๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
เมื่อวันศุกรที่ ๒๐มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
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ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
๕. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๖. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๗. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๘. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๙. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๑๐. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๑๑. หมอมราชวงศโอภาศกาญจนะวิชัย
๑๒. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๓. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

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

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย และข าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูลาประชุม
๑. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๒. อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๒
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

อาจารยชินวงศ ศรีงาม
อาจารยสถาพร ปกปอง
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
นางสาวชัชมน ประดิษฐการ
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นางสาวฐิติภรณพงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

อาจารยจนัญญา งามเนตร
อาจารยกฤตพล วังภูสิต
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนากลุมงาน
สภามหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.
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ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ แสดงความยินดี
อาจารยจุ ไร วรศั กดิ์โ ยธิ น รองอธิ การบดี /เลขานุการสภามหาวิ ทยาลัย แจงที่ประชุ มว า
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดรับรางวัลจากการเขารวมการประกวดแขงขันที่จัดโดยหนวยงาน
ภายนอก ดังนี้
๑) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับรางวัล การ
แขงขันสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษาจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแก นางสาวสุภัสรา
พงษสอน นักศึกษาชั้นปที่๒ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑และนายพัทธ ปกปนเพชรนักศึกษาชั้นป ๑ ได
รางวัลชมเชย โดยมี อาจารยกษิดิศ วัชรพรรณ อาจารยสุมิตรา พรรณกุลบดีอาจารย Rowena Bunielผูชวย
ศาสตราจารยอินทิรา จารุจินดาเปนผูควบคุมและฝกซอม
๒) นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าดนตรี ไ ทย คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร และนั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
๑ การประกวดวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู (เพลงไสพระจันทร เถา) ระดับอุดมศึกษา โครงการประกวดดนตรี
ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ ๖๐ พรรษาเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโดยมูลนิธิ ๕ ธันวา
มหาราช รวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นักดนตรีประกอบดวย
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(๑) นางสาวเรวดี
วรรณโภคา
ขับรอง
(๒) นายเอกลักษณ
หอมชะเอม
ปใน
(๓) นายจิตรทิวัช
พลอยแดง
ระนาดเอก
(๔) นายนภดล
ขยันการคา
ระนาดทุม
(๕) นายธนาธิป
ปานเขายอย ฆองวงใหญ
(๖) นายวีรภัทร
ริ้วเหลือง
ฆองวงเล็ก
(๗) นายธนบูรณ
ยิ้มเจริญ
ฉิ่ง
(๘) นายจิรศักดิ์
มูลทองชุน
ฉาบเล็ก
(๙) นายอภิวัชญ
เผาฟู
กรับ
(๑๐) นายถนอมศักดิ์ เปาขาว
โหมง
(๑๑) นายวิชาญ
สมพงษ
กลองแขก
(๑๒) นายภูวเชษฐ
รอดกลิ่น
กลองแขก
อาจารยผูควบคุมและฝกซอม ไดแก
(๑) ผูชวยศาสตราจารยสายสุนีย หะหวัง
(๒) อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
(๓) อาจารยณวัฒน
หลาวทอง
(๔) อาจารยโกเมศ
จงเจริญ
ในการนี้ เห็นสมควรมอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีแกบุคคลดังกลาวจึงเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย
มอบเกียรติคุณบัตรแกนักศึกษาผูไดรับรางวัลพรอมอาจารยผูควบคุมและฝกซอมตามลําดับจากนั้นนายกสภา
