๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
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ผู้มาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ์
๒. ศาสตราจารย์จานง อดิวัฒนสิทธิ์
๓. รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์
๔. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์
๕. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๖. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว
๗. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
๘. รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร
๙. อาจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์จิตราภา กุณฑลบุตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต โสไกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
รองศาสตราจารย์สุพจน์ แสงเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
อาจารย์บุญชัย อารีเอื้อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ อินทพรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อะเคื้อ กุลประสูติดิลก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ลาประชุม
๑. นายถนอม อินทรกาเนิด
๒. รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล
๓. นายดุสิต เจริญควนิช
๔. ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๕. นายไพรัช อรรถกามานนท์
สภามหาว

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง

๒
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รองศาสตราจารย์วรนุช แจ้งสว่าง
๒. อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล สุชาติ
๔. อาจารย์สถาพร ปกป้อง
๕. อาจารย์ชินวงศ์ ศรีงาม
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ ไม้เจริญ
๗. นายสมชาย ทองพันธ์อยู่
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา จารุจินดา
๙. อาจารย์ศรัณญู อินทร์อุริศ
๑๐. อาจารย์ภูมิใจ ณัฏฐ์ชาภา
๑๑. อาจารย์รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง
๑๒. อาจารย์สุภาภรณ์ พรหมฤาษี
๑๓. อาจารย์รัษฎาพร บุญเรือง
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

2

นางสาวฐิติภรณ์พงษ์ประเสริฐ
นางสาวสร้อยทอง เมณฑ์กูล
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ์
นายวิทู โชติรัตน์
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร์
นางลภัสรดา นาคพริก
นางสาวลาวัณย์ ชานมณีรัตน์
นางพัชราวไล ไพรี
นางสาวยุพา สัจจาแก้ว

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจาหลั กสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
นั ก วิ ช าก าร ศึ ก ษ าป ฏิ บั ติ ก าร ส านั ก งาน ส ภ า
มหาวิทยาลัย

