําไปประกอบการได)โดยมีทักษะอย3างอื่นนอกเหนือจากทักษะทาง
วิชาช3าง ต)องมีการวางแผนเปJน รู)จักการลงทุน การบริหารงานบุคคล ซึ่งยังขาดอยู3มากในส3วนนี้จึงจะ
สามารถประกอบธุรกิจ SME ได)

๘
ผู)ช3วยศาสตราจารยกัมพล ทองเรือง ให)ข)อมูลว3าในหลักสูตรมีรายวิชาธุรกิจขนาด
ย3อม มีการสร)างพื้นฐานในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย3อม การวางแผนการผลิต การ
วางแผนธุรกิจ การบริหารโครงการ เปJนการส3งเสริมทักษะที่นอกเหนือจากวิชาช3าง
หม3อมราชวงศโอกาส กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว3า
มีการนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานด)านสถานประกอบการด)านอุตสาหกรรมไฟฟXา แล)วให)นักศึกษาทํา
เปJนสถานประกอบการจําลองโดยมีการแบ3งหน)าที่กันว3 าจะต)องทํา อย3างไรบ) าง แล)วให) อาจารยให)
คะแนน เปJนกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอให) ตั้ ง ที ม งานเขี ย นตํ า ราพื้ น ฐานการประกอบธุ ร กิ จ
เบื้ องต) น ว3 า ด) ว ยเรื่ องภาษี การลงทุ น การกู) ยื ม เงิ น บั ญ ชี ขั้ น ต) น วิ ธี การประกอบธุ ร กิ จ กฎหมาย
เกี่ ย วกั บ สั ญ ญา เพื่ อเปJ น แนวทางในการประกอบธุ ร กิ จ SME โดยนํ าไปจั ด สอนในหลั กสู ต รต3 า งๆ
อาจจะเปJนวิชาหลักหรือวิชาเลือกเสรีก็ได) หลังจากนั้นก็อาจจะให)เปJนผลงานทางวิชาการก็ได) อาจจะ
เขียนเปJนหัวข)อขึ้นมาก3อนก็ได)
ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยประชน แสงจั ก ร กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู) ดํ า รง
ตําแหน3งบริหารให)ข)อมูลว3าแต3เดิมมีกลุ3มวิชาวิทยาการจัดการที่ทุกคณะจะต)องเรียน แต3ปVจจุบันไม3เปJน
เช3นนั้น เพราะทุกคณะจะจัดทําเปJนของตนเอง จึงทําให)นักศึกษารู)ไม3ลึกซึ้ง แต3ที่คณะวิทยาการจัดการ
มี ๒ รายวิชาคือ ๑) ความรู)เบื้องต)นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ๒) การเปJนผู)ประกอบการ ซึ่งแต3เดิม
จะมีอยู3ในทุกหลักสูตร แต3ภายหลังเมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตร ก็จะมีการตัดรายวิชาเหล3านี้ออกไป
หรือนําไปปรับปรุงเปJนรายวิชาของตนเอง
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3าหากแต3ละคณะต)องการที่จะนําไปสอนเองก็ให)เขียน
รายละเอียดของรายวิชาให)ครอบคลุม จะเปJนใครสอนก็ได) แต3ต)องสอนให)รู)เรื่อง ควรทําเปJนต)นแบบ
เพื่อใช)ต3อไป
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟXา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๓.๔ (ร1าง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต1อเนื่อง)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได)ปรับปรุงหลักสูตร
สูตรวิเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต3อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตร
ดั งกล3 าวได) ผ3 านสภาวิ ชาการ ในการประชุ มครั้ งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่ อวั นที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝCายกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต3อเนื่อง) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๙

๓.๕ (ร1าง) หลั กสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลปP ไทย หลั กสูตรใหม1 พ.ศ.