มหาวิทยาลัยไดกลาวแสดงความยินดีและขอบใจนักศึกษา คณาจารยที่รวมสรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยและ
ขอใหพัฒนาความรูความสามารถเพื่อประโยชนของตนและสังคมตอไป
มติที่ประชุม รับทราบและรวมแสดงความยินดี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันศุกรที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑๕ หนา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแกไขดังนี้
๑) หนา ๒ ผูเขารวมประชุม ลําดับที่ ๑๒ แกไขชื่อ-สกุล เปน อาจารยวณิฎา แชมลําเจียก
๒) หนา ๘ บรรทัดที่ ๓ มติที่ประชุมวาระ ๓.๕.๔ ปรับแกเปนดังนี้
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงข อ มู ล ของหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา
(พระพุทธศาสนา) โดย
๒.๑) ให เ ปลี่ ย นชื่ อ หลั ก สู ต รเป น หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขา วิ ช า
พระพุทธศาสนา
๒.๒) ใหเปลี่ยนแปลงขอมูลของหลักสูตรตามคําแนะนําของ สกอ.
๓) หนา ๘ บรรทัดที่ ๙ ขอความวา “...ในการประชุมครั้งที ๑-/๒๕๕๖...” แกเปน “...ใน
การประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖...”
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๔) หนา ๑๕ บรรทัดที่ ๒๐ ผูชวยศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา แกเปน รองศาสตราจารย
ธีรยุทธ สุนทรา
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุ มัติ ปริ ญญาบั ต รแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ ๒ ป ก ารศึ ก ษา
๒๕๕๗ รอบที่ ๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ รอบที่
๑ เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ และนํ า เสนอนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามเห็ น ชอบเรี ย บร อ ยแล ว รายละเอี ย ดดั ง เอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ รอบที่
๑ จํานวน ๕๐๖ คน ดังนี้
๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน
๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๐๕ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
๒.๑) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จํานวน ๔๘๓ คน
๒.๒) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๗ คน
๒.๓) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน
๒ คน
๒.๔) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน
๑๓ คน
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๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นเชิ ญ ศาสตราจารย ส นิ ท อั ก ษรแก ว กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ รายงานที่ประชุมความวา
ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการไดแ กนายไพบูลย วิริยะ
วัฒนะ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาฟสิกส ผลการพิจารณาผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดังเอกสารที่นําเสนอที่ประชุมเปน
วาระลับ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติผลการประเมินผลทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาฟสิกส รายนาย
ไพบูลย วิริยะวัฒนะ ทั้งนี้ผลการประเมินผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
๒) อนุมัติแตงตั้งใหนายไพบูลย วิริยะวัฒนะ ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
ฟสิกส ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๓.๓ อนุมัติการจัดการศึกษาตามโครงการความรวมมือทางวิชาการกับวัดธรรมมงคล ใน
การถวายความรูแดพระภิกษุสามเณร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีรายงานที่
ประชุมความวา ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเห็นสมควรดําเนินการโครงการความรวมมือทางวิชาการกับ
วั ด ธรรมมงคล ในการถวายความรู แด พระภิ กษุ ส ามเณร ในภาคการศึ กษาที่ ๑ ป การศึ กษา ๒๕๕๘ เพื่ อ
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ตอบสนองความตองการของวัดธรรมมงคลในการพัฒนาพระภิกษุสามเณรใหไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