๓
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นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดสรุปได้ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รายงานว่า ด้วยมีบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังนี้
๑) อาจารย์ประเทืองสุข ยังเสถียร สังกัดวิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาวิชาการศึกษา
๒) อาจารย์กมลพัทธ์ โพธิ์ทอง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
๓) อาจารย์ศิวริน แสงอาวุธ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
๔) อาจารย์ ธ งชั ย ทองอยู่ สั งกั ด คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
จึงขอเรียนเชิญนายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติ คุณบัตรแสดงความ
ยินดีแก่บุคคลดังกล่าว
นายกสภามหาวิท ยาลั ย มอบเกี ย รติ คุ ณ บั ต รและกล่ าวโอวาทความว่ า ในนามของสภา
มหาวิทยาลั ย ขอแสดงความยิ น ดีกับ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ทั้ง ๔ ท่านที่มีความวิริยะอุตสาหะทาผลงานทาง
วิ ช าการจนเป็ น ผลส าเร็ จ การได้ รั บ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ไ ด้ เป็ น ผลดี เฉพาะตนเอง แต่ เป็ น ผลดี ต่ อ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ ะท าให้ เข้ า สู่ ม าตรฐานทางราชการได้ ขอให้ รั ก ษาความวิ ริ ย ะอุ ต สาหะนี้ สื บ ต่ อ ไปเพื่ อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและมหาวิทยาลัยในอนาคต
มติที่ประชุม รับทราบและร่วมแสดงความยินดี
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วาระปกติและวาระลับ
เลขานุ ก ารสภามหาวิทยาลั ย รายงานว่า ตามที่ ได้มีก ารประชุม สภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการ
ประชุ ม เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จ านวน ๑๗ หน้ า ซึ่งนายกสภามหาวิท ยาลั ย ได้ ม อบหมายให้ น ายผดุ งชาติ
สุวรรณวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุม รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้จงึ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับ รองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๑) วาระปกติโดยไม่มีการแก้ไข
๒) วาระลับโดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติการให้ปริญ ญาแก่ผู้สาเร็จ การศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ ๒ปีการศึกษา
๒๕๖๐ รอบที่ ๓
เลขานุการสภามหาวิทยาลั ยรายงานว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร โดยสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน นาเสนอรายชื่อและข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ ๒ปีการศึกษา
๒๕๖๐ รอบที่ ๓ เพื่อขออนุมัติการให้ปริญญาและประกาศนียบัตร ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
สภาวิชาการ และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลั ยให้ ความเห็ นชอบเรียบร้อยแล้ ว รายละเอี ย ดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติการให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๓ จานวน ๑๒๘ คน จาแนกตามปริญญา ดังนี้
ระดับปริญญาตรี จานวน ๑๒๘ คน แยกเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จานวน ๔๗ คน
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
จานวน ๒๓ คน
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
จานวน ๑ คน
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
จานวน ๕ คน
ปริญญาศิลปบัณฑิต (ศ.บ.)
จานวน ๑๘ คน
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
จานวน ๑๔ คน
ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
จานวน ๑๗ คน
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
จานวน ๑ คน
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๓.๒ (ร่ าง) หลั กสูตรบริ หารธุ รกิ จมหาบั ณ ฑิ ตสาขาวิชาบริ หารธุ รกิ จ หลักสู ตรปรั บปรุ ง
พุทธศักราช ๒๕๖๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร บุญเรือง ประธานหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นผู้นาเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร บุญเรือง รายงาน
ว่า (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ ได้ผ่าน
คณะกรรมการสภาวิชาการและคณะกรรมการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร ตามลาดับ
แล้ว รายละเอียดที่ปรากฎดังเอกสารประกอบการประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่า มีรายวิชาที่ดี
เพิ่มเติมมามาก และให้ข้อเสนอแนะว่า ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ควรมุ่งพัฒนาธุรกิจที่เป็นฐานราก ธุรกิจ SME ที่มีปัญหาอย่างมากในการบริหารจัดการทั้งในเชิงคุณภาพ
และการบรรจุ ภั ณฑ์ โดยเพิ่ มเติ มรายวิชาที่มี เนื้อหาในการพั ฒ นาธุรกิจ SME ธุรกิ จชุ มชน ธุรกิจเชิงเศรษฐกิ จ
พอเพียง ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่จะเป็นประโยชน์ให้ชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยควรสร้างนักธุรกิจ
โดยเน้นในสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีความถนัด ประธานหลักสูตรให้ข้อมูลว่า คาอธิบายรายวิชาจะเน้นในภาพรวม แต่ใน