๒๕๕๖ วิทยาลัยการฝ*กหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าวิทยาลัยการฝQกหัดครูได)จัดทําหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลปi หลักสูตรใหม3 พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล3าวได)ผ3านสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝCายกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม อนุ มัติหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิต สาขาวิ ชานาฎศิ ลปiไทย หลั กสู ตรใหม3 พ.ศ. ๒๕๕๖
วิทยาลัยการฝQกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๓.๖ (ร1าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง หลักสูตร
ใหม1 พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได)จัดทําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง หลักสูตรใหม3 พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล3าวได)ผ3าน
สภาวิ ชาการ ในการประชุ มครั้ งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่ อวั นที่ ๒๕ ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝCายกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง หลักสูตรใหม3
พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๓.๗ พิจารณาผู$สมควรดํารงตําแหน1งคณบดีวิทยาลัยการฝ*กหัดครู
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย/
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝQกหัดครู นําเสนอข)อมูลดําเนินการ ซึ่งคณะกรรมการสรร
หาได) นํ าผลระดมความคิ ดเห็ นของประชาคมเผยแพร3 ให) ประชาคมรั บทราบด) วย จากนั้ นได) เชิ ญรอง
ศาสตราจารยทองหล3อ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ/กรรมการสรรหา นําเสนอข)อมูล
การได)มาซึ่งคะแนนในการพิจารณาผู)สมัคร/ผู)ได)รับการเสนอชื่อ จํานวน ๒ รายที่นําเสนอต3อที่ประชุม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวสรุปว3าการดําเนินงานมีความเปJนปรนัย จึงเสนอให)ที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีข)อเสนอแนะว3าวิทยาลัยการฝQกหัดครูมีภารกิจสําคัญค3อนข)างมาก
เพราะเปJนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดและมุ3งเน)นการสร)างความเปJนเลิศ ผู)สมัคร
และผู) ได) รั บการเสนอชื่ อที่ ได) รั บการพิ จารณาสรรหา จึ งต) องการความช3 วยเหลื ออย3 างมาก ดั งนั้ น สภา
มหาวิทยาลัยต)องดูแลให)ความช3วยเหลืออย3างใกล)ชิด โดยเสนอโครงสร)างการบริหารจัดการดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

๑๐
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภาหมาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ความเห็นว3า
ไม3 เ ห็ น ด) วยกั บ เกณฑการให) คะแนนข) อ ๗ และรายงานการให) คะแนนยั งแตกต3 า งจากคุ ณสมบั ติ ที่
กําหนด สภามหาวิทยาลัยควรให)บุคคลทั้งสองรายได)มานําเสนอ โดยกําหนดข)อคําถามใหม3ๆ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3าสภามหาวิทยาลัยจะแสดงความไม3เห็นด)วยกับวิธีการ
ของคณะกรรมการสรรหามิได) เพราะผู)สมัคร/ผู)ได)รับการเสนอชื่อได)ทราบเกณฑกติกาทั้งหมดของ
คณะกรรมการสรรหาแล)ว ดังนั้น จะเปลี่ยนวิธีการใหม3ไม3ได) ต)องไว)วางใจคณะกรรมการสรรหา กรณีนี้
ข)อบั งคั บฯ กํ าหนดให) ลงคะแนน ดังนั้น จึงต)องลงคะแนน และควรแก)ข)อบั งคั บข) อ ๘ เสี ยใหม3 ให)
คณะกรรมการสรรหาเลือกบุคคลผู)สมควรดํารงตําแหน3งคณบดีได)เพียง ๑ คน เพราะได)มอบความ
ไว)วางใจให)คณะกรรมการสรรหาแล)ว
จากนั้นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได)ดําเนินการลงคะแนนตามที่ข)อบังคับฯ กําหนด
ผลการลงคะแนนผู) ได) รั บการสรรหาเปJ นคณบดี วิ ทยาลั ยการฝQ กหั ดครู ได) แก3 ผู) ช3 วยศาสตราจารยอั ญชลี
ไสยวรรณ
ผู)ช3วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํากล3าว
ว3าเห็นด)วยกับการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหา แต3มีข)อสังเกตเช3นเดียวกันว3าเกณฑการให)คะแนนข)อ
๗ นั้น ไม3เหมาะที่นํามาเปJนเกณฑและควรเน)นประเด็นความเปJนเลิศของวิทยาลัยการฝQกหัดครู
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3าสภามหาวิทยาลัยมีสิทธิและอํานาจหน)าที่จะขอดูกรอบ
