รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
วันศุกร!ที่ ๗ – วันอาทิตย!ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห*องประชุม Convention A ทวาราวดีรีสอร!ท จังหวัดปราจีนบุรี

..............................................................
ผู*มาประชุม
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๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นายมีชัย ฤชุพันธุ
นายถนอม อินทรกําเนิด
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
รองศาสตราจารยทองหล3อ วงษอินทร
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว
หม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
นายไพรัช อรรถกามานนท

๑๓. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๔. อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
ผู*ลาประชุม

อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
ผู)ช3วยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
ผู)ช3วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
ผู)ช3วยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล
อาจารยสถาพร ปกปBอง
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส3 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๒
๑. ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม
ผู*เข*าร:วมประชุม
๑. ผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผู)ช3วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๔. อาจารยชินวงศ ศรีงาม
๕. อาจารยธงชัย ทองอยู3
๖. อาจารยมณฑล จันทรแจ3มใส
๗. ผู)ช3วยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
๘. ผู)ช3วยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

อาจารยภูมิพัฒน ตระกูลทัศนเจริญ
นางเพ็ญพิมล อัศวสืบสกุล
นางเดือนเพ็ญ สุขทอง
นางสมอัปสร ปHIนสุข
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นางสาวสร)อยทอง เมณฑกูล
ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก
นางพัชราวไล ไพรี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู)อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู)อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู)ช3วยอธิการบดี/ปฏิบัติหน)าที่ผู)อํานวยการสํานักงานประกัน
คุณภาพทางการศึกษา
หัวหน)าศูนยข)อมูลและการบริการ
ผู)อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู)อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ที่ปรึกษาด)านบริหารงานบุคคล
นิติกร
นิติกร
ผู)ช3วยอธิการบดี/ผู)ช3วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผู)อํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหน)ากลุ3มงาน
สภามหาวิทยาลัย/ผู)ช3วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระการประชุม
การประชุมในครั้งนี้ใช)เวลา ๓ วัน โดยในวันศุกรที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เปKนการประชุมวาระปกติ หลังจากนั้นเปKนการประชุมร3วม ๒ สภามหาวิทยาลัย
ระหว3างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู)
แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยร3วมกัน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

๓
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวเปHดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได)ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
ไม3มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๒ หน) า
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม3มีแก)ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให*ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ พิจารณาให*ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปD ๒๕๕๖
อาจารยจุ ไร วรศั กดิ์ โยธิ น รองอธิ การบดี /เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย เชิ ญนายถนอม
อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย/ประธานคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลที่สมควรได)รับการพิจารณาให)
ปริญญากิ ตติมศักดิ์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนคร ประจําปL ๒๕๕๖ นําเสนอข)อมูลการดํ าเนิ นการความว3 า
คณะกรรมการได)พิจารณาตรวจสอบรวบรวมข)อมูลผู)มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข)อ ๗ แห3งข)อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ว3าด)วยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑการให)ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล)วพิจารณา
เลือกสรรผู)สมควรได)รับปริญญากิตติมศักดิ์ และได)เสนอรายชื่อพร)อมประวัติและผลงานอย3างละเอียดของผู)ที่
ผ3านการพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยรวม ๒ ราย ได)แก3 ๑) ศาสตราจารยโทมัส เอฟ จอรจ เสนอขอปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท)องถิ่น ๒) พระปลัดกฤต ฐิตวิริโย เสนอขอ
ปริ ญญาศิ ลปศาสตรมหาบั ณฑิ ตกิ ตติ มศั กดิ์ สาขาวิ ชาสังคมศาสตรเพื่ อการพั ฒนา รายละเอี ยดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยได)ดําเนินการตามข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยชั้น
สาขาวิชา และหลักเกณฑการให)ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข)อ ๙ (๔) โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการ
สภามหาวิ ทยาลั ยเข) าประชุ ม ๑๙ คน ซึ่ งเกิ นกึ่ งหนึ่ งของกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยทั้ งหมด (๒๓ คน)
คณะกรรมการพิจารณาลั บและลงคะแนนลับ และผู) ที่ได) รับพิจารณาให)ปริญญากิ ตติ มศักดิ์ต) องได)รั บความ
เห็นชอบไม3น)อยกว3าสองในสามของกรรมการที่มาประชุม เมื่อนับคะแนน ผู)ได)รับการเสนอชื่อทั้ง ๒ ราย ได)รับ
ความเห็นชอบจากผู)เข)าประชุมทั้ง ๑๙ ราย
มติที่ประชุม อนุมัติให)ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปL ๒๕๕๖ แก3ผู)ทรงคุณวุฒิ ๒ ราย ได)แก3
๑) ศาสตราจารย ดร. โทมัส เอฟ จอรจ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท)องถิ่น

๔
๒) พระปลัดกฤต ฐิตวิริโย (อินทรานาคะไชย) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
๓.๒ พิจารณาเลือกกรรมการที่จะแต:งตั้งเปEนคณะผู*บริหารพุทธวิชชาลัย (คบพ.)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า ด)วยผู)ช3วยศาสตราจารยละอองทิพย มัทธุรศ
กรรมการ ในคณะผู)บริหารพุทธวิชชาลัย (คบพ.) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต3งตั้ งได)ขอลาออกจากการเปK น
กรรมการดังกล3าว ทั้งนี้ ตามข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การบริหารและการดําเนินงาน
ของพุทธวิชชาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข)อ ๓ ได)กําหนดให)มีคณะผู)บริหารพุทธวิชชาลัยคณะหนึ่งเรียกโดยย3อว3า
“คบพ.” ประกอบด)วยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปKนประธาน ข)าราชการหรือ
พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยซึ่ งสภามหาวิ ทยาลั ยแต3งตั้งคนหนึ่ งเปKนกรรมการ และข) าราชการหรือพนั กงาน
มหาวิ ทยาลัยซึ่งข)าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ ปฏิ บัติ หน)าที่ประจํ าอยู3พุทธวิ ชชาลั ยคัดเลื อก
กันเองคนหนึ่งเปKนกรรมการ และข)าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน)าที่ประจําอยู3ในพุทธ
วิชชาลัยที่ คบพ. มีมติแต3งตั้งเปKนเลขานุการ ดังนั้น เพื่อให)บริบทและการดําเนินงานของพุทธวิชชาลัย
เปKนไปตามขั้นตอนที่กําหนดด)วยความเรียบร)อย จึงเห็นควรพิจารณาเลือกกรรมการ คบพ. จากข)าราชการ
หรือ พนัก งานมหาวิท ยาลัย ซึ ่ง สภามหาวิท ยาลัย แต3ง ตั ้ง ตามข)อ ๓ แทนตํ า แหน3ง ที ่ว 3า งลง
จึงเรียนมาเพื่ อโปรดพิจารณาแต3งตั้งตามข) อบังคั บดั งกล3าว
มติที่ประชุม อนุมัติแต3งตั้งผู)ช3วยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ พนักงานมหาวิทยาลัย
เปKนกรรมการในคณะผู)บริหารพุทธวิชชาลัยซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต3งตั้ง
๓.๓ พิจารณา (ร:าง) ข*อบังคับ จํานวน ๒ ฉบับ
๑) (ร: า ง) ข* อบั งคั บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว: า ด* ว ย การกํ า หนดระดั บ
ตําแหน:งและการแต:งตั้งข*าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให*ดํารงตําแหน:งสูงขึ้น พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าด)วยคณะกรรมการข)าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได)ปรับปรุงแก)ไขหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลของข)าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการกําหนดระดับตําแหน3ง
และการแต3งตั้งข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษาให) ดํา รงตํ าแหน3งสูงขึ้ น โดยออกประกาศ
ก.พ.อ. เรื่ อ ง มาตรฐานการกํ า หนดระดั บ ตํ า แหน3 ง และการแต3 ง ตั้ ง ข) า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาให)ดํารงตําแหน3งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให)สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามประกาศฯ
ดังกล3าว โดยได)มอบอํานาจให)สภามหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการกําหนด
ระดับตําแหน3งและการแต3งตั้งข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให)ดํารงตําแหน3งสูงขึ้น ดังนั้น
เพื่อให)การกําหนดระดับตําแหน3งและการแต3งตั้งข)าราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษาให)ดํารง
ตําแหน3 งสูงขึ้น เปK นไปตามที่ ก.พ.อ. ได) มอบให) สภามหาวิ ทยาลัย กํา หนด คณะกรรมการพิ จารณา
ปรับปรุงข)อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงได)จัดทํา (ร3าง) ข)อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยการกําหนดระดับตําแหน3งและการแต3งตั้งข)าราชการพลเรือนใน