และสามารถปฏิ บัติ ศาสนกิ จไดอยางมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ พัน ธกิ จ ของมหาวิทยาลั ย รายละเอี ยดดั ง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ใหขอมูล
วา เนื่องจากไดไปกราบนมัสการพระธรรมมงคลญาณ หรือที่รูจักกันโดยทั่วไปวาพระอาจารยหลวงพอวิริยัง ค
สิรินฺธโร แหงวัดธรรมมงคล ผูกอตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งปจจุบันนี้เปนมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ
เพื่อขอความเมตตาใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปนสาขาของสถาบันพลังจิตตานุภาพ เปดสอนหลักสูตร
สมาธิ (วิทันตสาสมาธิ) พระอาจารยหลวงพอวิริยังค ไดแนะนําหลักสูตรวิชาสมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต ซึ่งเปน
ประโยชนตอเยาวชน มหาวิทยาลัยหลายแหงนําไปเป ดสอนและนิสิตนักศึกษาสนใจลงทะเบียนเรียนจํานวน
มาก อาทิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รายวิชาดังกลาวเปนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นวา
ควรนํามาจัดใหนักศึกษาไดเรียนเพื่อประโยชนดานจิตใจและการนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกชีวิตสําหรับ
นักศึ กษาทุกคน นอกจากนี้ วัดธรรมมงคลยั งมีส ถาบันออกแบบนานาชาติช นาพั ฒน ซึ่งเปด สอนหลักสูต ร
วิชาชีพระดับนานาชาติ และเปนที่นิยมดานการออกแบบตางๆ ในโอกาสนั้น พระอาจารยไดหารือเรื่องการ
จั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาถวายพระภิ ก ษุ ส ามเณร ทั้ ง นี้ วั ด ธรรมมงคลได ทํ า ความร ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดการเรียนการสอนที่วัดมากอนแตการดําเนินการมีอุปสรรค เนื่องจากในชวง
นั้นยังไมมีความพรอมดานอาคารที่ใชในการเรียนการสอนโดยเฉพาะผนวกกับขอกําหนดของสกอ. เรื่องการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งดวย ทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให
พระภิกษุสามเณรไปเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนผลกระทบเพราะพระภิกษุสามเณรตองปฏิบัติศาสนากิจ การ
เขาไปเรียนในมหาวิทยาลัยตองเดินทาง ตองใชเวลาและคาใชจายมาก ตอมาอาคารวิริยะชัยซึ่งเปนอาคาร ๑๑
ชั้นที่จัดสรางโดยมีจุดมุงหมายเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณรแลวเสร็จ พระอาจารยหลวงพอวิริ
ยั งค ได เ ล็ ง เห็ น ความตั้ งใจของมหาวิ ทยาลั ย ในการดํ าเนิ น งานด านคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและการบู ร ณาการ
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทานจึงไดหารือวามหาวิทยาลัยจะดําเนินการใหไดหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เมื่อฝายบริหารไดมาหารือเรื่องนี้ ไดเสนอแนะใหพิจารณาวา
สามารถดํ าเนิ น การได ต ามมาตรฐานหรื อไม หากสามารถดํ าเนิ น การได ก็ให รั บ มาดํ าเนิ น การเพื่ อจรรโลง
พระพุทธศาสนา เปนการดําเนินการที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจของมหาวิทยาลัยมากกวาการมุงหา
รายได ซึ่งเปนภารกิจที่สถาบันอุดมศึกษาก็ควรดําเนินการ ในฐานะที่เราเปนพุทธมามกะและสามารถสนับสนุน
พระภิกษุและสามเณรใหสืบทอดพระพุทธศาสนาไดอยางมีคุณภาพ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา มหาวิทยาลัยตองเขาใจอยางชัดเจนวา โครงการนี้เปน
โครงการพิ เ ศษเฉพาะ เพื่อสนั บสนุ น ปณิธ านของพระอาจารย ห ลวงพ อวิริ ยั งค ซึ่ งเปน ที่ ย อมรั บ กั นว าเป น
พระภิ กษุที่มีศีล าจารวัตร มีวั ตรปฏิบัติอันประเสริฐ พระอาจารยห ลวงพ อฯ มีความมุ งมั่นที่ จะสรางศาสน
ทายาท ที่มีความรอบรู ลึกซึ้งทั้งปริยัติ และปฏิบัติ ซึ่งแมจํานวนหนึ่งจะลาสิกขาไป แตบุคคลในจํานวนนั้นก็มี
ความรูและไดรับการหลอหลอมใหเปนคนดี ดังนั้นมหาวิทยาลัยอาจจะไมตองเปดศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ณ
วัดธรรมมงคลตอไปอีกตลอดไป เวนแตพระอาจารยหลวงพอฯ จะมีพระภิกษุสามเณรที่เปนศิษยและตองการ
มาศึกษาในระดับอุดมศึกษาอีก มหาวิทยาลัยก็สามารถจัดใหอีกได สวนการที่ สกอ. ตั้งเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษานอกที่ตั้งนั้น ก็เปนเพราะมหาวิทยาลัยตางๆ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่ไมมีคุณภาพ
เปดสอนวันเสารอาทิตย เรียนวันละ ๑๒ ชั่วโมง ไมกี่ครั้งก็จัดสอบและปดภาคการศึกษา สกอ. จึงเขมงวดและ