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การจัดการเรียนการสอนจะเน้นการนากรณีศึกษามาบูรณาการการจัดการเรียนการสอน มีการนานักศึกษาลงพื้นที่
ชุมชน บริการวิชาการและศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับธุรกิจฐานรากของชุมชน เพื่อนักศึกษาจะได้เห็น แนวทางในการ
ประกอบอาชีพต่างๆ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กล่าวว่า ควรสร้างความแตกต่างจากมหาวิทยาลัย
อื่น มีรายวิชาใหม่ๆ ทีส่ ร้างความน่าสนใจ และเน้นในเรื่องนี้อย่างชัดเจน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ปรับวิธีการเรียนการสอน แต่โลกยุคใหม่มี
การเปลี่ยนแปลง การสอนแบบบรรยายไม่เป็นที่นิยม แต่ควรเป็นการตั้งปัญหาแล้วมาอภิปรายเพื่อแก้ปัญหา ถ้า
เป็นวิธีการบรรยายครึ่งหนึ่ง แล้วอภิปรายอีกครึ่งหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาโทควรใช้วิธีเช่นนี้ เช่น
มหาวิทยาลัยมีโรงแรมพระนครแกรนด์วิว ลองตั้งเป็นกรณีศึกษาว่า ทาอย่างไรอาคารฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
พระนครแกรนด์วิวจะสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยมากกว่าเดิม โดยตรวจสอบว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีรายได้
จากอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพพระนครแกรนด์วิวเท่าใด และให้นักศึกษาลงไปทากรณีศึกษาจนได้แนวทาง
สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้ น อาจจะแบ่ งผลกาไรนั้ นให้ กับคณะด้วย หรือการผลิ ตน้าดื่มจาหน่าย มีรายวิชาการตลาด
รายวิชาการผลิต รายวิชาการลดต้นทุน ลองนามาบูรณาการและทากรณีศึกษาจนได้แนวทางสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ฉะนั้ นวิธีการเหล่ านี้ จะทาให้การเรี ยนเกิดผลและเข้ากับยุคปัจจุบันที่จะเปลี่ยนวิธี การเรียนการสอนใหม่โดยมี
รายวิชาให้เลือกเรียนมากมาย นักศึกษาสามารถเลือกที่จะเรียนวิชาใดก็ได้ตามใจชอบ จากนั้นมหาวิทยาลัยก็มา
ตรวจสอบและพิจารณาว่าจะให้ปริญญาใด
นายเสถี ย ร เศรษฐสิ ท ธิ์ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ถามว่ า หลั กสู ต รนี้ มี
ค่าลงทะเบียนเรียนประมาณเท่าใด
ประธานหลักสูตรให้ข้อมูลว่า ค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนี้เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ โดยเป็นแบบ
เหมาจ่าย แบ่งเป็น ๕ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๒๘,๐๐๐ บาท
ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว ถามว่า มีจานวนนักศึกษาเท่าใด
ประธานหลั กสูตรให้ ข้อมูลว่า ๒๖ คน แบ่งเป็นภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๗ คน ภาคเรียนที่ ๒
จานวน ๑๑ คน ภาคเรียนที่ ๓ จานวน ๘ คน
นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ กล่าวว่า สิ่งที่เป็นความลาบากคือ จานวนนักศึกษาน้อย เวลามาเรียน
จริงๆ อาจจะมาเรียนไม่กี่คน ตนเคยได้รับเชิญให้ไปบรรยาย พบว่ามีนักศึกษาเข้าฟังน้อย ไม่ค่อยสนใจและไม่อยาก
ตอบคาถาม จึงไม่เป็นประโยชน์ที่จะพูดถึงเรื่องหลักสูตร เพราะเป็นเรื่องล้าสมัย เวลารับคนเข้าทางานก็ต้องมา
เริ่มต้นใหม่ เรื่องนี้ จึ งเป็ นเรื่ องที่ท้ าทายวงการวิชาการของประเทศไทยอย่างมาก ปั จจุบันบริษั ทของตนได้รับ
พนั กงานอายุ ประมาณ ๓๕ ปี จ านวน ๓๐ คน เป็นการฝึ กเข้าท างานโดยจัดให้ ผู้ ฝึ กท าโครงการ ส าหรับผู้ ที่ มี
การศึกษาสูงก็จะต้องจ่ายเงินมากขึ้น ถ้าหากเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง ก็จะมอบหมายโครงการให้ อาจจะ ๒ คน
ต่อ ๑ โครงการ เพื่อให้คิดและดาเนินการโครงการให้ได้ เขาจึงจะได้ความรู้และประสบการณ์โดยที่ไม่ต้องเสียเวลา
ไป ๓ – ๔ ปี
ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กล่าวว่า หลายมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงการเรียนการสอนเป็น
การเรี ยนการสอนแบบเชิ งรุ ก โดยอาจจั ดสั มมนาหรือจั ด Active learning เพื่ อให้ บั ณฑิ ตเป็ นผู้ รู้จริง ท าจริ ง
มีความรับผิดชอบ และทาได้
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นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ กล่าวว่า หากจะให้ได้ผลดีต้องทาดังที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าว
มา คือให้ไปเรียนเรื่องจริง ของจริง เมื่อทาสาเร็จหนึ่งเรื่องก็จะได้ความรู้มากมาย เช่น การบริหารโรงแรมให้สาเร็จ
ก็จะรู้เรื่ องบั ญชี การเงิน การลงทุน จึงควรใช้การเรียนการสอนแบบกรณี ศึกษา ส่วนตาราเป็ นเรื่องที่ เก่ามาก
เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถ้าต้องการความรู้เรื่องใดก็สามารถค้นหาได้จาก Google อยากจะทา
อะไรอยากจะรู้อะไรก็สามารถหาได้เอง แต่ทักษะและประสบการณ์จะทาให้คนสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
ความรู้เรียนมาก็ลืมหมดเพราะไม่มีทักษะและประสบการณ์ที่แท้จริง แต่ถ้าให้ทดลองทาหรือบริหารสิ่งที่ก่อให้เกิด
ทักษะและประสบการณ์ก็จะทาให้เกิดประโยชน์ได้ดี
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ไม่ทราบว่ากระบวนการในการปฏิรูปการศึกษาจะสาเร็จหรือไม่
จะคิดออกหรือไม่ ถ้าคิดออก ระบบการศึกษาพื้นฐานก่อนระดับอุดมศึกษาจะถูกรื้อทิ้งทั้งหมด แต่ในเวลานี้เกิดการ
ยื้อกันอยู่ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการที่คุ้นเคยกับการสอนตามหลักสูตร สอนให้ เด็กจาความรู้ที่เคยสอนกันมา