๕
สถาบันอุดมศึกษาให)ดํารงตําแหน3งสูงขึ้น พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัย ให)ข)อมูลเพิ่ มเติ มว3า ข)อบังคับนี้จั ดทําตามข)อกําหนดของ
สกอ. และมีที่มาจากประกาศ ก.พ.อ.
มติที่ประชุม อนุมัติข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วย การกําหนดระดับตําแหน3งและ
การแต3งตั้งข)า ราชการพลเรือนในสถาบั นอุ ดมศึกษาให) ดํา รงตํ าแหน3 งสู งขึ้ น พ.ศ.
๒๕๕๖
๒) (ร:าง) ข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว:าด*วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ!
และวิธีการได*มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ...
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว3 า เพื่ อ ให) ก ารส รรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเปKนไปตามมาตรา ๑๖ (๕) แห3งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝVายจัดทําข)อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ จึงได)ประชุมยกร3างข)อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว3 า ด) ว ยคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารได) ม าซึ่ ง กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลเพิ่มเติมว3า ตามพระราชบัญญัตินั้น การได)มาซึ่ง
กรรมการสภามหาวิท ยาลัย ผู )ท รงคุณ วุฒ ิมิใ ช3ด)ว ยการสรรหา แต3เ ปKน การให)ข)อ เสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย แต3ล ะประเภทเปKน หลัก เช3น นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย แต3ล ะองคประกอบเสนอมา เปKน จํานวน ๒ เท3า ถ)าแต3งตั้งได) ๓ คน ก็ให)เ ลือก
เสนอมา ๖ คน การนําเสนอร3างข)อบังคับนี้ก็เพื่อปBองกันปWญหาในการเลือกอธิการบดีที่ได)เกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยต3างๆ แล)ว
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามว3า ข)อบังคับลักษณะนี้มีใช)ในมหาวิทยาลัยใดบ)าง
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล3 า วว3 า ยั งไม3 มีมหาวิ ทยาลั ย ใดที่ ใช) ข)อบั งคั บ ลั กษณะนี้
แล)วจากการที่พบว3ามีสภามหาวิทยาลัยหลายแห3งที่ถูกครอบงําในลักษณะดังกล3าว จึงได)เริ่มนํามาใช)
ในมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน3งนายกสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม อนุมัติข)อบั งคั บมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร ว3 าด) วยคุ ณสมบั ติ หลั กเกณฑ และ
วิธีการได)มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓.๔ พิจารณาอนุมัติงบประมาณของศูนย!บ:มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได)ออกประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนยบ3มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖ และออกข)อบังคับว3าด)วยการบริหาร
และการดํ า เนิ น งานศู น ยบ3 ม เพาะวิ ส าหกิ จ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี ผ ลบั ง คั บใช) ตั้ ง แต3 วั น ที่ ๒ มี น าคม

๖
พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ตามข)อ ๖ (๕) แห3งข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยการบริหารและ
การดําเนินงานศูนยบ3มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให)คณะกรรมการกํากับการดําเนินงานของ
ศูนยบ3มเพาะมีอํานาจหน)าที่ “ให)ความเห็นชอบงบประมาณประจําปLของศูนยบ3มเพาะเพื่อขออนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย” ในการนี้ คณะกรรมการกํากับการดําเนินงานของศูนยบ3มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พระนคร ได) ดํ าเนิ น การประชุ มในวั น อั งคารที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห) องประชุ มแหล3 งเรี ย นรู)และวิ จัย กาซะลองสปา มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร เรี ย บร)อยแล) ว
คณะกรรมการกํากับได)พิจารณาเห็นชอบงบประมาณของศูนยบ3มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๖) เพื่อขออนุมัติต3อ
สภามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ ทั้งนี้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อุดหนุนงบประมาณแผ3นดินเปKนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หมวดอุดหนุน
ทั่วไปและให)ใช)จ3ายภายใน ๒ ปL
ศาสตราจารยสนิ ท อั ก ษรแก) ว กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ให)ข)อสังเกตว3า ตามประกาศฯ การจัดตั้งศูนยบ3มเพาะวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค ๔ ข)อ แต3กิจกรรมที่
ระบุในใบคําขอมีเพียง ๓๐๐,๐๐๐ บาท การดําเนินการจะบรรลุวัตถุประสงคได)อย3างไร และหัวข)อจัด
อบรมสอดคล)องกับวัตถุประสงคอย3างไร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยชี้แจงว3า สกอ. กําหนดว3าการบ3มเพาะนั้นผู)ประกอบการ
ต)องมีทุนอยู3แล)ว มหาวิทยาลัยเปKนเพียงพี่เลี้ยงให)คําแนะนํา เงินงบประมาณที่ให)มานั้นเพื่อให)ใช)จัด
กิจกรรมการฝZกอบรม
อาจารยณั ฐ พล ชุ มวรฐายี ประธานสภาคณาจารยและข) า ราชการ มี ความเห็ น
เช3นเดียวกับศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว และเสนอให)ปรับหมวดค3าใช)จ3ายอื่นให)ชัดเจนขึ้น
นายผดุ ง ชาติ สุ ว รรณวงศ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ กล3 า วว3 า
งานหลักของศูนยคือการจัดอบรม วิทยากรจึงไม3ใช3บุคลากรของศูนย แต3งบบุคลากรกลับสูงกว3างบจัด
กิจกรรม ดังนั้น ถ)าไม3ได)เปKนวิทยากรเอง เจ)าหน)าที่ ๒ อัตรา (เจ)าหน)าที่บริหารสํานักงาน) มากไป
หรือไม3 เพราะเปKนงานประสาน และทั้งผู)จัดการและเจ)าหน)าที่นั้นทํางานเต็มเวลาหรือไม3
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย ให) ข) อมู ล ว3 า จากการอบรมกั บ สกอ. ระบุ ว3 า ควรมี
ผู)จัดการ ๑ คน โดยเปKนบุคคลภายนอก แต3บางมหาวิทยาลัยให)พนักงานมหาวิทยาลัยมาทํางานด)านนี้
ในศูนย ซึ่งเปKนหน3วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย บางมหาวิทยาลัยก็ให)บุคลากรไปทํางานของศูนยและ
ให)ค3าตอบแทน อย3างไรก็ตาม สกอ. แนะนําว3า ควรเปKนบุคลภายนอกและทํางานเต็มเวลา สําหรับ
บุคลากร ๒ รายนั้น ต)องดูแลธุรการ การเงิน พัสดุ ซึ่งระยะแรก ๒ อัตราก็คงเพียงพอ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ขอให)กําหนดเปBาหมายและรายละเอียดงบประมาณ
กิจกรรมบ3มเพาะให)ชัดเจน ซึ่งอาจจะต)องใช)งบประมาณเพิ่มกว3านี้
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ ขอให)เพิ่ม
กิจกรรมเพราะการอบรมสมาชิกเพียงอย3างเดียว ไม3สามารถทําให)เกิดสถานประกอบการได) ควรมีที่

