๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
เมื่อวันศุกรที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
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4
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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. หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๑๒. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๓. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๔. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
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
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย และขาราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูลาประชุม
๑. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธรี ะศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

๒
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
อาจารยชินวงศ ศรีงาม
อาจารยธงชัย ทองอยู
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
อาจารยสถาพร ปกปอง
นางจันทา สมตน
อาจารยวิไลจิตร นิลสวัสดิ์
ผูชวยศาสตราจารยชลลดา พึงรําพรรณ
อาจารยบัณฑิต ประสานตรี
อาจารยณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
อาจารยพสิ ิษฐ รัตนบุญชัย
อาจารยปุญญภณ เทพประสิทธิ์
นายเฉลิมวงศ ตรีเพชรพงษศิริ
อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ
นางสาวกาญฒิมาภรณ ชินบดี
นางสาวจรัสวรรณ ภักดีชนะ
นางสาววันวิสา วิศาลนิตย
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นางสาวนิทรา เชื้อทอง
นางสาวสุจิตรา คําสัมฤทธิ์
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางลภัสรดา นาคพริก

รองอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยอธิการบดี/รักษาการคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการศูนยภาษาและอาเซียน
ประธานกรรมการดําเนินงานสํานักบริการวิชาการฯ
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
อาจารยวิทยาลัยนานาชาติ
อาจารยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยวิทยาลัยนานาชาติ
อาจารยวิทยาลัยนานาชาติ
รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นักวิจัย กองนโยบายและแผนฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผนฯ
ปฏิบัติหนาที่ผูชวยอธิการบดี/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนากลุม งาน
สภามหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

4

ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
อาจารยจุไร วรศัก ดิ์โ ยธิน รองอธิก ารบดี /เลขานุก ารสภามหาวิทยาลัย แจง ที่ป ระชุม วา
เนื่องจากมีบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๑ ราย ไดแก ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา ไมสนธิ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
และมีนักศึกษาไดรับรางวัลจากองคกรภายนอก ดังนี้
๑) ศิษยเกาและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดสงผล
งานเขารวมกิจกรรมการประกวดและการแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผาแหงชาติ ครั้งที่ ๑๗ ประจําป ๒๕๕๗ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
เปนผูจัด ในการนี้ มีผลงานของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลดีเดนเครื่องปนดินเผาประเภทหัตถกรรม ไดแกผลงานชื่อ
“ตระการตา” ของ นายอารต กลิ่นมาลี นักศึกษาชั้นปที่ ๔ ทั้งนี้ การสงผลงานเขาประกวดดังกลาวอยูในการ
กํากับดูแลของ ผูช วยศาสตราจารยสาธร ชลชาติภิญโญ อาจารยประจําสาขาเทคโนโลยีเซรามิกส
๒) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)
ไดจัดโครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ (PDPB Camp) รุนที่ ๔/๕ ใหเยาวชนในเขตภาคกลางไดเขา
รวมกิจกรรม ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันพุธที่
๑๐ – วันศุกรที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงความสามารถ มุมมองความคิด
ใหม ๆ ในการนอมนําแนวพระราชดําริ พระกรณีกิจ ตลอดจนประโยชนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บูรณาการตอยอดสูการสรางประโยชนในรูปธรรมของโครงการ ไดเรียนรูดวยประสบการณจริง ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ โดยผูเขารวมกิจกรรมจะตองมีคุณสมบัติ คือ (๑) ศึกษาในระดับอุดมศึกษา (๒) อายุ ๑๘ – ๒๕ ป
(๓) สมัครทีมละ ๔ คน (๔) สมาชิกภายในทีมตองศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาเดียวกัน สามารถตางคณะ ตาง
ชั้นปได (๕) มีอาจารยที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาประจําทีม ทีมละ ๑ คน (๖) จัดทําโครงการ “เยาวชน
อาสาสืบสานพระราชดําริ” ทีมละ ๑ โครงการ โดยนําเสนอ “โครงการการจัดการศักยภาพของพื้นที่เพื่อจําแนก
ประเภทความเหมาะสมตอการทําเกษตรกรรมบริเวณเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” แก
คณะกรรมการ เพื่อคั ดเลือกรางวั ล ชนะเลิ ศ “ที ม เยาวชนดี เ ด น” และรางวั ลรองชนะเลิ ศ เยาวชนจาก
สถาบันการศึกษาในเขตภาคกลาง มีผูเขาประกวดรวมทั้งหมด ๒๐ ทีม และผลการนําเสนอโครงการ “เยาวชน
สืบสานพระราชดําริ” ทีมของขวัญจากพอ รุนที่ ๒ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
ประกอบดวย (๑) นายอนุกูล วงษอุดม ชั้นปที่ ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร (๒) นายอิสรภาพ โชชัย ชั้นปที่
๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร (๓) นางสาวปญชลี คงดี ชั้นปที่ ๒ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (๔) นางสาว ศริน
นา รอดเผือน ชั้นปที่ ๒ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ อาจารยอักษร สวัสดี เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบเกียรติคุณบัตรและกลาวแสดงความยินดีตออาจารยที่
ไดรับตําแหนงทางวิชาการและนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันศุกรที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๑๘ หนา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีแกไข
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตร แกผูสํา เร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา
๒๕๕๗ รอบที่ ๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ รอบที่ ๑ เพื่อขอ
อนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๗ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติป ริญ ญาบัตร แกผูสําเร็จ การศึก ษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึก ษา ๒๕๕๗
รอบที่ ๑ จํานวน ๒๕๖ คน ดังนี้
๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๓ คน
๒) ระดับปริญญาโท จํานวน ๔๒ คน
๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๑๑ คน จําแนกเปน
๓.๑) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑ คน
๓.๒) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๘๘ คน
๓.๓) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน ๕๕ คน
๓.๔) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จํานวน ๗ คน