ไม่ได้สอนให้เด็กใช้วิธีการค้นคว้าหาความรู้เอาเอง ฉะนั้นเด็กจะรู้เท่าที่ครูสอน ครูก็จะรู้เท่าที่มีอยู่ในตาราซึ่งล้าสมัย
และไม่มีความจาเป็น ปัจจุบันอยากรู้อะไรก็สามารถค้นคว้าได้ในอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องเรียนก็ได้ ควรสอนวิธีแสวงหา
ความรู้ ฉะนั้นในเด็กจะเริ่มต้นด้วยการเรียนไม่กี่วิชาเท่าที่จาเป็น เช่น คณิตศาสตร์เบื้องต้น วิทยาศาสตร์เบื้องต้น
ความเป็นไปของประเทศของตัวเอง แต่สิ่งที่ต้องเน้นคือการใฝ่รู้ ต้องฝึกให้ได้เพราะนักศึกษายังขาดความใฝ่รู้ ฉะนั้น
เมื่ออาจารย์สอนสังเกตว่านักศึกษาให้ความสนใจน้อยเพราะขาดความใฝ่รู้ ซึ่งแปลว่าเป็นการรับระบบการศึกษา
ของประเทศที่ล้มเหลวมานาน แต่ต่อไปจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ โดยปรับในระดับมหาวิทยาลัยนี้ก่อน ก็อาจจะไม่
ทาให้ถึงกับล้ม ภายในระยะเวลา ๓-๔ ปีนี้จะเห็นผล นักเรียนจะน้อยลง อาจารย์จะมีเงินเดือนสูงขึ้น ต้นทุนจะแพง
ขึ้น เพราะทุกปีต้องเพิ่มเงินเดือน จะเอาคนออกก็ไม่ได้ ต่อไปจะทาอย่างไร มหาวิทยาลัยจะต้องเริ่มคิดว่าใน ๕ ปี
ข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้น จะลดต้นทุนอย่างไร เพราะรายได้จะลดลง จึงควรต้องเริ่มวางแผน สาหรับสาขาวิชาเป็นผู้
ที่วางแผนทางธุรกิจ ให้ใช้ความรู้ช่วยเหลือมหาวิทยาลัย พิจารณาว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถ้าเป็นธุรกิจ
อาจจะล้มเหลวไปแล้ว ทาอย่างไรจึงจะไม่ให้ธุรกิจล้มเหลว ถ้าทาเรื่องนี้สาเร็จ ทาเป็นผลงานทางวิชาการได้และให้
สามารถใช้ได้จริง ทั้งนี้ ๑) ควรปรับการเรียนการสอน โดยแบ่งเป็นระบบการบรรยายครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเป็น
กรณีศึกษา จัดทาเป็นโครงการดังที่นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ได้กล่าวมาก็ได้ ๒) ใช้สิ่งที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็น
กรณีศึกษา หากได้ผลก็ให้มาหารือกันในที่ประชุมสภามหาวิ ทยาลัยว่าจะได้รับค่าตอบแทนเท่าใด และให้กลับมา
รายงานสภามหาวิทยาลัยภายใน ๓ เดือนว่าผลเป็นอย่างไร
รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง กล่าว
ว่า มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมสัมมนาเรื่อง พลิกโฉมการจัดการการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โดยให้อาจารย์ทุกคณะเข้า
ร่วมด้วย โดยจัดเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖
มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ปรับวิธีการเรียนการสอน และออกแบบกิจกรรมให้เข้ากับการ
เรียนการสอน ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยนากรณีตัวอย่างในแต่ละเรื่อง
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ตั้งแต่มาดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อปี ๒๕๕๑ ได้
เคยมอบให้คณะวิทยาการจัดการไปคิดวิธีการบริหารมหาวิทยาลัยในลักษณะของธุรกิจที่ไม่ทาให้ขาดทุน รู้ต้นทุน รู้
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กาไร และจะทาให้การบริหารกระชับได้อย่างไร โดยให้ตั้งเป็นโครงการวิจัย จะใช้งบประมาณเท่าใดก็ให้มารายงาน
จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่สาเร็จ
นายเสถียร เศรษฐสิ ทธิ์ กล่ าวว่า ในระดับบัณฑิตศึกษาควรจะสอนเป็นกรณี ศึกษาและเป็น
โครงการ ไม่ควรสอนความรู้ทั่วไป เพราะความรู้ทั่วไปผู้สอนก็รู้ไม่จริง สิ่งที่น่ากลัวคือสิ่งที่สอนมาไม่จริง เช่น จะ
สอนบริหารธุรกิจ ก็ให้นักศึกษากลุ่มหนึ่งไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในนามของมหาวิทยาลัยหรือนามของ
บุคคล ซึ่งหากทาสาเร็จก็จะมีความรู้ เพราะกว่าจะสาเร็จกรมการค้าภายใน จะให้ดาเนินการหลายๆ เรื่อง หรือเรื่อง
การนาเข้าเครื่องสาอางเกาหลี เงินที่จะนาเข้ามามีน้อย แต่กระบวนการขออนุญาต การขอตราสินค้าจะทาอย่างไร
บรรจุภัณฑ์ จะออกแบบอย่างไร ทาอย่างไรจะเชิญชวนคนซื้อ จะขออนุญาตเพื่อให้ได้เครื่องหมายขององค์การ
อาหารและยา (อย.) อย่างไร จะเสียภาษีอย่างไร ซึ่งหากเป็นกรณีศึกษาก็จะรู้ว่าจะทาอย่างไร ทาเรื่องจริงที่เรียนจบ
แล้วสามารถทางานได้ทันที ถ้าต้องการจะทากรณีศึกษาเรื่องใดให้มาหารือกับตน จะยกกรณีศึกษาให้หลายกรณี
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า อาจจะคิดว่า จะผลิตสินค้าอย่างหนึ่งเพื่อไปฝากห้างบิ๊กซีขาย
จะต้องทาอย่างไร จะเจอกับอะไร จะจ่ายเงินเขาอย่างไร จะได้เงินจากเขาอย่างไร
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่า ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตรได้กล่าวย้าในวัตถุประสงค์ของทุกหลักสูตร
คือความใฝ่รู้ ทาอย่างไรจึงจะให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ ความสนใจ หากเกิดสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองตลอดชีวิต การเรียนในรูปแบบปกติจะไม่มีความหมาย หากไม่สร้างหลักสูตรที่คนต้องการเรียนจริงๆ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ทุกคณะ ทุกหลักสูตรจะต้องหาหนทางว่า การปรับเปลี่ยนวิชา
ที่สอน ต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย เร็ว เพราะความรู้มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก วิชาที่สอนถึงแม้ว่าจะระบุ
คุณลักษณะวิชาไว้ ถ้าเป็นไปได้ให้ลงท้ายว่า “และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” เพื่อเมื่อเจอเนื้อหาใหม่ๆ ก็สามารถเอาเนื้อหา