เกณฑการประเมินจากคณะกรรมการสรรหาก3อน ส3วนข)อบังคับฯ นั้น จะแก)ไขอย3างไรก็ให)นําไปพิจารณา
ตรวจสอบกันมาก3อน
รองศาสตราจารยทองหล3อ วงษอินทร ให)ข)อมูลเพิ่มเติมว3าข) อบังคับข) อ ๗ นั้ น มีการ
อภิ ปรายกั นมาก แต3 กรรมการไม3 ได) มุ3 งเน) นที่ งบประมาณที่ ใช) แต3 มุ3 งพิ จารณาความคุ) มค3 าของการจ) าง
งบประมาณ
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว3ากรรมการติดใจภาษาที่ใช)เพราะถ)าใช)งบประมาณ
มากคะแนนจะน)อย ดังนั้น ถ)าเปJนดังนี้รองศาสตราจารยทองหล3อ วงษอินทร อธิบายมาคือความคุ)มค3าก็
ถูกต)องแล)ว ซึ่งก็เปJนการเรียนรู)ร3วมกัน
มติที่ประชุม เห็นชอบให)ผู)ช3วยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ ดํารงตําแหน3งคณบดีวิทยาลัยการฝQกหัดครู
๓.๘ ขออนุมัติแก$ไขข$อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว1าด$วยศูนยวัฒนธรรมพระ
นคร พ.ศ. ๒๕๕๒
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าด)วยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕
เมื่ อวั นที่ ๒๓ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มี มติ “ให) แก) ไขข) อบั งคั บโดยให) ระบุ ในข) อบั งคั บฯ ว3 าให) ศู นย
วัฒนธรรมพระนครนําเงินรายได)เข)ามหาวิทยาลัย” จึงเห็นสมควรเสนอต3อสภามหาวิทยาลัยได)โปรดพิจารณา
อนุมัติในหลักการแก)ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยศูนยวัฒนธรรมพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๒ ใน
ประเด็ นต3 อไปนี้ ๑) พิจารณาให)นํ ารายได) ของศู นยวั ฒนธรรมพระนคร มาสมทบงบประมาณรายได)ของ

๑๑
มหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรในโครงการที่ใช)พัฒนามหาวิทยาลัยเมื่อเสร็จสิ้นการรายงานการใช)จ3ายงบประมาณ
ประจําปH ๒) อนุมัติให)นําเงินรายได)จากโครงการศูนยอาหารและร)านค)า และโครงการให)บริการอาคารสถานที่
ของมหาวิทยาลัยหลังจากหักค3าใช) จ3ายแล)ว เมื่อเสร็จสิ้นการรายงานประจําปHงบประมาณนําส3งกองคลั ง
สํานักงานอธิการบดี เพื่อจัดเปJนสวัสดิการแก3บุคลากร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยการ
รับจ3ายเงินรายได)เพื่อการจัดสวัสดิการแก3บุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๗
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไม3มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให$ที่ประชุมทราบ
๕.๑ การรั บรองคุ ณ วุฒิของผู$ สํา เร็จ การศึก ษาตามหลั กสู ต รของมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าสํานักงาน ก.พ. ได)มีหนังสือที่ นร. ๑๐๐๔.๓/๔๔๕
ลงวั นที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แจ) งการรั บรองคุ ณวุ ฒิ ของผู) สํ าเร็ จการศึ กษาตามหลั กสู ตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๒ หลักสูตร ซึ่งเปJนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ คือ หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ รายงานผลการเลือกกรรมการผู$ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการอุทธรณ ร$องทุกข
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าตามข)อ ๖ แห3งข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร ว3าด)วยการอุทธรณและการร)องทุกข พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก)ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดให)
สภามหาวิทยาลัยแต3งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ ร)องทุกข มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกอบด)วย ๑)
ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต3งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ ๒) กรรมการซึ่งเลือกจากผู)
ดํ ารงตํ าแหน3 งรองอธิ การบดี คณบดี ผู) อํ านวยการสถาบั น ผู) อํ านวยการสํ านั ก ผู) อํ านวยการวิ ทยาลั ย
ผู)อํานวยการศูนย และหัวหน)าหน3วยงานที่เรียกชื่ออย3างอื่นที่มีฐานะเทียบเท3าคณะ ซึ่งเลือกกันเองหนึ่งคน ๓)
ประธานสภาคณาจารย ๔) กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) เลือกจากบุคคลภายนอก
จํานวนสามคน ให)คณะกรรมการแต3งตั้งเลขานุการหนึ่งคน
สภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร ในคราวประชุ มครั้ งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่ อวั นที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๕๕ ได)มีมติเห็นชอบเลือกศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม เปJนประธาน ตามข)อ ๖ (๑) และเมื่อ
วั นที่ ๒๔ ตุ ลาคม ๒๕๕๕ มหาวิ ทยาลั ยได) จั ดให) มี การประชุ มผู) ดํ ารงตํ าแหน3 งรองอธิ การบดี คณบดี

๑๒
ผู)อํานวยการสถาบัน ผู)อํานวยการสํานัก ผู)อํานวยการวิทยาลัย ผู)อํานวยการศูนย และหัวหน)าหน3วยงานที่
เรียกชื่ออย3างอื่นที่มีฐานะเทียบเท3าคณะเพื่อเลือกกรรมการตามข)อ ๖ (๒) โดยที่ประชุมมีมติเลือก ดร.ไพบูลย
วิริยะวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปJนกรรมการ ต3อมาเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยได)จัดให)มีการประชุมกรรมการตามข)อ ๖ (๑). (๒) และ (๓) เพื่อเลือกกรรมการผู)ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกจํานวนสามคนตาม (๔) ที่ประชุมมีมติเลือกดังนี้
๑. นายโอภาส เขียววิชัย อดีตที่ปรึกษาด)านระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๒. นายพงษภัฏ เรียงเครือ ที่ปรึกษาเฉพาะด)านกฎหมายมหาชน ผู)ทรงคุณวุฒิ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
๓. นายเสถียร คามีศักดิ์ อดีตบุคลากรเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียดประวัติส3วนบุคคลดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ ขอแก$ไขข$อความที่พิมพผิดในข$อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว1าด$วย
คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๕
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๐/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได)เห็นชอบออกข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วย
คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล)ว นั้น เนื่องจากกองบริหารงานบุคคลได)ตรวจสอบ
พบว3าในการเสนอ (ร3าง) ข)อบังคับดังกล3าวต3อสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้มีข)อความในหน)า ๓ บรรทัดที่ ๒๐ ข)อ
๑๓ พิมพข)อความผิดดังนี้ “ให)สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามรายชื่อที่เสนอตามข)อ ๑๐ คนหนึ่ง
ตามความเหมาะสม โดยการลงคะแนนลับ” จึงขอแก) ไขข) อความที่พิมพผิดจาก “...เสนอตามข)อ ๑๐...”
เปลี่ยนเปJน “...เสนอตามข)อ ๑๒...” รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔ รายงานผลการดําเนินงานศูนยวัฒนธรรมพระนคร ป(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓๒๕๕๕ และขออนุมัติงบประมาณศูนยวัฒนธรรมพระนคร ป(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญหม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝCายธุรกิจและการลงทุน
รายงานต3อที่ประชุมความว3าตามที่สภามหาวิทยาลัยได)อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วย
ศูนยวัฒนธรรมพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ ศูนยวัฒนธรรมพระนครดําเนินการตาม
ระเบียบดังกล3าว โดยจัดทํางบประมาณประจําปH (๒๕๕๓, ๒๕๕๔, และ ๒๕๕๕) เสนอต3อสภามหาวิทยาลัย
พร)อมกับการขออนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัย และจัดทํารายงานการใช)จ3ายโดยผ3านกองนโยบายและแผน
เสนอต3 อมหาวิทยาลั ย ศู นยวั ฒนธรรมพระนครจึ งขอสรุปรายรั บ-รายจ3 าย และรายงานเงินคงเหลือของ

๑๓
โครงการตั้งแต3ปH พ.ศ. ๒๕๕๓, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ต3อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณปH พ.ศ. ๒๕๕๖
ทั้งนี้โดยแจ)งว3ามีหน3วยงาน ๖ หน3วยงานที่ผลการดําเนินงานไม3ได)ตามเปXาหมาย และต)อง
ชี้แจงให)ชัดเจนว3าต)องทําอะไรบ)าง จากนั้นได)เชิญนายภาณุวัชร รุ3งมรกต ผู)อํานวยการศูนยวัฒนธรรมพระ
นครชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมการพัฒนา/ปรังปรุง การดําเนินงานของศูนยเรียนรู)และผลิตสิ่งพิมพระบบ
ดิจิตอล เรือนไทย โครงการน้ําดื่มกาซะลอง อาคารฝQกประสบการณวิชาชีพ “พระนครแกรนดวิว”
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําให)