๓.๕) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๕๐ คน
๓.๖) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน ๙ คน
๓.๗) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน ๑ คน
๓.๒ (ราง) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รองอธิการบดี/
มหาวิท ยาลัย โดยกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํา (ราง) รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจํ า ปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และนํ าเสนอเพื่ อพิ จ ารณาในคณะกรรมการดํา เนิ น งานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และการคลัง เรียบรอยแลว เมื่อวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิสอบถามถึงปญหาที่ทําให
ใชงบประมาณไมทันวาเปนเพราะเหตุใด
คุณหญิง ณัษฐนนท ทวีสิน กลาววา หนา ๘๐-๘๑ นั้น ทั้ง หมด ๒๔ โครงการ/กิจ กรรม
สะทอนใหเห็นวา ไมไดติดตามการใชงบประมาณ เพราะถามีการติดตามหนวยงานก็จะสามารถปรับแผนและ
ใชงบประมาณไดตามเปาหมาย อาทิ กรณีที่ระบุวา ไมไดใชงบประมาณจัดกิจกรรมเพราะวิทยากรไมวางนั้น
ก็ควรเชิญไวกอนลวงหนา จึงขอใหปรับปรุงการใชงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําให
ขอสั ง เกตกรณี ที่ไม เ ป นไปตามเกณฑ เ ป าหมาย คือ ๑) ตํ าแหนง ทางวิ ชาการ ๒) หลัก สู ตรสหกิ จ ศึ ก ษา
ดําเนินการไดเพียง ๑๓ หลักสูตร จากเปาหมายที่กําหนดไว ๗๐ กวาหลักสูตร ๓) งานวิจัยจากบุคลากรสาย
วิชาการ ๔๐๘ คน จึงควรศึกษาเรื่องนี้ใหลึกซึ้ง และประเด็นที่จะตองนําไปบริหารเพื่อไมใหเกิดความเสี่ยงคือ
เรื่องตําแหนงทางวิชาการและเรื่องหลักสูตรสหกิจศึกษา
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อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหารชี้แจงวา ภาพรวมของการเบิกจายนั้นมีปญหาเรื่องงบลงทุนโครงการกอสรางอาคารคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ซึ่งตามจริงจะตองเขาสัญญาไดตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๗ แตเนื่องจากอาคารหลังนี้กรม
โยธาธิการรับเปนผูออกแบบใหมหาวิทยาลัย และชวงหนึ่งเกิดปญหาดานการเมือง ทําใหไมสามารถทํางานได
ตามเปาหมาย ตั้งแตปลายป ๒๕๕๖ ทําใหการดําเนินการลาชา สงผลใหการเบิกจายลาชา และการเบิกจายใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยก็ไมเปนไปตามเปาหมาย อยูที่รอยละ ๙๓ แทนที่จะไดรอยละ ๙๖
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตวา การ
รายงานผลการปฏิบัติงานนี้ยังไมใชการรายงานเชิงคุณภาพ การรายงานผลคราวตอไปควรเปนการรายงานเชิง
คุณภาพ นอกจากการระบุเชิงปริมาณวาไดใชงบประมาณไปเทาใด ควรระบุดวยวาไดใชอยางคุมคาเพียงใด
เชน กิจกรรมการพัฒนาอาจารย ๑๐๐ คน มีอาจารยเขาอบรมครบ ๑๐๐ คน แตอาจารยไดรับอะไรบางจาก
การอบรม ถาสามารถรายงานไดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ก็จะแสดงถึงความคุมคาของการใชงบประมาณ
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา โดยรวม
มหาวิทยาลัยและหนวยงานใชงบประมาณไดดี แตมีขอสังเกตคือ ๑) กรณีที่ใชงบประมาณนอยกวาที่ประมาณ
การไว โดยเฉพาะไตรมาสที่ ๔ ใชนอยลงกวาไตรมาสที่ ๑-๓ จึงทําใหไมเปนไปตามเปาหมาย ขอใหอธิการบดี
ไดพิจารณาตรวจสอบวาเปนเพราะเหตุใด ๒) ยุทธศาสตรที่ ๔ เกณฑเปาหมายในระดับบัณฑิตศึกษาที่ตั้งเกณฑ
ไวรอยละ ๕ นั้นมีกําหนดถึงเมื่อใด ๓) เกณฑเปาหมายตําแหนงทางวิชาการควรปรับเพิ่มเปน ๓-๔ และ ๔)
เกณฑเปาหมายอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกก็เชนเดียวกัน ควรปรับเพิ่มเปน ๓-๔
นายไพรั ช อรรถกามานนท ประธานกรรมการส ง เสริม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงใหขอสังเกตในหนา ๖๑ เกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจตอการพัฒนาโรงเรียน
มัธยมสาธิตฯ โดยผูเสนอแจงวาเกิดความไมเขาใจในการประเมิน มหาวิทยาลัยและคณะตางๆ หางเหินจากโรงเรียน
มัธยมสาธิตฯ ขาดความใกลชิด เมื่อประเมินจึงทําใหเหลือรอยละ ๕๐ จึงควรพิจารณากรณีโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ดวย
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิถามถึงกรณีการ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยวา มหาวิทยาลัย
ไดมีการดูแลอาจารยโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ หรือไม
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงใหขอมูล
วา ไดประชุมทําความเขาใจกับอาจารยโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ แลววา สามารถสอนรายวิชาระดับปริญญาตรี
และขอตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยได ขณะเดียวกันไดมอบหมายผูอํานวยการโรงเรี ยน
ตรวจสอบข อ มู ล ว า ถ า อาจารย โ รงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต ฯ นํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการและเข า สู ตํ า แหน ง
ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเ ศษ และครูเชี่ยวชาญ จะเปนผลดีตออาจารยม ากกวาหรือไม จากนั้นได
กลาวถึงกรณีที่คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน เสนอแนะใหมีการติดตามการใชงบประมาณวา มหาวิทยาลัยไดมี
การติดตามอยางสม่ําเสมอ โดยไดม อบนโยบายไปยังคณบดีใหกํากับดูแล สําหรับ กรณีของการวิจัยนั้นก็มี
นโยบายสนับสนุนงบประมาณใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดทําวิจัยและไปนําเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการนานาชาติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะรายงานผลการศึกษาตอระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ของบุคลากร รวมทั้งขอมูลการลงนามความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการประชุมคราวตอไป
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอใหตรวจสอบขอมูลกรณีอาจารยโรงเรียน
มัธยมสาธิตฯ จะเขาสูตําแหนงทางวิชาการเปนครูชํานาญการฯ วาตองมีสถานภาพเปนขาราชการครูหรือไม
รองศาสตราจารย ธีร ยุท ธ สุน ทรา ให ขอ สั ง เกตว า มหาวิท ยาลั ยเป นหน วยงานสัง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาจารยจะเขาสูตําแหนงทางวิชาการ เชน ขาราชการครูในระดับ
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การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งอยูในการดูแลของคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดหรือไม
จากนั้นไดสอบถามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอื่นๆ วาเปนอยางไร
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลวา
มหาวิทยาลัยที่มีโรงเรียนสาธิตสมบูรณแบบคือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาจารยโรงเรียนสาธิตจะสังกัดคณะ
และเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย สวนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น ยังมีลักษณะก้ํากึ่งระหวางการสังกัดคณะและการเปนหนวยงานที่มี
ลักษณะเฉพาะ (หนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย) อยางไรก็ตาม ขอเสนอแนะวาโรงเรียนสาธิตควรสังกัด
คณะและอาจารยควรเขาสูตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําเสนอให
อาจารยโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มีโอกาสเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดทั้งสองลักษณะ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา ขณะนี้ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เปนรองคณบดี
วิทยาลัยการฝกหัดครูคนที่ ๔ ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ตองจําแนกอาจารยเปนอาจารยสังกัดคณะ
และอาจารยสังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มิฉะนัน้ จะเปนปญหาในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จากนั้น
นายกสภามหาวิทยาลัยไดใหขอสังเกตกรณีงานพัฒนาบุคลากรวา ตองกระตุนสงเสริมใหบุคลากรมีคุณวุฒิ
สูงขึ้น โดยไมตองรอผลการประเมินโดยตั้งตัวเลขคาเปาหมายใหทาทายและเปนการกระตุนวาปนี้จะตองได
ตามเปาหมายกี่คน
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกลาวแสดงความเปนหวงกรณีที่วัตถุประสงค
หลักการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตนั้นเพื่อเปนหองปฏิบัติการของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) แตพบขอมูลวา
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ รับนักศึกษาไปฝกประสบการณเปนจํานวนนอยมาก เพราะผูปกครองไมตองการให
นักศึกษาสอนบุตรหลานของตน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หนาที่หลักของโรงเรียนสาธิตคือ ทําใหนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษามีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น ดังนั้น จะทําอยางไรใหอาจารยโรงเรียนสาธิตตระหนักในหนาที่การ
เปนหองปฏิบัติการของสาขาวิชาการศึกษาและคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครูก็จักตองกํากับดูแลในเรื่องนี้
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครูรายงานวาไดประสาน
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ และดําเนินการเรื่องนี้แลว
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล เสนอแนะวา นักศึกษาสาขาวิชาการศึ ก ษาจักตอง
แสดงใหประจักษวาตนมีความรูความสามารถ เพื่อจะไดเปนที่ยอมรับตอไป
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร เสนอแนะว า มหาวิท ยาลัยควรสื่อสารกับ อาจารย
โรงเรียนสาธิตวาจะดําเนินการใหมีความกาวหนาทางวิชาการไดดวยวิธีใดบาง โดยควรใหโอกาสไดเลือกหลาย
วิธี เชน เปน ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย หรือเปนครูชํานาญการ เปนตน
นายกสภามหาวิทยาลัยใหจัดเรื่องนี้เปนวาระประชุมโดยเฉพาะในการประชุมคราวตอๆ ไป
จากนั้นไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับเงินคงคลังที่เหลือเพราะไมไดใชวา หากไมจําเปนก็อยาขอรับการจัดสรรประจําป
เพราะเปนเงินของมหาวิทยาลัยเอง จะขอเมื่อใดก็ไดถาจําเปน และไดถามคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับ
โครงการที่ไมไดดําเนินการวาเปนเพราะเหตุใด
อาจารยสถาพร ปกปอง รักษาการผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยใหขอมูลวา เนื่องจากไมมี
นักศึกษาในสาขาวิชานัน้ แลว และไดขอคืนโครงการแลวตั้งแตแรก
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ถาเชนนั้นก็ตองไมมีโครงการและตองแกขอมูล จากนั้นได
มอบนโยบายใหคณบดีทุกคณะตระหนักและนําไปทบทวนวา เหตุที่ผูรับผิดชอบไมไดทําโครงการนั้นเปนเพราะ
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อะไร หากไมมีความตั้งใจที่จะทําโครงการ ปตอไปก็ไมควรไดรับงบประมาณ เพราะควรนํางบประมาณไปใหผูที่
ตองการและตั้งใจทําโครงการอยางแทจริงมากกวา
ศาสตราจารยส นิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ ถามวา ผลการ
ดําเนินโครงการวิจัยซึ่งมี ๕๐ โครงการ เปนอยางไรบาง โดยเฉพาะการประยุกตให เกิดผลดีตอสังคม ชุมชน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม เพราะขณะนี้ระบุเพียงวาดําเนินโครงการแลว ผลงานวิจัยที่ทํามานั้นดีหรือไมดี มีก าร
นําไปอางอิงเทาใด เพราะการนําไปอางอิงนั้นสะทอนคุณภาพผลงานวิจัย
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารกลาววา จะสังเคราะหงานวิจัยแลวรายงานสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
มติที่ประชุม มอบนโยบาย ดังนี้
๑) เงินคงคลังไมจําเปนตองขอรับจัดสรรประจําป ใหขอเมื่อจําเปนตองใช
๒) ใหคณบดีทุกคณะตระหนักและนําไปทบทวนวาเพราะเหตุใดผูรับผิดชอบของบประมาณ
จึงไมทําโครงการ ในกรณีนี้มิใหจัดงบประมาณใหในปตอไป และใหนํางบประมาณไปใหผูที่
มุงมั่นและตองการทําโครงการ
๓) ใหรายงานผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพ รวมทั้งสังเคราะหคุณภาพของผลงานวิจัยแลว
รายงานสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
๔) ใหนํากรณีความกาวหนาทางวิชาการของอาจารยโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดเปนวาระ
เฉพาะในการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป
๓.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๕ ฉบับ
๓.๓.๑ (รา ง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร วาดวยการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมความวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดแจงขอสังเกตของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๑/ว ๖๕๐ ลงวันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัยซึ่งอยูภายใตกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการมี
ขอบกพรอง โดยที่ระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยมิไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยตองสงสําเนาสัญญาหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคาตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ นดินภูมิภาคแลวแตก รณี และกรมสรรพากร ไวใ นขอบัง คับ หรื อระเบียบ ซึ่ ง ตางจากการ
ดําเนินงานตามขอ ๑๓๕ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
และเปนมาตรการที่คณะกรรมการการตรวจเงินแผนดินเห็นวามีความจํา เปนที่หนวยรับตรวจตองถือปฏิบัติ
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย และ ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติที่ประชุม อนุมัตขิ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗
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๓.๓.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและ
การกีฬา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครั้งที่
๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยนําเงินจากกองทุนกิจกรรมนักศึกษา
และการกีฬาเปนทุน การศึก ษาให แกนัก ศึก ษาที่ ขาดแคลนทุนทรัพย คณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย และ ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ
วันจันทรที่ ๒๗ ตุล าคม ๒๕๕๗ จึง ไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยกองทุน
กิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา ขอบังคับฯ นี้เปดโอกาสใหนําเงินจากกองทุนไปใชเปน
ทุนการศึกษาแกนักศึกษาได