เก่าๆ ที่ล้าสมัยออกได้ และนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเนื้อหาใหม่ๆ ใส่เข้าไปได้ โดยไม่ต้องปรับปรุงหลักสูตร สามารถ
เปลี่ยนเนื้อหาได้เลย ปัจจุบันสิ่งที่จะต้องเรียนรู้คือเรียนรู้สิ่งที่ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ แต่มีคุณค่ามหาศาลหรือทา
ร้ ายมหาศาล เราไม่ รู้ ว่าอะไรจะเกิ ดขึ้ น เพราะปั ญญาประดิ ษฐ์ ก าลั งจะมา ดั งเช่นประเทศจี นที่ เริ่มสอนเรื่อง
ปัญญาประดิษฐ์ในระดับประถมและตระหนังว่าต่อไปจะเผชิญอะไรไม่รู้ที่ไม่มีใครรู้ จึงจะต้องพิจารณาว่าจะสอน
พื้นฐานอะไรบางอย่าง
มติที่ประชุม ๑. อนุ มั ติ ห ลั กสู ตรบริ ห ารธุ รกิ จมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ รกิ จ หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง
พุทธศักราช ๒๕๖๑โดยมอบมหาวิทยาลัย โดยให้ปรับแก้ให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒. มอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับกระบวนการเรียนการสอนของทุกคณะ
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๓.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา จารุจินดา ประธานหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นผู้นาเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา จารุจินดา รายงานว่า
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(ร่ าง) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ตสาขาวิช าภาษาอั งกฤษ หลั กสู ต รปรับ ปรุง พุ ท ธศั กราช ๒๕๖๑ ได้ ผ่ าน
คณะกรรมการสภาวิ ชาการ และคณะกรรมการด าเนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย ฝ่ ายกลั่ น กรองหลั ก สู ต ร
ตามลาดับแล้ว รายละเอียดที่ปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว ถามว่า ผู้ใช้บัณฑิตที่ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติบัณฑิตที่
ต้องการเป็นใคร
ประธานหลั ก สู ตรตอบว่า เป็น การตอบแบบสอบถามจากผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต ซึ่งมี ทั้ งสายการบิ น
โรงแรม และโรงเรียน
ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว ถามว่า เหตุใดจึงส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่
ประเทศสิงคโปร์
ประธานหลั ก สู ต รตอบว่า เนื่ องจากประเทศสิ งคโปร์เป็ นประเทศที่ อ ยู่ในกลุ่ ม ประชาคม
อาเซีย น และอยู่ ไม่ไกลจากประเทศไทย อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สู งมากซึ่งค่าใช้จ่ายนี้นักศึกษาเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายเอง
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว่า เหตุใดจึงไปประเทศอียิปต์
ประธานหลักสูตรให้ข้อมูลว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
October 6 ประเทศอียิปต์ ซึ่งรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการ
โรงแรม ซึ่งนักศึกษาได้รับความชานาญมากขึ้นและมีความสุขในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว่า หลักสูตรนี้เมื่อปรับปรุงแล้วจะทาให้นักศึกษาพูดภาษาอังกฤษ
ได้ดีขึ้น
ประธานหลั ก สู ต รตอบว่ า จะพู ด ภาษาอั ง กฤษได้ ดี ขึ้ น เพราะได้ บ รรจุ เนื้ อ หาวิ ช าที่ เป็ น
ภาษาอังกฤษมากถึง ๒๔ หน่วยกิต มากกว่าที่ มคอ. กาหนดไว้คือ ๒๑ หน่วยกิต ที่บรรจุเนื้อหาไว้มากเพื่อให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะมากขึ้น โดยเฉพาะการพูดมีวิชาที่เกี่ยวข้องถึง ๔ รายวิชา คือ ฟังพูดเบื้องต้น ฟังพูดขั้น
กลาง การพูดในที่สาธารณะ การอภิปรายและการนาเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว่า ๔ รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่หรือรายวิชาที่มีอยู่เดิม
ประธานหลั ก สู ต รตอบว่ า มี อ ยู่ เดิ ม แต่ ได้ ป รั บ เปลี่ ย นเนื้ อ หาและค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า นักศึกษายังขาดทักษะเรื่องการพูด และได้กล่าวว่าจากการ
ได้ไปประชุมที่พัทยา พบบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มาทางานที่โรงแรม จึงได้
ถามว่าเมื่อมาทางานแรกๆ พูดภาษาอังกฤษได้หรือไม่ ได้รับคาตอบว่าไม่ได้ ต้องมาฝึกอีกระยะหนึ่ง ที่ไม่กล้า
พูดเพราะกลัวผิด
ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กล่าวว่า การเลือกนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่
ประเทศสิงคโปร์และประเทศอียิปต์นั้นมีการเลือกอย่างไร
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ประธานหลักสูตรกล่าวว่า เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนสมัครไปได้หากมีความพร้อม
ในเรื่องค่าใช้จ่าย แต่หากมหาวิทยาลัยมีทุนให้ นักศึกษาก็อาจจะได้ไปมากขึ้น โดยระยะเวลาที่ไป ๔ วัน มี
ค่าใช้จ่ายรวมแล้วไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
นายเสถี ย ร เศรษฐสิ ท ธิ์ กล่ าวว่ า การฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษนั้น โรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นเครือข่าย เปิดสาขาไปยังทั่วโลก ครั้งเมื่อตนได้ไป
ประเทศฝรั่ งเศสได้ เข้ าพั ก ที่ โ รงแรมโนโวเทล ซึ่ ง มี นั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษไปฝึกงานระยะเวลา ๓ เดือน โดยได้อาหาร ที่พัก และค่าตอบแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ควรติดต่อไปเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้อาจจะเป็นที่ประเทศเยอรมนี หรือที่เมืองซิดนีย์