หากมหาวิ ท ยาลั ย ใดไม ส ามารถดํ า เนิ น การให ไ ด คุ ณ ภาพก็ ต อ งป ด ศู น ย น อกที่ ตั้ ง จากนั้ น อุ ป นายกสภา
มหาวิทยาลัยไดสรุปวา ๑) โครงการนี้เปนโครงการพิเศษเฉพาะ เนื่องจากมีพระภิกษุสามเณรที่สําเร็จการศึกษา
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จากโรงเรียนปริยัติธรรม สายสามัญ พระอาจารยหลวงพอฯ จึงขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาตอ
ใหพระภิกษุสามเณรไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น หากไมมีพระภิกษุสามเณรมาเรียน ในรุ นตอไปก็ไม
ต องจั ด อี ก แต ถามี ผู ต องการมาเรี ย นอี กก็ จั ด ให อี กได ๒) กรณี นี้ ต อ งทํ า ความเข า ใจกั บ ผู เ กี่ ย วข องว าเป น
การศึกษาภาคปกติแตส อนวันเสารอาทิ ตย ๓) เอกสารขอ ๗ อื่ นๆ นั้น เปน เรื่องของประเด็ นอื่ นๆ ที่ มีผ ล
คุณภาพการศึกษาจากการไปตรวจประเมินศูนยนอกที่ตั้ง มีประเด็นตรวจพบที่ประทับใจมากคือ พระภิกษุที่มา
เรียนไดนําความรูไปอบรมสามเณรในศูนยปฏิบัติธรรมภาคฤดูรอน เปนการสรางศาสนทายาทโดยบริการใหความรู
ทั้งดานปริยัติและปฏิบัติ ถามีการจัดการเชนนี้ทั่วประเทศไทยจะสามารถสรางคนใหมีคุณภาพสูงขึ้นได
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ใหขอสังเกตวา ควรตรวจสอบหลักสูตรดวยวา มีรายวิชา
พุทธธรรมในหลักสูตรหรือไม หากมีแตคดีโลก ไมมีคดีธรรม ก็ขอใหเพิ่มเติมรายวิชาคดีธรรมดวย มิฉะนั้นจะไม
สามารถดําเนินการตามขอเสนอแนะของอุปนายกสภามหาวิทยาลัยได
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลเพิ่มเติมวา พระอาจารยหลวงพอวิริยังค ไดพิจารณาแลววา
หากพระภิกษุสามเณรศึกษาสําเร็จสายสามัญระดับมัธยมศึกษาแลวลาสิกขา จะไมสามารถชวยเหลือตนเองมิ
ใหเปนภาระแกสังคมได จึงควรใหสําเร็จการศึกษาวิชาการวิชาชีพระดับปริญญาตรีและมีความรูทางธรรมดวย
ซึ่งความรูทางธรรมนั้นเปนภาระหนาที่ของพระอาจารยหลวงพอวิริยังคดวย กอนมาบวชเรียนครอบครัวของ
พระภิกษุสามเณรก็ยากจน การบวชแลวเรียนทําใหคนยากจนมีโอกาสทางการศึกษา
รองศาสตราจารย ค มเพชร ฉั ต รศุ ภ กุ ล เห็ น ด ว ยว า ควรเป น โครงการพิ เ ศษเฉพาะและ
เสนอแนะใหเขียนโครงการใหชัดเจนตามทีอ่ ุปนายกสภามหาวิทยาลัยและนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะมา
ทั้งนี้ ควรเสนองบประมาณตลอดหลักสูตรแทนการเสนอเพียงหนึ่งภาคการศึกษาตามที่นําเสนอตอที่ประชุม
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล า ให ขอมูล วา เคยสอบถามว าเหตุ ใดพระภิกษุ จึงนิย มเรีย น
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรไดคําตอบวาเพราะยังไมมีสาขาวิชาสําหรับการบริหารวัด ผูมาเปนเจาอาวาสไมมี
ศาสตรในการบริหารจัดการ พระภิกษุจึงสนใจศึกษาวิชานี้เพื่อนําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการวัดได
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วสรุ ป ว า สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ นหลั ก การ โดยมอบ
มหาวิทยาลัยไปเตรียมการในสวนที่ตองจัดเตรียม และใหไปจัดทําเอกสารโครงการสวนที่เปนรายละเอียดมา
ใหม ตามรูปแบบการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ที่ตองนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย
ให มี ค ณะทํ า งาน ได แ ก ๑) ผู ช ว ยศาสตราจารย กั ล ยา แสงเรื อ ง ๒) รองศาสตราจารย สุ พ จน แสงเงิ น
๓) รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําถามวา
งบประมาณที่ตองใชคือจํานวนที่นําเสนอมานี้และใหใชไดทันทีใชหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ใหคณะทํางานไปจัดทํามาใหมตลอดหลักสูตรและนําเสนอใน
การประชุมคราวตอไป
รองศาสตราจารย ธีรยุ ทธ สุ นทรา ถามวา จํ านวนรั บนักศึกษาคื อเทาใด เพราะขอมู ลใน
เอกสารไมตรงกัน
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะใหระบุวา รับนักศึกษาหมูเรียนละ ๔๐ รูป ถามีมากกวานั้น
ก็ใหเปดหมูเรียนเพิ่ม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะใหกรรมการประจําหลักสูตรที่มีรายนามตามเอกสาร
ทําความเขาใจกันใหชัดเจนวา หากเปดจัดการเรียนการสอนตองทําหนาที่อยางดีเยี่ยม
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารให
ขอสั งเกตว า กรณี การดํ าเนิ นโครงการนี้ ควรตั้ งอนุ กรรมการดํ า เนิ นงานและทํ าความเข าใจกั บ อาจารย ใน