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พระนคร ว า ด ว ยกองทุ น กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาและ
การกีฬา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.๓.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารจัดการและการรับ –
จายเงินในการฝกอบรมและใหบริการทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย
การบริหารจัดการและการรับ – จายเงินในการฝกอบรมและใหบริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไมไดกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการเก็บรักษาเงิน ที่ไดจากการดําเนินการฝกอบรมและใหบริการทางวิชาการ ดังนั้น
เพื่อใหการบริหารจัดการและการรับ – จายเงินในการฝกอบรมและใหบริการทางวิชาการเปนไปดวยความ
เรียบรอย และเพื่อประโยชนของหนวยงาน คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย
และฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ จึงได
ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย การบริหารจัดการและการรับ–จายเงินใน
การฝกอบรมและใหบริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัตขิ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารจัดการและการรับ – จายเงินใน
การฝกอบรมและใหบริการทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
๓.๓.๔ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารงานสํานักงาน
บริการวิชาการและฝกอบรม พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งสํานักงานบริการวิชาการ
และฝกอบรมขึ้นเปนหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย และฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารงาน
สํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรม พ.ศ. ... เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
อธิก ารบดีใหขอ มูล เพิ่ม เติม วา ๑) การบริก ารวิชาการเป นตัวชี้วัดหนึ่ง ของการประเมิ น
คุณภาพการศึกษา ทุกหนวยงานตองบริการวิชาการและหรือฝกอบรม ๒) ขณะนี้มีงานประชาสัมพันธเมือง
พัทยา ซึ่งมหาวิท ยาลัยรับโครงการมาดําเนินการโดยมีขอกําหนดขอบเขตและรายละเอียดการดําเนินงาน
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(Terms of Reference : ToR) แลว ๓) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเคยรับดําเนินการฝกอบรมใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น การออกขอบังคับนี้จะทําใหเกิดความคลองตัว โดยหนวยงานอาจจัดบริการ
วิชาการและฝกอบรมเอง หรือประสานใหสํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรมดําเนินการใหก็ได
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ใหขอสังเกตวา ลําดับขอยอยในขอ ๕ หนาที่ของสํานักงานขอ
(๕) หายไป จากนั้นไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยรับบริการวิชาการโดยจัดกิจกรรมตางๆ เชน จัดงานในโอกาส
พิเศษ (Event) อบรมสัมมนาหลักสูตรตางๆ ใหทั้งบุคคลภายในและภายนอก เปนตน หากทําไดมหาวิทยาลัย
จะมีรายไดมากมาย โดยตองรวบรวมฐานขอมูลรายชื่อพรอมศักยภาพของบุคลากร
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาวแสดงความเห็นดวยกับศาสตราจารยฐาปนา
บุญหลา โดยเสนอวาควรพิจารณาศักยภาพภายในมหาวิทยาลัยกอน และตองมีเครือขายที่มีความสามารถ
นายกสภามหาวิ ท ยาลัย ให ขอ มู ล ว า มีร ายละเอี ยดระบุไ ว ในขอ ๗ เกี่ ยวกับ หนา ที่ข อง
ผูอํานวยการ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอสังเกตวา สํานักงานนี้สําคัญมาก และควรประสานหารือ
กับ คณะ เพราะขณะนี้พระราชบัญ ญัติวิท ยาลัยชุม ชนผานการอนุมัติแลว เพราะฉะนั้นถามหาวิท ยาลัยมี
ศักยภาพเพียงพอ ขอใหเนนการฝกอบรมคนในทองถิ่นกอนเปนลําดับแรก
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิถามวา ๑) กรณี
คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ล งนามบันทึก ขอตกลงความรวมมือกับ บริษัท กิฟฟารีน จํากัด จะตอง
ดําเนินการผานสํานักงานนี้หรือใหคณะรับผิดชอบไดเลย ๒) รัฐบาลมีโครงการมากมาย เชน รถไฟรางคู ตอง
สํารวจขอมูลความคิดเห็นของประชากรริมทางที่รถไฟตัดผาน เชน ผลศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA)
และการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) มหาวิทยาลัยก็สามารถไปรับดําเนินการได
อธิการบดีใหขอมูลวา ทุกหนวยงานตองนําขอมูลสงมารวบรวมไวที่สํานักงานบริการวิชาการ
และฝกอบรม เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตอไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได
ดําเนินการทําความรวมมือในลักษณะรัฐตอรัฐ (G2G) กับบริษัทกันตนา เพื่อรับทําประชาสัมพันธให กทม. แต
ติดปญหาการเมืองในปที่ผานมา จึงยังไมมีการดําเนินงาน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตวาชื่อหนวยงานคือสํานัก งานบริก าร
วิชาการและฝกอบรม หากดําเนินการเปนเชิงธุร กิจตองมีความกระตือรือรน (active) ตองไมรองาน และ
ทํางาน ๒ สวน คือ งานบริการวิชาการ และงานฝกอบรม ทั้ง ๒ งานจะกําหนดการทํางานของบุคลากร และ
ตองมีผูดูแลงานทั้ง ๒ สวนนี้
อาจารยม ณฑล จันทรแจม ใส กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยจากผู ดํารงตํ าแหนง บริห าร
เสนอแนะวา ๑) ควรระบุรายละเอียดตางๆ ใหครบกอน เพราะมหาวิทยาลัยมีหนวยงานหารายไดอื่นๆ อีกเชน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีศูนยวิจัยและบริการวิชาการ ทําหนาที่วิจัย บริการวิชาการ เปนที่ปรึกษา ๒)
ดานการดําเนินงานควรใหคณะเปนหนวยดําเนินงาน สวนสํานักงานควรชวยสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
ดานการตลาด
นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหคณะไปดําเนินการเรื่องเหลานี้ อยางไรก็ตาม ตามขอบังคับนี้
จะมีการกํากับดูแลดวย เชน ถาคณะเปนผูจัด ใชงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาทแตสํานักงานบริการวิชาการและ
ฝกอบรมจัดโดยใชงบประมาณนอยกวาดวยมาตรฐานเดียวกัน ก็ตองใหสํานักงานจัด จะไดมีจํานวนเงินสุทธิ
เหลืออยูมากขึ้น และจะเกิดการแขงขันกันจัดโดยใชงบประมาณรายจายนอย
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหขอสังเกตวา ๑) หากระเบียบใหจาง
บุคลากรภายในได จะตองระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดกับงานอื่นๆ หรือไม เชน งานสอน ๒) ในขอ ๑๐ ที่
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ระบุวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานไมมีฐานะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น หมายถึงใคร เฉพาะพนักงาน
ไมรวมอาจารยใชหรือไม ๓) ขอ ๑๔ ที่ระบุวา “รายไดจากการดําเนินงานของสํานักงานไมตองนําสงคลัง” นั้น
จะมีปญหาหรือไมเวลานําไปปฏิบัติจริง
นายกสภามหาวิทยาลัยอธิบายวา กรณีขอ ๑๐ นั้นไมใชอาจารยแตอาจารยจะมาชวยกรณี
บริการวิชาการ กรณีผูอํานวยการถามาจากบุคลากรภายใน ก็ตองปรับใหเปนไปตามกฎ เชน ตองสอนนอยลง
ดังรายละเอียดในขอ ๘
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ถามวา จะมีระเบียบในการกําหนดเงินเดือนเทาใด อยางไร
นายกสภามหาวิ ท ยาลัย กล าวว า ใหเ พิ่ม เติม คํา วา “ในสํา นัก งาน” ในข อ ๗ ว า “...ใน
สํานักงานใหมีผูอํานวยการคนหนึ่ง...”