ข)อมูลว3าบุคลากรสายวิชาการแจ)งว3าค3าจ)างพิมพของศูนยการเรียนรู)และสื่อสิ่งพิมพระบบดิจิตอลแพงมาก
จึงขอให)ขยายบริการสู3ลูกค)าภายนอกส3วนบุคลากรภายในควรคิดราคาให)ถูกเพื่อเปJนสวัสดิการ และเปTดโอกาส
ให)บุคลากรมีส3วนร3วมทางธุรกิจ (มีหุ)น) รวมทั้งกิจกรรมส3งเสริมความรักความสัมพันธระหว3างบุคลากรองคกร
ซึ่งจะนําไปสู3กระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัยต3อไป
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิ ช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝCายธุรกิจและการลงทุน ให)ข)อมูลเพิ่มเติมว3าจากข)อมูลที่มีผู)รับผิดชอบศูนย
วัฒนธรรมชี้แจงมานั้น คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝCายธุรกิจและการลงทุน พบว3าการ
บริหารจัดการมีจุดอ3อน แต3ขณะนี้ดีขึ้นมาก เช3น อาคารฝQกประสบการณวิชาชีพ “พระนครแกรนดวิว” มี
ห)องพัก ๕๔ ห)อง ควรมีรายได)ปHละ ๑๐ ล)านบาทก็เปJนไปตามเปXาหมาย ส3วนน้ําดื่มนั้นพบว3านักศึกษาไม3ค3อย
นิยมดื่ม ซึ่งควรทําความเข)ากับกับผู)บริโภค เพราะคุณภาพของน้ําเปJนไปตามเกณฑมาตรฐานแล)ว เพียงแต3
ควรเพิ่มตลาด เช3น การขอส3วนแบ3งตลาดจากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ขณะนี้ได)ให)ผู)อํานวยการทํา
ข)อมูลแผนลงทุนโดยขายครุภัณฑเก3าและซื้อครุภัณฑใหม3 มานําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยฝCายธุรกิจและการลงทุนให)ชัดเจน เข)าใจว3าในอนาคตจะก)าวหน)ามากขึ้น
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยขอให) ผู) อํ านวยการและคณะกรรมการดํ าเนิ นงานของสภา
มหาวิทยาลัยฝCายธุรกิจและการลงทุนดําเนินมาตรการปXองกันความเสียหายหรือการรั่วไหลของรายได)จากการ
ดําเนินธุรกิจ กรณีบุคลากรของหน3วยงานที่ดําเนินงานบกพร3องและให)ลาออกไปนั้น ควรตรวจสอบและให)นํา
เงินมาใช)คืน แม)จะไม3เอาผิดก็ตาม
ผู)ช3วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ให)
ข) อมู ลว3 าไปจ) างพิ มพงานที่ ศู นยเรี ยนรู) และผลิ ตสิ่ งพิ มพระบบดิ จิ ตอล ชํ าระเงิ นแล) วแต3 ศูนยฯ ไม3 ออก
ใบเสร็จรับเงินให) งานก็ไม3ถูกต)อง จึงขอให)ดูแลควบคุมให)ดี วางกฎวางระบบให)ดีว3าแต3ละปHควรมีรายรับเท3าใด
จะใช)พัฒนามหาวิทยาลัยเท3าใด และธุรกิจจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นด)วย
หม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัน กล3าวสรุปว3าเดิมศูนยวัฒนธรรมพระนครขาดคน
ควบคุมดูแล เมื่อนายภาณุวัชร รุ3งมรกต เปJนผู)อํานวนการ การบริหารจัดการได)รุดหน)ามาก คณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฯ ได)กําหนดให)นัดประชุมทุก ๓ เดือน และจะควบคุมให)ใกล)ชิดยิ่งขึ้น
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําเสนอให)
อาจารย บุคลากร และนักศึกษา ขอให)มีส3วนลดบ)าง

๑๔
นายภาณุ วั ชร รุ3 งมรกต ให) ข)อมู ลว3 าได) ดํ าเนิ นการให) ส3 วนลดอยู3 แล) ว เช3 น อาคารฝQ ก
ประสบการณวิชาชีพ “พระนครแกรนดวิว” ซึ่งมีการเซ็นสัญญากับเครือข3ายต3างประเทศ เช3น Agoda ของ
สิงคโปร ทําให)มีมีลูกค)าต3างชาติมาก ขณะเดียวกันก็พบปVญหาการสื่อสารภาษาต3างประเทศกับพนักงาน
รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะนี้ต)นทุนการใช)ห)องพักของอาคารฝQกประสบการณวิชาชีพ “พระ
นครแกรนดวิว” ตก ๖๘๐ บาท/คืน จึงลดให)บุคคลภายในได)ในราคา ๗๐๐ บาท/คืน ทั้งนี้ยินดีรับคําแนะนํา
ต3างๆ ไปดําเนินการด)วยความขอบคุณ
มติที่ประชุม รับทราบโดยกรณีของงบประมาณนั้นให)เปJนความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิ ทยาลั ย ฝC ายธุ รกิ จและการลงทุ น และเมื่ อถึ งเวลาให) นํ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบ
๖.๒ กําหนดการประชุมครั้งต1อไป
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าสภามหาวิทยาลัยกําหนดนัดหมายการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันศุกรที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห)องประชุม
สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปHการฝQกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู)จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