ประเทศ ออสเตรเลีย ตนก็จะสามารถประสานให้ได้
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กล่าวว่า นอกจากการให้นักศึกษาไปฝึก ประสบการณ์วิชาชีพยัง
ต่างประเทศแล้ว การใช้เทคโนโลยีหรืออินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าหรือช่วยในการสื่อสารภาษาอังกฤษก็เป็นอีก
วิธีห นึ่ ง จึ งควรสอนให้ นั กศึกษาเกิดความสนใจหรือสร้างแรงบันดาลใจเพื่ อแสวงหาความรู้ด้ว ยวิธีการอัน
หลากหลายด้วยตัวเอง
ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กล่าวว่า ควรให้นักศึกษาได้ฝึกพูดกับเจ้าของภาษาจริงๆ เพื่อ
สร้างทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า อาจจะให้ประกาศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าพักที่อาคารฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพพระนครแกรนด์วิวโดยคิดค่าเข้าพักในราคาพิเศษ หรือจัดนาเที่ยวโดยนักศึกษาเป็นผู้นาเที่ยว
รองศาสตราจารย์ ทองหล่อ วงษ์อินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณ วุฒิ กล่าวว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเคยรับ นักศึกษาจีนมาเรียนภาษาไทยเป็นเวลา ๓ เดือนและให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งทาให้นักศึกษาของมหาวิ ทยาลัยพูดภาษาจีนได้คล่อง อาจจะเป็นตัวอย่างในการ
ดาเนินการก็ได้
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ โดยไม่
จาเป็นต้องจ้างอาจารย์ต่างชาติมาเป็นอาจารย์ประจา
ศาสตราจารย์สนิ ท อักษรแก้ว กล่าวว่า มีอีกหลายๆ เรื่องที่ควรจะดาเนินการเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนที่ดี ควรต้องหารือกัน
ศาสตราจารย์จานงค์ อดิวัฒนะสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลว่า ใน
วันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพงานวันวิสาขบูชาโลก ซึ่งมีตัวแทนชาวพุทธ
มาจากทั่วโลก มีป ระกาศรับ สมัครอาสาสมัครที่เก่งภาษาอังกฤษจากทั่ว ประเทศ ตนมีโอกาสได้สัมภาษณ์
อาสาสมัครที่มาช่วยงานเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ แต่ไม่มีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทั้งนี้
หากสนใจอาจจะเป็ นอาจารย์ ห รือนั กศึกษาก็ได้ หากมีจิตบริการและมีความสนใจก็ขอเชิญชวนสมัครเป็น
อาสาสมัครเพื่อมีโอกาสได้ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑
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๓.๔ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร (สมอ.๐๘)หลั ก สู ต รศิ ล ปบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ โดยสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.๐๘)หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบนิ เทศศิล ป์ ฉบั บ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ทั้งนี้ โดยได้นาเสนอสภาวิช าการ และคณะกรรมการ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนีจ้ ึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติป รับ ปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.๐๘)หลักสูตรศิลปบัณ ฑิต สาขาวิช า
ออกแบบนิเทศศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
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๓.๕ ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุมสัมมนาและการจัดงาน
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอถอนวาระนี้ออกจากระเบียบวาระการประชุม
มติที่ประชุม ให้ถอนวาระนี้ออกจากระเบียบวาระการประชุม
๓.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แทนตาแหน่งที่ว่าง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนางสาววิลาสินี สมอารยพงษ์ นิติกร รายงานความว่า ตาม
ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการอุ ทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนคร ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๕ กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร
ประกอบด้วย
(๑) ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ สถาบัน
ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้อานวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อย่างอื่นที่ฐานะ
เทียบเท่าคณะ ซึ่งเลือกกันเองหนึ่งคน
(๓) ประธานสภาคณาจารย์
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) เลือกจากบุคคลภายนอก
จานวนสามคน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครได้มีคาสั่ง ที่ ๐๑๐/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
อุ ท ธรณ์ ร้ อ งทุ ก ข์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร สั่ ง ณ วั น ที่ ๑๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ ซึ่ ง ในขณะนั้ น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช บุญประจักษ์ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับเลือก
ให้เป็นคณะกรรมการตามข้อ ๖ (๒) ต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช บุญประจักษ์ ได้พ้นจากตาแหน่งคณบดี
เมื่อวัน ที่ ๒ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ท าให้ พ้น จากตาแหน่ งกรรมการตามข้อ ๖ วรรค ๘ ด้ว ย ดังนั้น ตาแหน่ ง
กรรมการตามข้อ ๖ (๒) จึงว่างลง