มติที่ประชุม อนุมัตขิ อ บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารงานสํานักงานบริการวิชาการ
และฝกอบรม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยในขอ ๗ ใหเพิ่มคําวา “ในสํานักงาน” เปน “...ในสํานักงานให
มีผูอํานวยการคนหนึ่ง...”
๓.๓.๕ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร วา ดวยการเขา พักอาศัย ในที่พัก
อาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยปจจุบันยังไมมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการดําเนินการ
เขาพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อใหการจัดอาคารที่พักอาศัยเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายจัดทําขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศ ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิก ายน ๒๕๕๗ จึง ไดดําเนินการยกราง
ขอบัง คับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเขาพัก อาศัยในที่พัก อาศัยของมหาวิท ยาลัย พ.ศ. ....
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติขอบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเขาพัก อาศัยในที่พัก อาศัยของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.๓.๖ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการและผูบริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
เลขานุก ารรายงานวา ดวยขอบัง คับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครนคร วาดวย มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ และผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ ยังไมสอดคลองกับความ
จําเปนบางประการ คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ใน
การประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงไดดําเนินการแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลเพิ่มเติมวา ขอบังคับฉบับที่ ๒ นี้ไดดําเนินการเพื่อใหประเด็น
ที่ ติ ด ขั ด ของมหาวิ ท ยาลั ย จากการใช ข อ บั ง คั บ ฉบั บ แรกได ค ลี่ ค ลายลง จากนั้ น ได ก ล า วกั บ ประธาน
สภาคณาจารยและขาราชการวา กรณีนี้เปนกรณีตัวอยางที่ชี้ใหเห็นวา หากมีปญหาในการใชขอบังคับและ
เปนไปอยางมีเหตุมีผล ก็สามารถปรับแกขอบังคับและระเบียบตางๆ ได หากมีการสอบถามและปรึกษาหารือกัน
มติที่ประชุม อนุมัตขิ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการและผูบริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
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๓.๔ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๓ ฉบับ
๓.๔.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการจางผูมีความรูค วามสามารถ
พิเศษดวยเงินรายได (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย
การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษดวยเงินรายได พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหบุคคลที่ไดรับการจางในฐานะผูมี
ความรูความสามารถพิเ ศษตองเปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือศาสตราจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา แตไมรวมถึงผูชวยศาสตราจารย ซึ่งมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวา มหาวิทยาลัยมีความ
จําเปนตองจางผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยเพื่อใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรเนื่องจากมหาวิทยาลัยไม
มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพียงพอตอความจําเปน และการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษนั้นอาจจางเต็มเวลา
บางเวลา หรือบางวันตามที่จําเปนก็ได โดยใหไดรับคาตอบแทนตามสัดสวน คณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย และฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวัน
ศุกรที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษดวยเงินรายได (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติที่ประชุม อนุมัตริ ะเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการจางผูมีความรูค วามสามารถพิเศษดวยเงิน
รายได (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใหปรับแกที่หนา ๑ ขอ ๓ วรรค ๔ บรรทัดที่ ๒ ขอความ
วา “...อันจะยังเปนประโยชน...” โดยตัดคําวา “เปน” ออก
๓.๔.๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร วาดวยการรับจายเงินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ว า ด ว ยเงิ น ค า ธรรมเนี ย มและค า ลงทะเบี ย นโครงการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ พั ฒ นาบุ ค ลากร (กศ.พบ.)
และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยเงินคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนโครงการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาบุคลากรในทองถิ่น (กศ.พท.) ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝายกฎหมาย และฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการประชุมครั้ง ที่ ๑๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗
ตุล าคม ๒๕๕๗ ไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บ เงินคาธรรมเนียม
การศึกษา พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลเพิ่มเติมวา การจัดทําระเบียบนี้เปนการปรับการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนระบบเดียวกัน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ถามวาระเบียบนี้ไดเอื้อประโยชนตอนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก โดยยกระดับการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษา โดยการเปนผูชวย
สอน (TA) หรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยแจงวา ระเบียบนี้ยังไมไดกลาวถึงเรื่องทุนซึ่งตองมีคณะกรรมการทุน
ไปดําเนินการเรื่องนี้
มติที่ประชุม อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๗
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๓.๔.๓ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการการวิจัยและงาน
ที่ปรึกษาแกหนวยงานภายนอก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา เพื่อใหการเก็บรักษาเงินที่ไดจากการบริการการวิจัย
และงานที่ป รึก ษาแกห นวยงานภายนอก เป นไปดว ยความเรีย บร อย และเพื่ อประโยชนของหนวยงาน
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย และฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ใน
การประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ จึงไดดําเนินการแกไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบ ริก ารการวิจัยและงานที่ป รึก ษาแกห นวยงานภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๗ ให
เหมาะสมยิ่งขึ้น รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัตริ ะเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการการวิจัยและงานที่ปรึกษา
แกหนวยงานภายนอก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.๕ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส หลักสูตรใหม พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอาจารยณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ อาจารยประจําหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส นําเสนอรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส หลักสูตรใหม
พ.ศ. ... วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ซึ่งผานสภาวิชาการพิจารณาเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ และผานการกลั่นกรองคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร เมื่อวัน
จันทรที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายผดุ ง ชาติ สุ ว รรณวงศ ประธานคณะกรรมการดํ า เนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย
ฝายกลั่นกรองหลักสูตรรายงานวา หลักสูตรนี้มี มคอ. ๑ แลว และในหลักสูตรมีรายวิชาที่สอนดวยภาษาอังกฤษ
รวม ๔ วิชา คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดดําเนินการมาเปนอยางดี มีการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการเรียน
การสอน และเนนการปฏิบัติ โดยเฉพาะระบบสหกิจศึกษา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เหตุใดจึงเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต
อาจารยณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ ใหขอมูลวา เนื่องจากหลักสูตรเนนวิทยาศาสตรมากกวา
บริหารธุรกิจ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา มหาวิทยาลัยตางประเทศจะใหวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต เมือ่ มี
ลักษณะกระบวนการเรียนการสอนแบบ Operation Management และมีรายวิชาทางวิศวกรรมศาสตรอีกมาก เทาที่
ตรวจสอบหลักสูตรนี้ไมเนนความเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต
อธิการบดีชี้แจงวา ศาสตรทางโลจิสติกสนั้นเปนศาสตรกลางๆ ที่เนนการบริการตั้งแตตอนตน
ตอนกลาง และตอนปลายเพื่อลดคาใชจาย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแจงวา ยังไมชัดเจนวาเหตุใดจึงเปนวิทยาศาสตรบัณฑิต
อาจารยณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ ใหขอมูลวา รายวิชาที่กําหนดมีระบุไวครบถวนตาม
เกณฑของคณะกรรมการสภาวิชาชีพ และเปนหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ ในสัดสวน
เทากันคือรอยละ ๕๐
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา มหาวิทยาลัยศรีปทุมใหหลักสูตรนี้มีคุณวุฒิบริหารธุรกิจ
บัณฑิต เมื่อนําสงหลักสูตรนี้ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
จะมีผูทรงคุณวุฒิมาตรวจสอบ กรรมการบริหารหลักสูตรตองตอบคําถามเหลานี้ใหได
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ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาวแสดงความเห็นดวยกับอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
เสนอแนะคณะกรรมการประจําหลักสูตรวา ๑) ตองระบุใหชัดเจนวาเหตุใดจึงเปนวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต ๒) ใน
รายวิชากฎหมายโลจิสติกสนั้น ขณะนี้มีการออกกฎหมายใหมๆ อยูต ลอด เชน วันนี้ไดไปประชุมคณะกรรมการสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติกฎหมายจํานวนถึง ๖ ฉบับ ดังนั้นอาจารยผูสอนวิชานี้จะตองเปนคนที่ทัน
เหตุการณ ๓) วิชาการขนสงตอเนื่อง ในวันนี้มีโอกาสไดฟงวิทยากรที่บรรยายชัดเจน เชื่อมโยงและทันสมัย จึงขอเนนให
ผูสอน สอนเนื้อหาสาระที่ทันสมัยดวย
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ใหขอมูลวา ขณะนี้ศาสตรทางโลจิสติกสนั้น มี ๔ สาย ไดแก ๑)
บริหารธุรกิจ ๒) วิทยาศาสตร ๓) เทคโนโลยี ๔) วิศวกรรมศาสตร หากเปนสายวิทยาศาสตรจะเปน โลจิสติกสลวน ไมมี
สายอื่นๆ ปนอยูเลย สําหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้น เดิมกําหนดเปนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แตตอมาไดปรับแก
เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ซึ่งก็เปนไปตามธรรมชาติของศาสตรทางโลจิสติกส
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ใหขอสังเกตดังนี้ ๑) กรรมการประจําหลักสูตร เปนผูสําเร็จ
การศึกษามาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมถึง ๔ คน จากทั้งหมด ๕ คน ๒) คาใชจายนั้นคงที่ แตรายรับขึ้นอยูกับจํานวน
นักศึกษาที่กําหนดไวที่ปละ ๘๐ คน ตองใชเวลาถึง ๓ ปถึงจะคืนทุน ควรมีการบริหารความเสี่ยง ๓) เรื่องคุณวุฒิของ
อาจารย อาจารยประจําหลักสูตรมีประสบการณทางโลจิสติกสหรือไม และมีการประกันคุณภาพการทํางานของบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษาหรือไม และมีใบอนุญาตในการประกอบอาชีพหรือไม
อาจารยณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ ใหขอมูลวา ในประเทศไทยยังไมมีใบประกอบวิชาชีพทาง
โลจิสติกส แตในตางประเทศก็มีใบประกอบอาชีพจากหลายสถาบันที่สามารถใชไดทั่วโลก
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ใหขอเสนอแนะวา ถานักศึกษาตองการพัฒนา มหาวิทยาลัยควร
ดําเนินการใหนักศึกษาไดรับใบอนุญาตตอไป ทั้งนี้ โดยสวนตัวสามารถประสานดําเนินการใหความชวยเหลือกรณีการ
ฝกงานในบริษัทโลจิสติกสได เพราะในนิคมอุตสาหกรรมนวนครมีอยู ๓ บริษัท หรืออาจประสานบริษัท DHL และ