๗
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สาขาวิชาที่เกี่ยวของใหชัดเจน ถึงวัตถุประสงคและที่มาของโครงการ หากมีความเขาใจตรงกันก็จะทําใหดําเนิน
โครงการนี้ประสบความสําเร็จไดตามเปาหมายที่กําหนด
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยขอใหอุป นายกสภามหาวิ ทยาลั ย เปน ผู กํากั บ ดู แลการดํ าเนิน การ
โครงการนี้ดวย
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการการจัดการศึกษาตามโครงการความรวมมือทางวิชาการกับวัดธรรมมงคลใน
การถวายความรูแดพระภิกษุสามเณรโดย
๑) มอบมหาวิทยาลัยเตรียมการในสวนที่ตองจัดเตรียมใหเปนไปตามเกณฑการประเมินศูนย
การศึกษานอกที่ตั้งของ สกอ.
๒) ใหมีคณะทํางานจัดทําเอกสารโครงการสวนที่เปนรายละเอียดตามรูปแบบที่ตองนําเสนอ
สกอ. รวมทั้งรายละเอียดงบประมาณตลอดหลักสูตรมาใหม คณะทํางานประกอบดวย
๒.๑) ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒.๒) รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
๒.๓) รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
๓) ใหคณะทํางานตาม ๒) นําเสนอขอมูลการดําเนินการในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป
๔) มอบอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (นายถนอม อินทรกําเนิด ) กํากับดูแลการดําเนินการ
โครงการฯ
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๓.๔ แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาและพิจารณาการดําเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟาจาก
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีการประชุม ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘
พิจารณาการนําเสนอโครงการผลิตพลังงานไฟฟา จากแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดิน สําหรับวิทยาลัยชัย
บาดาลพิพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดลพบุรี โดยมีมติใหมหาวิทยาลัยศึกษาขอมูลพรอมทั้ง
แต งตั้งกรรมการเพื่อศึ กษาขอมู ลและพิจ ารณาการดํ าเนิ นการนั้ น ในการนี้ จึงเห็น สมควรพิจ ารณาแต งตั้ ง
คณะกรรมการศึกษาและพิจารณาการดําเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย ดังนี้
๑) พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
ประธาน
๒) ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
กรรมการ
๓) รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
กรรมการ
๔) อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
กรรมการ
๕)อาจารยนภพร เชื้อขํา
กรรมการ
๖) อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
กรรมการ
๗) ผูชวยศาสตราจารยศิริวัฒน สุนทโรทก
กรรมการ
๘) อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
กรรมการและเลขานุการ
๙) ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
พลอากาศเอกนพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู ทรงคุณวุฒิ ให ขอมูลวา ขณะนี้
ระเบี ยบคณะกรรมการกํากั บกิ จการพลั งงานแหงชาติ ไดประกาศในราชกิ จจานุเบกษาแล ว จึ งได ประสานฝ าย
เลขานุการตรวจสอบและจัดหาขอมูลจํานวนหนวยงานที่มีสิทธิ์นําเสนอโครงการ ซึ่งก็พบวามีอยูเปนจํานวนมาก สิ่งที่
ตองดําเนินการตอไปคือการตรวจสอบพื้นที่ ความเขมของแสง และตองประเมินผลกระทบตอชุมชนและการเกษตร
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ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาวแสดงความเห็นดวยวา ควรประเมินผลกระทบดังกลาว
พลอากาศเอกนพพร จันทวานิช ใหขอมูลวา โครงการลักษณะดังกลาวนี้ มี ผลกระทบตอ

นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะใหประชาสัมพันธขอมูลใหประชาชนในชุมชนรับรูวา จะ
ไดรับประโยชนอะไรจากโครงการเหลานี้บาง
มติที่ประชุม อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาและพิจารณาการดําเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟาจาก
แสงอาทิตยโดยใหคณะกรรมการไปศึกษาขอมูลและกําหนดแนวทางในการดําเนินการ สวน
อํานาจการดําเนินงานนั้นเปนของอธิการบดี
๓.๕ เลือกคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นที่ ป ระชุ ม ว า ตามที่ ค ณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัยชุดเดิมไดปฏิบัติหนาที่ครบวาระเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได มี ม ติ แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ตามคํ า สั่ ง ที่ ๐๐๑/๒๕๕๘ โดยให ค ณะกรรมการสรรหาฯ
ดํ าเนิ น การตามข อ ๘ แห งข อบั งคั บ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว า ด ว ยคณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณานั้น ขณะนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว จึงเรียนเชิญนายถนอม อินทรกําเนิด
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย/ประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนําเสนอ
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิ ทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ขอให
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข ๑ หนา ๒๓ ลําดับที่ ๑๒ โดยให
ขอมูลที่เปนขอสังเกต เนื่องจากเคยมีความรวมมือในการจัดทําโครงการรวมกัน
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นสมควรใหนํารายชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อสํารอง ลําดับที่ ๑ ตาม
เอกสารหมายเลข ๗ เลื่อนขึ้นมาเปนผูไดรับการเสนอชื่อลําดับตอไป
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติรายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ตามที่ คณะกรรมการสรรหาเสนอมาทั้ งประธาน รองประธาน และผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ยกเว น
รายชื่อที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข ๑ หนา ๒๓ ลําดับที่ ๑๒ ใหนํารายชื่อบุคคลในบัญชี
รายชื่อสํารองลําดับที่ ๑ เลื่อนขึ้นมาเปนลําดับถัดไป
๒) มอบอธิการบดีทาบทามและรายงานสภามหาวิทยาลัยตอไป
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๓.๖ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญอธิการบดีนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมวา ตามขอ ๑๗/๑
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว าดวยการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหมีคณะกรรมการ
ประเมินบุคคล ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง เพื่อการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ประกอบดวย
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๑) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดานบริหารงานบุคคล
เปนประธาน
๒) คณบดีตามขอเสนอแนะของอธิการบดี ๒ คน
เปนกรรมการ
๓) บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานบริหารบุคคล ๑ คน
เปนกรรมการ
๔) บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผล ๑ คน เปนกรรมการ
๕) ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
เปนเลขานุการ
ขณะนี้ มหาวิ ทยาลั ย ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ าร า งคํ าสั่ งเรี ย บร อยแล ว รายละเอี ย ดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
รองศาสตราจารย ธี ร ยุ ทธ สุ น ทรา สอบถามว า รายชื่ อ บุ คคลที่ เ สนอเป น กรรมการจาก
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานบริหารบุคคลนั้น มีความเชี่ยวชาญอยางไร
อธิการบดีชี้แจงวา กรรมการที่จะแตงตั้งตองมีตําแหนงงานตั้งแตระดับ ๙ หรือชํานาญการ
พิเศษ หรือตั้งแตรองศาสตราจารยแตมหาวิทยาลัยมีบุคลากรกลุมดังกลาวจํานวนจํากัด
ที่ประชุมอภิปรายเปนเวลาพอสมควร และมีความเห็นวาการกําหนดใหเปนบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญดานบริหารงานบุคคลนั้น เปนขอจํากัด จึงควรกําหนดเปนผูทรงคุณวุฒิและผูทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญดังกลาว ไดแก นางสมอัปสร ปนสุข ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยดานบริหารงานบุคคล
มติที่ประชุม ๑) ใหปรับแกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๘ ขอ ๕ (๓) จากที่กําหนดวาเปนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานบริหารบุคคล ปรับแก
เปน ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานบริหารบุคคล
๒) ใหแตงตั้ง นางสมอัปสร ปนสุข เปนกรรมการตามขอบังคับฯ ขอ ๕ (๓)

20
22
24

๓.๗ วาระลับ
...
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

26
28
30
32
34
36
38

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ การเปดอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย รายงานว า ด วยมหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครรว มกับ มูล นิ ธิ
สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล และสถาบันพระปกเกลา จะจัดโครงการสงเสริมการศึกษาธรรมและ
ปฏิ บั ติ ธ รรม หลั กสู ต รวิ ทันตสาสมาธิ สํ าหรั บ นั กบริ ห าร บุ คลากร และบุ คคลทั่ วไป รุ น ที่ ๑ โดยหลั กสู ต ร
ดังกลาวแบงเปน ๒ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑๐๐ ชั่วโมง ทั้งนี้ ภาคการศึกษาที่ ๑ จะจัดในระหวาง
วันที่ ๒๗ เมษายน – ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันจันทร – วันพุธ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ หอง
ประชุมพระเทพสุเมธี ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและเรียนเชิญ
สมัครเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๐

6

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวัน
ศุกรที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ
๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ

8

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

2
4

10
12

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม

14
16
18
20
22

รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