๑๑
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ดังนั้น รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ สถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการวิทยาลัย
ผู้อานวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ฐานะเทียบเท่าคณะ จึงได้ประชุมลงมติเลือกผู้แทน
จานวน ๑ คน เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามข้อ ๖ (๒) เมื่อวัน
อั งคารที่ ๑๕พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่ ประชุ มได้ มี มติ เลื อก อาจารย์ สั นติ เลิ ศ เพ็ ชรอาภรณ์ ต าแหน่ ง
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร แทนตาแหน่งที่ว่าง
มติที่ประชุม แต่งตั้งอาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ เป็น กรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร แทนตาแหน่งที่ว่าง
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานผลการติด ตามการดาเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/
๒๕๖๑ เมื่อวัน ศุ กร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ฝ่ ายเลขานุ การสภามหาวิท ยาลั ย ได้ติ ดตามการ
ดาเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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๕.๒ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยรายงานว่า ตามที่ สภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พระนคร ในการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ย นั้น นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามคาสั่ งสภามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนคร ที่ ๐๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการส่ งเสริม กิจ การมหาวิท ยาลั ย ขณะนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดาเนิ นการประชุ มไปแล้ ว
จานวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมออกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรดารง
ตาแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และเรื่อง ปฏิทินการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย และเชิญชวนบุคลากรร่วมเสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแล้ว รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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๕.๓ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยรายงานว่า ตามที่ สภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พระนคร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการนั้น
มติที่ประชุม รับทราบ
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๕.๔ การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ด้วยสานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ได้
มีหนังสือที่ ศธ ๕๑๐๑.๒/ว๘๐๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ความว่า คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา มีมติ
ให้สถาบันที่หลักสูตรครบรอบการรับรองตามระยะเวลาของหลักสูตร (ทุกรอบ ๕ ปี) ดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตรและเสนอขอรับรองให้ทันก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน รายละเอียดดังเอกสารประอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการ
สร้างความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครู ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้ดาเนินการตามแนวทางของคุรุสภาใน
การพัฒ นาหลักสูตร ทาให้ไม่ก้าวหน้าเพราะสิ่งที่คุรุสภาได้วางไว้นั้นเป็นแบบกึ่งโบราณ ถ้าเป็นแบบโบราณ
จริงๆ ก็สามารถสอนเด็กให้อ่านหนังสือออกหรือแต่งกลอนได้บ้างตั้งแต่ระดับประถมปีที่ ๔ แล้ว แต่ปัจจุบัน
เด็ ก ระดั บ นี้ ยั งไม่ ส ามารถอ่ า นหนั งสื อ ออก ถื อ เป็ น ความล้ ม เหลวของระบบการศึ ก ษาไทย แม้ ในระดั บ
มหาวิทยาลัยมีการสอนวิชาการสื่อสารภาษาไทยก็ยังสรุปความไม่ได้ ถ้าจะมหาวิทยาลัยจะพัฒนาวิทยาลัยการ
ฝึ กหั ด ครู ให้ มี ความเป็ น เลิ ศ จะอยู่ ภ ายใต้ก ฎกติก าของคุ รุส ภาไม่ ได้ ต้ องออกนอกกรอบ แต่ระหว่างนี้ จ ะ
ดาเนินการอะไรมากกว่านี้ได้ แต่หากมองนอกกรอบที่จะทาให้ครูเป็นครูสมัยใหม่ แต่ยังคงความเป็นครู ตาม
พระราชดารัสของรัชกาลที่ ๑๐ คือครูไม่ได้สอนอย่างเดียว และต้องอบรมได้ด้วย ผู้ที่จะอบรมคนได้ต้องมีความ
เป็นครู ให้คณะกรรมการชุดนี้มองไปให้ไกลกว่ากรอบของคุรุสภาว่าหากจะดาเนินการสร้างความเป็นเลิศ จะ
ทาหลักสูตรที่แท้จริงจะเป็นอย่างไร เพื่อให้บอกกับคุรุสภาหรือรัฐบาลว่า หากจะปฏิรูปการเรียนการสอนนั้น
จะต้องเปลี่ยนวิธีการสอนและหลักสูตรใหม่ มิใช่แค่เพียงสอนโดยมุ่งให้เด็กเข้าสู่มหาวิทยาลัย วิชาที่เรียนใน
ปัจจุบันมีมากมายแต่ไม่จาเป็นต้องเรียนแล้ว เพราะสามารถหาความรู้ได้จากอินเตอร์เน็ต นอกจากการสอน
เนื้อหาซึ่งเป็นพื้นฐานจาเป็นที่ควรจะรู้แล้ว จึงควรสอนให้เด็กรู้จักใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาด้วย โดยสอนผ่านทางนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครู คณะกรรมการการขับเคลื่อนการ
สร้างความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูควรดาเนินการต่อไป โดยไม่ยึดติดกับหลักสูตรของคุรุสภา เพราะ
คุรุสภายังยึดติดกับระบบเก่าๆ ให้คิด ออกนอกออกเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตครูใหม่
หากเปลี่ยนแนวคิดของคุรุสภาได้ก็ให้เสนอให้เปลี่ยน แต่ถ้าไม่ได้ก็ใช้วิธีสอนเป็นการภายในหรือสอนเสริมให้กับ
นักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครูของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๓