FedEX ใหนักศึกษาไปฝกงานในหนวยงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ ซึ่งจะสรางความมั่นใจใหผูเรียนไดวา เมื่อสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรนี้จากมหาวิทยาลัย จะมีประสบการณและสามารถทํางานไดทันที
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ขอใหคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรตรวจสอบหลักสูตรใหเปนไปตามขอกําหนดของสาขาวิชาวิทยาศาสตรที่กําหนดวาหลักสูตร วท.บ. ตอง
มีวิชาแกน ๑๘ หนวยกิต
อาจารยณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ รายงานวา ไดตรวจสอบ มคอ. ๑ ของ สกอ. แลว
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา มคอ. ๑ สาขาวิชานี้จะระบุชัดเจนวาตองมีรายวิชา
อะไรบาง
อธิการบดีใหขอมูลวา หลักสูตรสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิตที่อนุมัติไปแลวนั้น จะ
ดําเนินการตอไปโดยจัดตั้งคลินิกใหอาจารยปฏิบัติกอนเปดรับนักศึกษา กรณีหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสก็
เชนกัน จะขอความอนุเคราะหใหศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา จัดอบรมและฝกปฏิบัติแกอาจารยประจําหลักสูตร
กอนที่จะจัดการเรียนการสอนจริงแกนักศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา กรณีคาธรรมเนียมการศึกษา หากเรียกเก็บปละ ๓๐,๐๐๐ บาท
นักศึกษาปละ ๘๐ คน เหมาะสมหรือไม
อาจารยณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ แสดงความเห็นวา อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวนั้นถูกไป
สําหรับการเปนหลักสูตรนานาชาติ หากขึ้นคาธรรมเนียมการศึกษา อาจลดจํานวนผูเรียนลงได
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นายกสภามหาวิทยาลัยมอบคณะกรรมการประจําหลักสูตรใหไปพิจารณามาใหม และขอใหไป
ตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยอื่นดวยวาแตละแหงเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเทาใด ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยมี
ความเห็นวาควรเรียกเก็บปละ ๖๐,๐๐๐ บาท
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช เสนอแนะใหศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา สงเสริมพัฒนา
อาจารยผูสอนใหมีความสามารถและประสบการณเปนที่ยอมรับกอน และหากอาจารยมีใบรับรองวิชาชีพ ก็ใหระบุไว
ในเอกสารหลักสูตรดวย รวมทั้งการระบุสถานที่ฝกงานที่เปนที่ยอมรับ เชน บริษัท FedEX บริษัท ซีพี ออล จํากัด ให
ระบุไวใหครบถวน นอกจากนี้ยังไดใหนิยามของโลจิสติกสดวยวา โลจิสติกสคือความแนนอนของคุณภาพการกระจาย
สินคา เชน จะถึงลูกคาเมื่อใดและคุณภาพไมเสียหาย เปนตน
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา วิชาอะไรที่วาดวยการจัดเก็บสินคา (Stock)
อาจารยณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ ใหขอมูลวา วิชาการจัดการสินคาและคลังสินคา
นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหกรรมการประจําหลักสูตรจัดอบรมผูคารายยอยเพราะจะเปนประโยชน
ตอผูเขาอบรมและทําใหมหาวิทยาลัยมีรายไดจากการจัดบรม โดยอยาเนนความเปน วท.บ. ใหมากนัก
หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอแนะใหมี
การศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
ถามวา หากเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษจะมีวิธีการรับผูเรียนที่มีศักยภาพเขามาเรียนไดอยางไร
อาจารยณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ ใหขอมูลวา จะมีการทดสอบดวยขอสอบภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล าวสรุ ปว า สภามหาวิทยาลัยอนุ มัติ หลั กสู ตรโดยเวนในสวนของ
คาธรรมเนียมการศึกษา ที่ใหคณะกรรมการประจําหลักสูตรไปพิจารณาทบทวนใหมแลวระบุไวในเอกสารหลักสูตร
กอนที่จะนําสง สกอ. อีกทั้งใหมีกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตร (Orientation) โดยขอความอนุเคราะหศาสตราจารย
ฐาปนา บุญหลาเปนวิทยากร
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย
๑) ใหพิจารณาทบทวนคาธรรมเนียมการศึกษาและระบุใหถูกตองในหลักสูตรที่จะนําเสนอไป
ยัง สกอ.
๒) ใหจัดการปฐมนิเทศอาจารยโดยขอความอนุเคราะหศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา เปนวิทยากร
๓.๖ ขออนุมัติกรอบอัตราเงินเดือนเพื่อจัดจางอาจารยชาวตางประเทศ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานว า ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได ใ ห ข อ เสนอแนะว า
มหาวิทยาลัยควรมีอาจารยชาวตางประเทศที่เปน Native Speakers และมีมติใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ
นั้น มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการดําเนินการจางอาจารยชาวตางประเทศไดดําเนินการมาโดยลําดับแลว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติกรอบ
อัตราเงินเดือนเพื่อจัดจางอาจารยชาวตางประเทศที่เปน Native Speakers
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ขออนุมัติมา ๘ อัตรา และมีวุฒิปริญญาตรี จะใหมาทําหนาที่อะไร
อาจารยวิไลจิตร นิลสวัสดิ์ หัวหนาศูนยภาษาและอาเซียนใหขอมูลวา ตองการใหมาทําหนาที่
อบรมและเปนที่ปรึกษาผลงานวิชาการดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ๘ อัตรานี้ มีแตภาษาอังกฤษ ไมมีภาษาตางประเทศอื่นๆ หรือ
อาจารยวิไลจิตร นิลสวัสดิ์ ใหขอมูลวา มีอาจารยภาษาตางประเทศภาษาอื่นๆ ดวย
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รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ใหขอสังเกตวา เดิมมหาวิทยาลัยขาดแคลนอาจารยที่เปน
Native Speakers ภาษาอังกฤษในการพิ จารณาของคณะกรรมการดําเนิ นงานการจางฯ ซึ่ งมีนายผดุ งชาติ
สุวรรณวงศ รองศาสตราจารย ธีรยุ ทธ สุ นทรา และอาจารย อั ญชลี อติ แพทย เป นที่ ปรึ กษา จึงเนนเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ถาตองการ Native Speakers ภาษาอื่นก็ตองพิจารณาใหม
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา แสดงวาใหจางผูมีวุฒิปริญญาตรีไดใชหรือไม
อธิการบดี เสนอใหเพิ่มคุณสมบัติในสวนของวุฒิปริญญาตรีวามีประสบการณดวย เพราะหาก
กําหนดวาตองเปนวุฒิปริญญาโท อาจจะหาจางไมได สําหรับการทําหนาที่เปนที่ปรึกษางานทางวิชาการนั้น ควรเปน
คนไทยมากกวา อาทิ รองศาสตราจารยวดี เขียวอุไร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหขอสังเกตวา เอกสารที่นําเสนอมาไมมีขอมูลวา ๑) เดิมมีกี่อัตรา ๒)
เพราะอะไรจึงตองการ ๘ อัตรา ๓) เสนทางความกาวหนาทางวิชาชีพของบุคคลเหลานี้เปนอยางไร
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหขอมูลวา ไดมีการประชุมปรึกษาหารือกันเมื่อประมาณ ๑ ปมาแลว
และที่ประชุมไดกําหนดใหคิดภาระงานใหรอบคอบวา จะจางใหทําอะไรบาง ทั้งนี้ ที่ประชุมไดพิจารณาเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ เพราะนักศึกษาก็รองขอ มหาวิทยาลัยเองก็ไมมี ในขณะที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็มีกันแลว
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เงินเดือนขั้นต่ํา ๔๐,๐๐๐ บาท ๘ อัตรา เดือนละ
๓๒๐,๐๐๐ บาท ยังไมรวมคาที่พัก โบนัส เปนตน ทั้งนี้ ไมไดหมายความวาเงินเดือนที่ตั้งไวสูง เพราะยังต่ําไปดวย แต
ตองการใหรอบคอบกวานี้
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห ถามวา ตองมีวุฒิทางการสอนหรือไม
อาจารยวิไลจิตร นิลสวัสดิ์ ใหขอมูลวา ควรมีวุฒิทางการสอน เพราะนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ
เปนวิชาเอก และเปนภาษาตางประเทศ นักศึกษาจึงควรไดเรียนรูสิ่งที่ถูกตอง
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอมูลวา ตนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาเอก เวลา
เรียนกับอาจารยที่เปน Native Speakers จะสนุกมาก ดังนั้นการจัดจางอาจารยเหลานี้ตองมีภาระงานที่ชัดเจนวา