๗
ปรึกษามืออาชีพมาประจําที่ศูนยตามเวลาที่กําหนด เพื่อเปKนพี่เลี้ยงผู)ประกอบการ ดังนั้น จึงควรมี
กิจกรรมการจัดหาพี่เลี้ยงและนํางบหมวดรายจ3ายอื่นมาเพิ่มให)กิจกรรม
รองศาสตราจารยทองหล3อ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุ ฒิ
ให)ข)อเสนอแนะจากประสบการณว3า ผู)จัดการเปKนองคประกอบหลักที่จะทําให)งานของศูนยประสบ
ความสําเร็จ ทั้งนี้ วัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยคือมุ3งให)นักศึกษาเปKนผู)ประกอบการ โดยมีองคกร
ภายนอกเข)ามาช3วยบ3มเพาะ ดังนั้น ผู)จัดการต)องเก3ง ประสานงานได)ดี ซึ่งบุคลากรภายใน (อาจารย)
จะทําได)ไม3ดีเท3าบุคคลภายนอก ในขณะที่อาจารยจะช3วยหาศิษยเก3าที่ประสบความสําเร็จมาช3วยศูนย
ได) จึงต)องกําหนดตัวชี้วัดค3าเปBาหมาย แล)วกําหนดเปKนอัตราเงินเดือน ทั้งนี้งบประมาณที่กําหนดไว)
เปK น ค3 า ตอบแทนผู) จั ด การเดื อนละ ๔๐,๐๐๐ บาท นั้ น เปK น อั ต ราที่ ไม3 สู ง จึ งไม3 ทําให) ได) คนเก3 งมา
ร3วมงาน การจ)างบุคคลภายนอกต)องตั้งอัตราเงินเดือนสูงกว3านี้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยต)องมีเงิ น
สมทบด)วยเพราะ สกอ. อาจให)งบประมาณมาไม3เพียงพอ
หม3 อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิ ชั ย กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ
มีความเห็นเช3นเดียวกันว3า ผู)จัดการควรเปKนบุคคลภายนอก ซึ่งประสบความสําเร็จและนําผลงานวิจัย
ภายนอกมาใช) บ3 มเพาะ ทั้ ง นี้ อ าจใช) แ นวทางของต3 า งประเทศ คื อ ให) อัต ราเงิ น เดื อ นส3 ว นหนึ่ งซึ่ ง
พอประมาณและมีโบนัสการดําเนินการได)สําเร็จอีกส3วนหนึ่ง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า ต)องการให)เริ่มโดยผู)บริหารชุดใหม3ตามข)อบังคับ
ข)อ ๕ ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีกรรมการแล)ว ได)ดําเนินการไปแล)วตามหน)าที่ข)อ ๖ หรือไม3 ถ)าทําแล)วจึง
มาทําแผนเสนอของบประมาณ ซึ่งจะสอดคล)องกับประกาศข)อ ๓ ดังนั้น จึงทํางานไปก3อนได)หรือไม3
อธิการบดีกล3าวขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ให)ข)อคิดเห็นอันเปKนประโยชน
และรายงานว3า ขณะนี้ได)ดําเนินการไปแล)วตามประกาศข)อ ๕ แต3ยังไม3มีบุคคลที่เปKนผู)จัดการ และได)
ทุนคื องบประมาณสนับ สนุ นมาแล)ว จาก สกอ. ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต3ยั งไม3ได)เ บิกจ3า ย เนื่ องจาก
ข)อบังคับกําหนดว3าต)องขออนุมัติต3อสภามหาวิทยาลัย ถ)ามีผู)จัดการก็จะมีผู)ขับเคลื่อนงาน งบประมาณ
ดังกล3าวได)รับมาเมื่อต)นปL และ สกอ. จะมาตรวจเยี่ยมในวันที่ ๑๙ มิถุนายนนี้ ขณะนี้กําลังรับสมัคร
ผู)จัดการ เมื่อได)มา ผู)จัดการจะเปKนผู)เสนอแผนการปฏิบัติงานต3อสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยธี ร ยุ ทธ สุ น ทรา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อสังเกตว3า ตัวเลขงบประมาณเงินเดือนยังไม3ถูกต)อง เพราะระบุว3าตั้งแต3พฤษภาคม-กันยายน รวมได)
๕ เดือน มิใช3 ๖ เดือน และขณะนี้จะต)องปรับเปKน มิถุนายน – กันยายน รวม ๔ เดือนเท3านั้น
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ถามว3า กรณีผู)จัดการนั้นดําเนินการไปเพียงใดแล)ว
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ให) ข) อ มู ล ว3 า ได) จั ด ทํ า ประกาศรั บ สมั ค รเสนอต3 อ
คณะกรรมการกํากับการดําเนินงานของศูนยบ3มเพาะวิสาหกิจเสนอผู)ทรงคุณวุฒิ และกําลังปรับแก)
ประกาศดังกล3าว ประกาศรับผู)จัดการใน ๒ ลักษณะ ได)แก3 ๑) บุคคลภายใน ๒) บุคคลภายนอก ใน
การประชุ มกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลัย อธิ การบดี มอบคณบดี เสนองานวิ จัย เพื่อเปH ดโอกาสให)
นักศึกษาและศิษยเก3า รวมทั้งประชาสัมพันธข)อมูลให)กว)างขวางแล)ว การขออนุมัติในวันนี้เปKนเพราะ