2

4

6

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดการประชุม ทุกวัน
ศุกร์สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนนั้น ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกาหนดการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑คือวันศุกร์
ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐
ปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ

8
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๖.๒ ข้อสังเกตจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์)
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กล่าวว่า ๑) ตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/
๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑๙ บรรทัดที่ ๔ ระบุว่า “๒) การนาเสนอหลักสูตร
ปรั บ ปรุ งหรื อ หลั ก สู ตรใหม่ ต่อ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ให้ ป ระธานหลั ก สู ตรรับ รองโดยใช้ ข้ อความว่ า
“ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากพบว่าข้อมูลไม่
ถูกต้อง หรือไม่เป็น ความจริง ข้าพเจ้าขอยอมรับผิด และให้ถือว่าเป็น การรายงานเท็จ ” และให้คณบดี
ลงนามรับรองความถูกต้องด้วย และหากพบว่าเป็นความเท็จ สภามหาวิทยาลัยจะถือว่าคณบดีประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรงและจะดาเนินการถอดถอนคณบดี ” นั้น โดยขอคายืนยันจากสภามหาวิทยาลัยว่าจะใช้ข้อความ
ดังปรากฏในมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วาระที่ ๓.๙ ใช่หรือไม่ โดยให้ลงนามรับรองทั้ง
ประธานหลักสูตรและคณบดี ๒) ตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งเดียวกันนี้ หน้า ๑๙ ข้อ ๓ ที่
ระบุว่า “๓) ให้ทุกหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และทาคารับรองรายงานให้
สภามหาวิทยาลัยทราบ” นั้น ขอคายืนยันจากสภามหาวิทยาลัยว่า หลักสูตรทั้งหมดต้องทาคารับรองด้วย
เช่นกัน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า เป็นเรื่องของอธิการบดีที่จะไปกาหนดวันให้หลักสูตรและ
คณะดาเนินการ โดยให้ตรวจสอบว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิและจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรตรง
ตามเกณฑ์ที่กาหนดหรือไม่ เพราะหากไม่ดาเนินการเช่นนี้ เมื่อ สกอ. ตรวจสอบว่าหลักสูตรไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนดก็จะไม่รับรองหลักสูตร และเกิดการฟ้องร้องได้ หลักสูตรจึงควรตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยยืนยันโดยให้อธิการบดีรับไปดาเนินการ
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เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

10

12

14

16

18

20

22

24

30

นางลภัสรดา นาคพริก
ผู้จดบันทึกการประชุม
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รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