ตองการใหทําอะไรบาง แลวจะทําใหทราบจํานวนอัตราที่ตองการ
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบผูรับผิดชอบนํากลับไปจัดทําขอมูลมาใหมวา ตองการจางใหมาทํา
อะไรบาง คุณสมบัติอะไร เพราะถาใหสอนเสริมหรืออบรม มีวุฒิปริญญาตรีก็ได แตหากสอนหลักสูตรนานาชาติตอง
มีวุฒิอยางไร
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กลาววาในการประชุมมีบันทึกการประชุมใหแจกแจงภาระงาน
และคุณสมบัติ แตไมไดนํามาเสนอ ดังนั้น จึงขอใหนํามาพิจารณาทบทวนใหม
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กลาววา เปนเรื่องที่ดีเพราะกําลังเขาสูการเปนประชาคม
อาเซียน และประเทศไทยก็ไดเปรียบ แตมีปญหาเรื่องภาษา เพราะฉะนั้นใหดําเนินการตามที่นายกสภามหาวิทยาลัย
เสนอแนะไว โดยขอใหตั้งเปาหมายวา ๑-๒ ปแรก นักศึกษาควรพูดภาษาอังกฤษไดดีขึ้นรอยละเทาใด
มติที่ประชุม ใหนํากลับไปทบทวน และจัดทําขอมูลมานําเสนอใหมวา ตองการจัดจางใหมาทําอะไรบาง ตองมี
คุณสมบัติอะไร และใหตั้งเปาหมายวาใน ๑-๒ ปแรกนักศึกษาควรพูดภาษาอังกฤษไดดีขึ้นรอยละ
เทาใด
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ และรายงานผลการดําเนินงานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สืบเนื่องจากการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่
๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่ง ที่ประชุม มีมติรับทราบรายชื่อคณะกรรมการ
พิจ ารณาตํ าแหนง ทางวิ ชาการ แลว นั้น ขณะนี้ ไดมี คํา สั่ง สภามหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏพระนคร แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเรียบรอยแลว ในการนี้ จึงเชิญศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
รายงานผลการดําเนินงานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ รายงานผลการตอบแบบสอบถาม เรื่อง มหาวิทยาลัยชวยอะไรทานในการพัฒนา
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เลขานุก ารสภามหาวิท ยาลัยรายงานวา ตามที่ส ภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏพระนคร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดมอบมหาวิทยาลัยทําแบบสอบถามสั้น ๆ ถาม
บุคลากรทุกคนวา มหาวิทยาลัยชวยอะไรแกบุคลากรบางในการพัฒนาภาษาอังกฤษ นั้น ขณะนี้ กองนโยบาย
และแผน ไดดําเนินการแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
เลขานุก ารสภามหาวิท ยาลัยรายงานวา ตามที่ม หาวิท ยาลัย ไดเ สนอหลัก สูตรตาง ๆ ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบไปแลวนั้น ขณะนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุด มศึก ษาไดมีห นัง สือแจง วา ไดรับ ทราบการใหความเห็นชอบหลัก สูตรตาง ๆ ดัง นี้
เรียบรอยแลวคือ ๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ๒)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔ สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงรับรองคุณวุฒิ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร รวม ๘ คุณวุฒิ เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ดังนี้ ๑) วิ ทยาศาสตรบั ณฑิต (หลั กสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๔) สาขาวิ ชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม ๒) ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๓) นิเทศศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) สาขาวิชานิเทศศาสตร ๔) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๕) วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ๖) วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ๗) ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ๘) ศิลปศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) สาขาวิชาภาษาไทย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๗
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

๕.๕ สํานักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมหี นังสือ
ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒) /ว๑๑๙ นําสงสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม
๒๕๕๗ แจงเรื่องการรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน ๖๔
หลักสูตร ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรับทราบการใหความเห็นชอบแลว โดยมีมติรับรอง ๖๓
หลักสูตร ซึ่งมีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ๑ หลักสูตร ไดแกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
๖.๑ พิธีเปดอาคารภัทรมหาราช
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กําหนดจัดพิธีเปด
อาคารภัท รมหาราช โดยไดก ราบอาราธนาเจาประคุณสมเด็จ พระมหารัชมัง คลาจารย (ชวง วรปฺโ ญ)
เจาอาวาสวัดปากน้ําภาษีเจริญ ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เปนประธานพิธีเปดอาคาร ในวันอาทิตยที่
๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๙ น. ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานร วม
เปนเกียรติในพิธีเปด ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และขอความอนุเคราะหตอบแบบสํารวจการเขารวม
พิธีเปดอาคารดังกลาว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ งานสานสัมพันธ สามมหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีนายกสภามหาวิทยาลัยคนเดียวกัน
และเปนโอกาสอันดีของมหาวิทยาลัยทั้งสามแหงในการผนึกกําลังสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายความ
รวมมือกันนั้น ในการนี้ เพื่อสงเสริมและสรางความสัมพันธระหวางสามมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรม
งาน “สานสั มพั นธ สามมหาวิ ทยาลั ย” ในวั นเสาร ที่ ๒๐ ธั นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.
ณ บานสวน จังหวัดนนทบุรี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยนายกสภามหาวิทยาลัย ไดกําหนดนัดหมายการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๗ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันศุกรที่ ๒๖
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๔ เชิญรวมกิจกรรมการเทศนมหาชาติ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดกําหนดจัดกิจกรรม
การเทศนมหาชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และรวม
เฉลิมฉลองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กาวสู ๑๒๓ ป ในวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หอประชุม
พิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รายละเอียดดังเอกสารประกอบกาประชุมตามระเบียบวาระนี้
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รับทราบ

๖.๕ เชิญรวมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และจุดเทียนชัย
เลขานุก ารสภามหาวิท ยาลัยรายงานวา เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ พระ
เจาอยูหัวเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงจัดกิจกรรม ๑) เทศนมหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ ๑-๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หอประชุมพิฆเนศวร ๒) พิธีถวายพระพรชัยมงคล
และจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐น. ณ บริเวณหนาพระบรมราชานุสาวรีย
รัชกาลที่ ๕ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
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ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
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อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