๘
ได)รับ งบประมาณมาแล)ว แต3ข)อบังคับกํา หนดให)เสนอขออนุมัติต3อสภามหาวิ ทยาลัย จึ งขออนุมัติ
งบประมาณไว)ก3อน ส3วนข)อคิดเห็นและเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยนั้น จะนําเสนอกรรมการศูนย
เพื่อปรับปรุงต3อไป
ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจําถามว3า ในข)อบังคับให)ผู)จัดการศูนยเปKนผู)นําเสนองบประมาณ แต3ขณะนี้ไม3มีผู)จัดการ สภา
มหาวิทยาลัยจะอนุมัติได)อย3างไร เพราะไม3เปKนไปตามข)อบังคับ
อธิ ก ารบดี ชี้ แ จงว3 า ขณะนี้ ไ ด) แ ต3 ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี อาจารยจุ ไ ร วรศั ก ดิ์ โ ยธิ น
รักษาการผู)จัดการศูนยบ3มเพาะวิสาหกิจ
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เสนอแนะว3 า เห็ น ควรอนุ มั ติ ว งเงิ น จากงบบุ ค ลากร
๔๘๐,๐๐๐ บาท ค3าตอบแทน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ค3าวัสดุ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปKน ๘๘๐,๐๐๐ บาท
เปKนงบประมาณภาพรวม ไม3ต)องแยกว3าเปKนหมวดใด นอกจากนั้นยังได)ให)ข)อสังเกตว3า งบประมาณ
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ได)รับมานั้น คงดําเนินการอะไรไม3ได)มากมายนัก เพราะจ)างผู)จัดการ ๔ เดือน
เจ)าหน)าที่ ๖ เดือน คงไม3สามารถจัดหาบุคคลภายนอกได)เพราะระยะเวลาการจ)างไม3นาน
มติที่ประชุม อนุ มัติ งบประมาณ ๘๘๐,๐๐๐ บาท และเมื่ อได) ผู) จั ด การแล) ว ให) เ สนอแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนงบประมาณเพื่อขออนุมัติต3อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไม3มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให*ที่ประชุมทราบ
ไม3มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ)งที่ประชุมว3าสภามหาวิทยาลัยได)กําหนดการประชุม
สภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๕๖ ในวั น ศุ ก รที่ ๒๑ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห)องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปLการฝZกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
จากนั้ น เปK น การประชุ มร3 ว ม ๒ สภามหาวิ ท ยาลั ย ระหว3 า งมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๓๐ น.

๙
การประชุมร:วม ๒ สภามหาวิทยาลัย วันศุกร!ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๓๐ น.
นายกสภามหาวิทยาลัยได)กล3าวแนะนําอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีของ
มหาวิทยาลัย แต3ละแห3ง จากนั้นได)เชิญรองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนคร และผู) ช3 ว ยศาสตราจารยอเนก เทพสุ ภ รณกุ ล อธิ ก ารบดี มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร นําเสนอข)อมูลการบริหารมหาวิทยาลัยตามลําดับ
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครและอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนคริ น ทร ได) แ นะนํ า กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย และนํ า เสนอข) อมู ล การบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
หลังจากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยแจ)งกําหนดการในวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ว3าในภาคเช)าให)แบ3งกลุ3มเปKน ๓ กลุ3ม ดังนี้
กลุ3มที่ ๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กลุ3มที่ ๒ อธิการบดีและผู)บริหาร
กลุ3มที่ ๓ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
และให)กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่มาร3วมประชุมแบ3งเข)ากลุ3มทั้ง ๓ กลุ3ม เพื่อ
ร3วมแสดงความคิดเห็น
โดยให) แต3 ล ะกลุ3 มประชุ มระดมความคิ ดในแนวทางการพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย ตาม
ประเด็นที่กําหนด ได)แก3 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา การพัฒนาอาจารย และการบริหาร
มหาวิทยาลัยภายใต)ขีดจํากัดด)านการเงิน แล)วให)นําเสนอผลการประชุมระดมความคิดในภาคบ3าย
วันเสาร!ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ผู*มาประชุมและผู*เข*าร:วมประชุมได*ร:วมประชุมระดมความคิดตามกลุ:มที่กําหนด โดย
กลุ:มที่ ๑ ประชุมระดมความคิดที่ห*อง Convention A
กลุ:มที่ ๒ ประชุมระดมความคิดที่ห*อง Convention B
กลุ:มที่ ๓ ประชุมระดมความคิดที่ห*อง Pavillion
เวลา ๑๓.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห*อง Convention A
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญผู)แทนกลุ3มแต3ละกลุ3มนําเสนอข)อมูลผลการประชุมระดม
ความคิด รายละเอียดดังเอกสารที่นําเสนอต3อที่ประชุม
หลั ง จากนั้ น นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ได) เ ชิ ญ ที่ ป ระชุ ม ร3 ว มอภิ ป รายให) ค วามเห็ น
เพิ่มเติม
ผู)ช3วยศาสตราจารยอํานวย ปาอ)าย
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร แสดงความคิดเห็นว3าจํานวนนักศึกษาที่ลดลงนั้น หากพิจารณาโดย

๑๐
คิด เชิงบวกเปK นแนวทางนํา มหาวิ ทยาลั ยสู3 คุณภาพ โดยการปรั บ ปรุงหลักสู ต ร การเรี ยนการสอน
รวมทั้ งการบริ ห ารจั ด การที่ ต) องตรวจสอบต) น ทุ น ไม3 ให) ขาดทุ น และรั บ นั กศึ กษาซึ่ งเปK น Input
ระดับกลางผ3านระบบ Admission ก็เพียงพอที่จะนําสู3คุณภาพได)แล)ว
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล3 า วขอบคุ ณ และให) ข) อ สั ง เกตว3 า ส3 ว นใหญ3 เ ราเน) น แต3
เปBาหมายตามกรอบดั้งเดิม ไม3ได)เน)นประเด็นนอกกรอบเช3นที่ผู)ช3วยศาสตราจารยอํานวย ปาอ)าย
กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู) ท รงคุ ณวุ ฒิ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทรกล3 า วถึ ง คื อ คุ ณ ภาพ
หลักสูตร และมหาวิทยาลัยจะอบรมอย3างไรให)นักศึกษามีคุณภาพ เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถ
ผลิตบัณฑิตให)มีคุณลักษณะที่ดีได) เช3น สู)งาน อดทน เรียนรู)ได)
นายชัยวัฒน ศิริอําพันธกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร กล3าวว3า มหาวิทยาลัยมีแต3 Back Office ไม3มี Front Office ทําให)ไม3มี
Category ในการทํางาน ต)องการเพียงแค3ได)ผลตามที่กําหนดก็เพียงพอแล)ว เพราะเปKนหน3วยงาน
ภาครัฐ การพัฒนาจึงควรให)มหาวิทยาลัยเปKน Maketing Manager คณะเปKน Brand Manager และ
สาขาวิชาเปKน Product Manager เพื่อให)ทําหน)าที่ตามหลักคุณภาพอย3างแท)จริง เพราะไม3จําเปKนต)อง
ได) กําไรเสมอไป เพราะมหาวิ ท ยาลั ย มี ผ ลผลิ ต (Product) มากมาย บางผลผลิ ต ค้ํ า จุ น ผลผลิ ต ที่
ขาดทุนได) (ถัวเฉลี่ยแล)วไม3ขาดทุน) ซึ่งการที่จะทําได)ต)องมีฐานข)อมูลที่ละเอียด ว3าผลผลิตบางชนิดให)
เน)นปริมาณ บางชนิดเน)นคุณภาพ ผสมผสานกัน คณบดีจึงควรพิจารณาให)ได)ว3า หลักสูตรใดจะคงไว)
หรือไม3 ต)องรวบรวมข)อมูลให)ชัดเจน แล)ววิเคราะหด)วยการตลาด จะทําให)สามารถคํานวณต)นทุน
งบประมาณและพยากรณได) รวมทั้งสามารถวิเคราะหการวางตําแหน3ง (Positioning) ในตลาดได)
สาขาวิชาจะต)องวิเคราะห Life Circle ของหลักสูตรได) ทํา SWOT Analysis ได) ขณะเดียวกันต)องใช)
ความรู)ด)านการตลาดให)มากขึ้น
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ความเห็นว3า สภาวิชาการทําหน)าที่เชิงรับ ไม3ใช3เชิงรุก ซึ่ง
ต)องแก)ที่พระราชบัญญัติ เพราะกําหนดไว)เช3นนั้น การที่รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี
มหาวิทยาลัย ราชภั ฏพระนครจะตั้งรองศาสตราจารยที่ เกษีย ณอายุ ราชการมาเปKนที่ ปรึกษาก็เปK น
ความคิดที่ดี แต3ขอให)นําประเด็นการตลาดมาเปKน Task Force โดยให)คิดวิธีพัฒนางานลักษณะเชิงรุก
ด)วย นอกจากนี้ยังมีข)อสังเกตว3ามหาวิทยาลัยใช)ทรัพยากรไม3คุ)มค3า เพราะพบว3าขณะที่ห)องประชุมไม3
พอแต3ห)องเรียนไม3ได)ใช)จํานวนมาก ซึ่งจําเปKนต)องวิเคราะหตามแนวคิดเช3นเดียวกับนายชัยวัฒน ศิริ
อําพันธกุล แนวทางหนึ่งที่อาจทําได)คือปรับค3าเล3าเรียนเพิ่มในรุ3นต3อไป โดยประกาศให)สาธารณะรู)ด)วย
ว3าอัตราดังกล3าวจะนําไปใช)โดยแบ3งเปKน ๓ ส3วน ส3วนที่ ๑ เปKนทุนช3วยนักศึกษาที่ยากจน ส3วนที่ ๒ ใช)
พัฒนาอาจารย ส3ว นที่ ๓ เปKน รายได) ให) มหาวิ ทยาลั ยใช)เ ปKน ค3าใช)จ3 าย จากนั้น ให) ทุ3มเทเพื่ อพั ฒนา
อาจารยและมหาวิทยาลัย ส3วนกรณีที่มีผู)เสนอและให)ลดภาระงานสอนไปทําวิจัยก็สามารถทําได) โดยมี
ข)อกําหนดว3าให)ไปทํากี่ปL และให)นําส3งผลงานที่มีคุณภาพ สําหรับกรณีที่เสนอให)แก)ไขกฎกติกาก็ทําได)
แต3 ต) องทํ าเพื่ อเปK นเครื่องมือให)ทํา งานได) อย3า งถู กต) อง คล3องตัว ถ)า ทํ าให) เปK น อุป สรรคก็ต) องแก) ไข
เพราะกฎ กติกาที่ดีนั้นควรมีคุณลักษณะดังนี้

๑๑
๑. ชอบด)วยเหตุผล
๒. ประชาคมมีส3วนร3วมมากที่สุด
๓. ตรวจสอบได)
๔. คล3องตัว
๕. ไม3เปKนอุปสรรคในการทํางาน
ทั้งนี้ หากผู)ปฏิบัติพบปWญหาในการใช)กฎ กติกา ขอให)แจ)งผู)ทํากฎหมายเพื่อปรับปรุง
หม3 อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิ ชั ย กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครให)ข)อสังเกตว3า ขณะนี้ระบบการเรียนการสอนยังอยู3ในระบบเดิม ควรจัด
อบรมวิธีการการเรียนการสอนใหม3ๆ ด)วย
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุ ภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู) ทรงคุณวุ ฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเสนอแนะว3า มหาวิทยาลัยทั้งสองมหาวิทยาลัยควรดําเนินการร3วมกัน
โดย ๑) ทําบางเรื่องที่ง3ายและทําได)สําเร็จก3อน ๒) คง Identity ของแต3ละมหาวิทยาลัยและไม3ต)องทํา
เหมือนกัน เพื่อคงเอกลักษณไว) ๓) ด)านการตลาดใช)การประชาสัมพันธก็ได) แต3ต)องมีผลผลิตก3อน เช3น
รางวัลต3างๆ ๔) กรณีที่กล3าวถึงหลักสูตรใหม3นั้น ไม3สามารถดําเนินการใดๆ ได) ถ)าไม3มีอาจารยประจํา
หลักสูตรที่มีศักยภาพในสาขาวิชานั้นๆ ๕) บางสาขาวิชามีข)อกําหนดด)านสาขาวิชาชีพ เช3น พยาบาล
ซึ่งกําหนดว3าต)องมีสถาบันพี่เลี้ยงด)วย ๖) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปควรบริหารแยกจากคณะ และมี ๒
ส3วนคือ สาระและการบูรณาการ โดยมีคณบดีที่เกี่ยวข)องเปKนกรรมการด)วย ๗) หลักสูตรเก3าสามารถ
นํามาปรับใหม3ได) เช3น การบริหารธุรกิจ ปรับ/พัฒนาเปKนสาขาวิชาการจัดการแฟรนไชส
ศาสตราจารยฐาปนา บุ ญ หล) า กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กล3าวว3า ประเทศไทยมีจุดเด3นมากมายที่ควรนํามาจัดทําเปKนหลักสูตร
โดยเฉพาะจุดเด3นด)าน ๑) ผลิตภัณฑเกษตร ๒) สิ่งทอ ๓) การท3องเที่ยว ๔) ความเปKนเมืองพุทธที่ใหญ3
ที่สุดในโลก ๕) อาหาร จึงเสนอแนะว3า ๑) พิ จารณาจากความต) องการของสั งคมและจุ ดเด3น ของ
มหาวิทยาลัย พึ่งตนเองและเปKนที่พึ่งของคนอื่นให)ได) ๒) จัดตั้งฝVายการตลาดต3างหาก ไม3ควรให)ฝVาย
วิชาการทําหน)าที่นี้ ๓) รับงานวิจัยจากภายนอก โดยมหาวิทยาลัยไม3จําเปKนต)องมีงบวิจัยสนับสนุน
ก็ได)
ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจํ า มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ พระนครให) ข)อสั งเกตว3 า ทุ กกลุ3 มนํ าเสนอข) อมู ลสอดคล) องกัน แต3 จ ะ
นําไปสู3การปฏิบัติได)อย3างไร ทั้งนี้โดยเสนอว3า ๑) ให)ปรับระเบียบข)อบังคับ ๒) ให)สังเคราะหผลการ
ระดมความคิดแล)วนําข)อมูลที่เห็นพ)องกันมาใช)ประโยชนต3อไป
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ความเห็นว3า ผลการระดมความคิดเปKนประโยชนมาก แต3
หากไม3ดําเนินการใดๆ ต3อไป ก็จะไร)ประโยชน จึงขอให)ฝVายเลขานุการทั้ง ๓ กลุ3ม สังเคราะหข)อมูลที่
ได)จากการระดมความคิดของแต3ละกลุ3มเข)าด)วยกัน จากนั้น ก็จะร3วมพิจารณากันต3อไปว3าจะทําอะไร

๑๒
อย3างไร เมื่อใด โดยให)ตั้งคณะกรรมการร3วมของ ๒ มหาวิทยาลัย พิจารณาแนวทางการดําเนินการ
ร3วมกัน ๔ ด)าน ได)แก3
๑. ด)านความร3วมมือในการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตร
๒. ด)านความร3วมมือในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
๓. ด)านความร3วมมือด)านพัฒนาอาจารย
๔. ด)านการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการหารายได)และการควบคุมต)นทุน
โดยคณะกรรมการแต3 ล ะด) า นประกอบด) ว ย กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู) บ ริ ห าร
คณาจารย และบุคลากรผู)สนใจ
ศาสตราจารยสนิ ท อั ก ษรแก) ว กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร เสนอแนะว3 า การปรั บ ความคิ ด ความเข) า ใจให) ต รงกั น จะนํ าไปสู3
ความสําเร็จ แต3ภายในจะต)องมีความกระจ3างชั ดเจนในการร3วมมือกัน และผู) บริหารต)องเปKนผู)ขับ
เคลื่อนที่สําคัญ นอกจากนั้น ควรกําหนดให)ชัดเจนด)วยว3าจะทําอย3างไร เมื่อใด และใครทํา
มติที่ประชุม มอบฝV า ยเลขานุ การทั้ ง ๓ กลุ3 ม สั ง เคราะหข) อมู ล เข) า ด) ว ยกั น และนั ด หมายการ
ประชุ มในวั น ที่ ๙ มิ ถุน ายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. เพื่อพิ จ ารณาข) อมู ล ที่
สังเคราะหได) และจัดตั้งคณะกรรมการร3วม ๒ มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแนวทาง
ดําเนินความร3วมมือในด)านต3างๆ ต3อไปนี้
๑) ด)านความร3วมมือในการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตร
๒) ด)านความร3วมมือในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
๓) ด)านความร3วมมือด)านพัฒนาอาจารย
๔) ด)านการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการหารายได)และการควบคุมต)นทุน
วันอาทิตย!ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญฝVายเลขานุการนําเสนอผลการสังเคราะหข)อมูลของการ
ระดมความคิดของกรรมการทั้ง ๓ กลุ3ม และที่ประชุมได)ร3วมพิจารณารายละเอียด สรุปได)ดังนี้
การผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษา
๑. มหาวิทยาลัยต)องค)นหาเอกลักษณที่เปKนจุดขายของมหาวิทยาลัย หรือของคณะ
๒. ควรมีการตรวจสอบหลักสูตรให)เปKนปWจจุบัน มีความทันสมัย และเปKนหลักสูตรที่
รองรับความต)องการของผู)ใช)บัณฑิต ในปWจจุบันและอนาคต เช3น

๑๓
๒.๑ หลักสูตรภูมิปWญญาของไทยสู3ประชาคมโลก เช3น หลักสูตรด)านอาหาร
หลักสูตรสิ่งทอ ท3องเที่ยว สุขภาพ เทคโนโลยีการผลิต พลังงาน บันเทิง การแพทยแผนไทย วิปWสสนา
กรรมฐาน มวยไทย รําไทย พยาบาล
๒.๒ หลักสูตรที่คิดมาใหม3 ที่เปKนที่ต)องการ เช3น หลักสูตรพลังงานทดแทน
ทั้งบนดินและใต)ดิน
๓. มีแผนการเปHดหลักสูตรที่ชัดเจน เช3น
๓.๑ ประชุ ม ผู) บ ริ ห ารระดั บ คณะร3 ว มแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
หลักสูตร สาขาวิชา
๔. การทํา MoU กับต3างประเทศร3วมกัน เช3น
๔.๑ ต)องทบทวน/วิเคราะหว3าการทํา MoU ทําแล)วได)รับประโยชนทั้ง
๒ ฝVาย ในด)านใด ซึ่งต)องมีการดําเนินงานอย3างต3อเนื่อง และจริงจัง เกิดผลต3อการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการและด)านอื่นๆ
๔.๒ ทั้ง ๒ มหาวิทยาลัย วิเคราะหฐานข)อมูลร3วมกัน เพื่อพัฒนาโครงการ
ความร3วมมือร3วมกันเพื่อสร)างความเข)มแข็ง และความโดดเด3น ในการแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
๔.๓ มีหน3วยงานหรือบุคลากรรับผิดชอบโครงการความร3วมมือที่ชัดเจน เพื่อ
บริหารและประสานดําเนินงานอย3างต3อเนื่อง
๕. การร3วมมือกันในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรเพื่อลดขั้นตอนให)เกิดความ
รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการดําเนินงาน เช3น หลักสูตรร3วมกันสองมหาวิทยาลัย สามารถใช)
ศักยภาพอาจารยร3วมกัน รวมถึงการใช)อุปกรณ เครื่องมือการจัดการศึกษาร3วมกัน
๖. การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ e-learning ร3วมกัน
๗. พั ฒ นากระบวนการการเรี ย นการสอนที่ ทํ า ให) นั กศึ ก ษา/บั ณ ฑิ ต มี ทั้ ง ความรู)
ความสามารถในการปฏิบัติ มีความดีงาม/สุนทรียภาพ มีการปฏิบัติและมีความรับผิดชอบต3อสังคม ให)มี
คุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ เช3น
๗.๑ ทําโครงการวิจัยร3วมกันระหว3างสองมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณระหว3างนักวิจัยในภูมิภาคอาเซียน การวิจัยเศรษฐกิจอาเซียน
๗.๒ กําหนดตัวชี้วัดคุณภาพ
๘. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน)นทฤษฎี และปฏิบัติให)มากขึ้น
๙. พัฒนาพื้นที่ในมหาวิทยาลัยให)มีบรรยากาศแห3งการเรียนรู)ตลอดชีวิต มีการบูรณา
การร3วมกัน
๑๐. บูรณาการการพัฒนานักศึกษาทั้งด)านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และคุณธรรม
จริยธรรม

๑๔
๑๑. ผู)สอนต)องเน)นความพร)อมและความสนใจของผู)เรียนมากกว3าการเน)นการให)
ความรู) ต)องใช)แรงจูงใจ
๑๒. พัฒนานักศึกษาให)มีความพร)อมทาง ด)านภาษา การคิดวิเคราะห การคํานวณ/
ตัวเลขสถิติ และอื่น ๆ ตามผลลัพธการเรียนรู)ที่คาดหวัง (Learning Outcome)
๑๓. พัฒนาการศึกษาที่คงไว)ซึ่งวัฒนธรรม เช3น การแต3งกาย มารยาทของนักศึกษา
การอนุรักษไว)ซึ่งวัฒนธรรมที่ดี
๑๔. น)อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาการศึกษา
๑๕. ทําความร3วมมือด)านการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี
(Best Practices)
๑๖. แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา ห) อ งปฏิ บั ติ ก าร การฝZ ก ประสบการณ ระหว3 า ง
มหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาเอก
๑๗. พัฒนาระบบการเทียบโอนหน3วยกิต ระหว3างนักศึกษา ๒ มหาวิทยาลัย
๑๘. ประสานความร3วมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการในการร3วมผลิต
บัณฑิต
๑๙. พิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ที่ชัดเจน
เพื่อบริหารโดยภาพรวม เช3น
๑๙.๑ ตั้งคณะกรรมการหรือหน3วยงานผู)รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
ที่ชัดเจน เพื่อบริหารโดยภาพรวม
๑๙.๒ แลกเปลี่ยนอาจารยรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
๒๐. มหาวิทยาลัยควรเน)นกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส3งเสริม พัฒนาศักยภาพให)มีทักษะ
รองรับการประกอบอาชีพ เช3น
๒๐.๑ จัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส3งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๒๐.๒ การเสริมสร)างกิจกรรมนักศึกษา เช3น
๑) สร) า งความตระหนั ก ให) นั ก ศึ ก ษามี ส3 ว นร3 ว มในการคิ ด และ
ตัดสินใจ (อาศัยจิตวิทยา)
๒) ควรมีการบันทึกการร3วมกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อเปKนข)อมูล
รองรับการประกอบอาชีพ (ลงในใบรายงานผลการศึกษา)
๓) สร)างระบบพี่เลี้ยงจากรุ3นสู3รุ3น และคณาจารยควรเปKนแบบอย3างที่ดี
๔) การมีส3วนร3วมในการลงมือปฏิบัติ
๒๑. สร)างเวทีให)นักศึกษาแสดงความสามารถทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อฝZกทักษะในการกล)าแสดงออก เพื่อส3งเสริมให)เข)าสู3เวทีระดับชาติต3อไป
๒๒. สร) างมาตรฐานและแนวปฏิบั ติในการกิ จกรรม และการให) นักศึกษาเข) าร3 ว ม
กิจกรรมที่ชัดเจน

๑๕
๒๓. ส3งเสริม/ผลักดันให)อาจารยทํางานวิจัยให)มากขึ้น
๒๔. ควรผลักดันอาจารยและนักศึกษาใช)ตําราภาษาต3างประเทศในการจัดการเรียน
การสอน
๒๕. ส3งเสริม/ผลักดันให)อาจารยใช)เทคโนโลยีในการสอนให)มากขึ้น
การพัฒนาอาจารย!
๑. ทําความร3วมมือเพื่อจัดงานนําเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วารสารวิชาการ
หรือการเผยแพร3งานวิจัยร3วมกัน
๒. การทํา MoU กับต3างประเทศร3วมกัน
๓. พัฒนาคุณภาพอาจารยให)มีคุณวุฒิสูงขึ้น เปKนศักยภาพตรงกับสาขาวิชาที่สอน
หรือสาขาวิชาที่จะเปHดในอนาคต และพิจารณาคุณภาพของสถาบันการศึกษาที่เข)ารับการศึกษา
๔. คณะต)องมีแผน กระบวนการและมาตรการในการติดตามการกําหนดตําแหน3งทาง
วิชาการของอาจารยในคณะอย3างจริงจัง โดยทําข)อตกลงที่ชัดเจน
๕. ส3งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารยทั้งระบบ เช3น
๕.๑ จัดให)มีระบบพี่เลี้ยง
๕.๒ จัดการเรียนรู)ของอาจารย
๕.๓ ให)ความช3วยเหลือในการเรียบเรียงต)นฉบับ
๕.๔ จัดเวทีสนับสนุนการนําเสนอ
๕.๕ มหาวิทยาลัยควรกําหนดกระบวนการ/กลไกในการขอกําหนดตําแหน3ง
ทางวิชาการที่อยู3ในอํานาจของมหาวิทยาลัยให)เอื้อต3อการดําเนินการ เช3น การประเมินผลการสอน
และระยะเวลาในการเก็บเอกสารประกอบการสอนที่ยื่นขอให)ยาวขึ้น
๖. พัฒนาอาจารยสู3การเปKนอาจารยมืออาชีพ เช3น
๖.๑ จัดให)มีพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาของอาจารยใหม3
๖.๒ จัดให)มีการปฐมนิเทศ
๖.๓ จัดอบรมให)ความรู)เรื่องจิตวิทยา ความรู) และทักษะในกระบวนการเรียน
การสอนที่มีนักศึกษาเปKนศูนยกลาง การออกข)อสอบ และการสร)างจิตสํานึกในความรับผิดชอบต3อตนเอง
เปKนแบบอย3างด)านคุณธรรมจริยธรรม
๖.๔ ติดตาม ประเมินอาจารยหลังการอบรม
๗. ส3งเสริมสนับสนุนการทําวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยและท)องถิ่น
รวมทั้งการส3งเสริมการเขียนตํารา/หนังสือเพื่อจําหน3าย ทราบแหล3งงบประมาณ ได)แก3 งบประมาณรัฐ
เอกชน นานาชาติ และการให)บริการวิชาการ
๘. มีแผนในการพัฒนาอาจารยด)านวิชาการ การบริหารจัดการ และการตลาด
๙. แลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน

๑๖
๑๐. พัฒนาอาจารยให)มีคุณวุฒิสูงขึ้น
การบริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร และทรัพยากรต:าง ๆ ภายใต*ขีดจํากัดของ
งบประมาณ
๑. การแลกเปลี่ยนฐานข)อมูลเพื่อการวิจัย
๒. ปฏิรูปสภาวิชาการหรือสร)างองคกรขึ้นใหม3ให)เปKน Marketing Department โดย
คณบดีเปKน Brand Manager กรรมการหลักสูตรเปKน Product Manager
๓. ส3งเสริมการเขียนตํารา/หนังสือ เพื่อใช)ประกอบการเรียนการสอนและจําหน3าย
๔. พัฒนามหาวิทยาลัยด)านต3าง ๆ อย3างยั่งยืน ทั้งในเรื่องงบประมาณ การจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตร
๕. มีหน3วยงานหารายได) โดยมีฝVายการตลาดเปKน Front Office ที่เหลือเปKน Back Office
เช3น ฝVายวิชาการ ฝVายผลิต และฝVายอื่นๆ เปKนฝVายสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษา ที่ก3อให)เกิด
รายได) เช3น การจัดตั้งศูนยฝZกอบรมและพัฒนา
๖. พัฒนามหาวิทยาลัยให)เปK นมหาวิ ทยาลัยสี เขียว มหาวิทยาลัยสีขาว สะอาด โดย
มุ3งเน)นเรื่องธรรมาภิบาล ลดมลพิษ จัดการขยะ ปลูกปVา อนุรักษพลังงาน
๗. หาวิธีลดรายจ3ายเพิ่มรายได) เช3น
๗.๑ ประสานความร3วมมือกับหน3วยงานสาธารณูปโภคในการกําหนดอัตรา
ค3าใช)บริการในฐานะส3วนราชการ
๗.๒ สร)างรายได) มูลค3าเพิ่มทางวัฒนธรรม
๗.๓ จัดทําหลักสูตรใหม3ๆ ที่เปKนความต)องการของตลาดแรงงาน หรือการ
ฝZกอบรมพัฒนา โดยการทํา MoU กับหน3วยงานอื่น (ภายใต)ศักยภาพที่มี)
๗.๔ กระจายอํานาจในการลดค3าใช)จ3ายและการจัดการรายได) (คณะและ
หน3วยงานต3างๆ)
๗.๕ บูรณาการจัดการทรัพยากรร3วมกัน
๗.๖ ลดกรอบอัตรากําลัง (การบริหารจัดการใหม3 เพื่อให)เกิดความคุ)มค3า)
๗.๗ หารายได)จากแหล3งงบประมาณอื่น (ภาครัฐ เอกชน นานาชาติ บริการ
วิชาการ)
๘. สร)างความตระหนัก/กระตุ)นให)คณาจารยและบุคลากรในทุกภาคส3วนมีส3วนร3วม
ในการหารายได)และลดรายจ3าย วิธีการหารายได) เช3น วิจัย บริการวิชาการ เปKนที่ปรึกษาทางวิชาการ
ผลิตเอกสาร ตํารา จัดการทรัพยสิน ฯลฯ
๙. ปรับปรุงข)อกฎหมาย ระเบียบทาง การเงิน ให)เกิดความความคล3องตัวบนหลัก
ธรรมาภิบาลในการหารายได)
๑๐. พัฒนาระบบการหารายได)จากการบริการวิชาการเชิงรุก

๑๗
๑๑. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช)ในการบริหารมหาวิทยาลัย
๑๒. เพิ่มค3าธรรมเนียมการศึกษาและนําเงินเฉพาะที่เพิ่มได)แบ3งเปKน ๓ ส3วน ส3วนละ
เท3า ๆ กัน
๑๒.๑ จัดตั้งกองทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากร
๑๒.๒ จัดตั้งกองทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
๑๒.๓ ส3งเงินเปKนรายได)ของมหาวิทยาลัย
๑๓. ให)ศิษยเก3า/สมาคมศิษยเก3ามีส3วนร3วมในการทํากิจกรรมเพื่อสร)างรายได)ให)กับ
มหาวิทยาลัย
จากนั้ น นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ได) เ ชิ ญ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาบุ ค คลที่ ทํ า หน) า ที่
คณะกรรมการ ๕ คณะ ต3อไปนี้
๑. คณะกรรมการนโยบายและกํากับการดําเนินงานเพื่อพิจารณาหาแนวทางความ
ร3วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
๒. คณะกรรมการดําเนินงานทางการร3วมมือพัฒนามหาวิทยาลัยด)านการจัดทําและ
ปรับปรุงหลักสูตร
๓. คณะกรรมการดําเนินงานหาแนวทางการร3วมมือพัฒนามหาวิทยาลัยด)านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย
๔. คณะกรรมการดําเนินงานหาแนวทางการร3วมมือพัฒนามหาวิทยาลัย ด)านพัฒนา
อาจารย
๕. คณะกรรมการดํ า เนิ น งานหาแนวทางการร3 ว มมื อ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ด) า น
การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการหารายได)และการควบคุมต)นทุน
โดย
๑) ให)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปKนผู)ออกคําสั่งและประสานการดําเนินการของ
คณะกรรมการ ๓ คณะต3อไปนี้
๑.๑) คณะกรรมการนโยบายและกํา ดั บ การดํา เนิ นงานเพื่ อพิจ ารณาหา
แนวทางความร3วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
๑.๒) คณะกรรมการดําเนินงานหาแนวทางการร3วมมือพัฒนามหาวิทยาลัย
ด)านพัฒนาอาจารย
๑.๓) คณะกรรมการดําเนินงานหาแนวทางการร3วมมือพัฒนามหาวิทยาลัย
ด)านการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการหารายได)และการควบคุมต)นทุน
๒) ให)มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรออกคําสั่งและประสานการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ ๒ คณะ ต3อไปนี้

๑๘
๒.๑) คณะกรรมการดําเนินงานทางการร3วมมือพัฒนามหาวิทยาลัยด)านการ
จัดทําและปรับปรุงหลักสูตร
๒.๒) คณะกรรมการดําเนินงานหาแนวทางการร3วมมือพัฒนามหาวิทยาลัย
ด)านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
๓) ให) แ ต3 ล ะมหาวิ ท ยาลั ย ประสานส3 ง รายชื่ อ บุ ค คลที่ เ ปK น กรรมการแต3 ล ะคณะ
ให)มหาวิทยาลัยผู)ออกคําสั่ง
มติที่ประชุม ๑) ให)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปKนผู)ออกคําสั่งและประสานการดําเนินการของ
คณะกรรมการ ๓ คณะต3อไปนี้
๑.๑) คณะกรรมการนโยบายและกํา ดั บ การดํา เนิ นงานเพื่ อพิจ ารณาหา
แนวทางความร3วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร
๑.๒) คณะกรรมการดําเนินงานหาแนวทางการร3วมมือพัฒนามหาวิทยาลัย
ด)านพัฒนาอาจารย
๑.๓) คณะกรรมการดําเนินงานหาแนวทางการร3วมมือพัฒนามหาวิทยาลัย
ด)านการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการหารายได)และการควบคุมต)นทุน
๒) ให)มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรออกคําสั่งและประสานการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ ๒ คณะ ต3อไปนี้
๒.๑) คณะกรรมการดําเนินงานทางการร3วมมือพัฒนามหาวิทยาลัยด)านการ
จัดทําและปรับปรุงหลักสูตร
๒.๒) คณะกรรมการดําเนินงานหาแนวทางการร3วมมือพัฒนามหาวิทยาลัย
ด)านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
๓) ให)เลขานุการสภามหาวิทยาลัยทั้ง ๒ มหาวิทยาลัยประสานส3งรายชื่อบุคคลที่เปKน
กรรมการแต3ละคณะ ให)มหาวิทยาลัยผู)ออกคําสั่ง
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู)จดบันทึกการประชุม

๑๙
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

