รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
วันศุกรที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ห$องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ป*การฝ,กหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

..............................................................
ผู$มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

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

๑๓. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๔. อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
ผู)ช3วยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
ผู)ช3วยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล
อาจารยสถาพร ปกปAอง
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส3 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รั ก ษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี /เลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัย

๒
ผู$ลาประชุม
๑. ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม
ผู$เข$าร2วมประชุม
๑. ผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. อาจารยชินวงศ ศรีงาม
๓. ผู)ช3วยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๔. อาจารยสุพจน พันธนียะ
๕. รองศาสตราจารยชอบ เข็มกลัด
๖. ผู)ช3วยศาสตราจารยมณีรัตน ลิ่มสืบเชื้อ
๗. อาจารยภาณุพงศ สามารถ
๘. อาจารยวีรพล ดิษเกษม
๙. อาจารยวีระชัย อติชาตนันท
๑๐. ผู)ช3วยศาสตราจารยปาริชาติ รัตนพล
๑๑. อาจารยอุไรวรรณ คําภูแสน
๑๒. อาจารยรัฐพล สังคะสุข
๑๓. อาจารยจักรภพ พูนสิน
๑๔. อาจารยสุภิญโญ วงศเพม
๑๕. อาจารยวิสุทธิ์ พิเภก
๑๖. ผู)ช3วยศาสตราจารยวัชรินทร อินทพรหม
๑๗. อาจารยนนทชนนปภพ ปาลินทร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ/กรรมการประจําหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
กรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท)องถิ่น
กรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท)องถิ่น
กรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท)องถิ่น
กรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท)องถิ่น
กรรมการหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กรรมการหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กรรมการหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
กรรมการหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
กรรมการหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กรรมการหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร
รองผู)อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า

๓

๑๘. อาจารยปFยลักษณ อัครรัตน
๑๙. นายรัชตะ อนวัชกุล
๒๐. ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๒๑. นาง ญ หญิง สมแสน
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก
นางพัชราวไล ไพรี

การศึกษาปฐมวัย
กรรมการหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึกษาปฐมวัย
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู)ช3วยอธิการบดี/ผู)ช3วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หั ว หน) า กลุ3 มงานสภามหาวิ ท ยาลั ย /ผู) ช3 ว ยเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย
ผู)ช3วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.
ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวเปFดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได)ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ$งให$ที่ประชุมทราบ
๑.๑ สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเสนอขอโปรดเกล$าฯ
แต2งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาจารยจุ ไ ร วรศั ก ดิ์ โ ยธิ น รั ก ษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี / เลขานุ ก ารสภา
มหาวิ ทยาลั ย แจ) งว3 าสํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาได) ส3 งสํ าเนาหนั งสื อสํ านั กเลขาธิ การ
คณะรั ฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ท ๒๓๒๒ ลงวั นที่ ๒๕ มี นาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การเสนอขอโปรดเกล) าฯ
แต3งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (นายพงศ หรดาล) ความว3า ได)มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล)าฯ แต3งตั้งให)ดํารงตําแหน3งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเรียบร)อยแล)ว ตั้งแต3วันที่
๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๔
๑.๒ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา แทนตําแหน2งที่ว2าง
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานว3 าเนื่ องด) ว ยผู) ดํ า รงตํ า แหน3 งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ๓ รายได)พ)นจากตําแหน3งตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ วรรค ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงได)ดําเนินการตามข)อบังคับ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร ว3 าด) วยหลั กเกณฑและวิ ธี การเลื อกกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยจาก
คณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่องการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา แทนตําแหน3งที่ว3าง จํานวน ๓ ตําแหน3ง
และได)ดําเนินการให)มีการลงคะแนนเลือกกรรมการดังกล3าวเรียบร)อยแล)ว ผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา แทนตําแหน3งที่ว3าง จํานวน ๓ คน ได)แก3
๑. อาจารยสถาพร ปกปAอง
๒. รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
๓. ผู)ช3วยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ และบุคคลทั้งสามได)
เข)าร3วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ด)วยแล)ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ การประชุ ม ร2 ว มระหว2 า งสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครและสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย แจ) ง ที่ ป ระชุ ม ว3 า เห็ น สมควรจั ด การประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยร3วมกันทั้งสองแห3งคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ในวันที่ ๗-๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู)ในหัวข)อ “แนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย” ซึ่งจําแนกเปPนหัวข)อประเด็นสําคัญ เช3น การผลิตบัณฑิต การพัฒนานักศึกษา การพัฒนา
อาจารย การบริหารงบประมาณและบุคลากร โดยออกเดินทางเช)าวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงที่
พักรับประทานอาหารกลางวันแล)วเริ่มการประชุมในภาคบ3าย วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งวั น
และเดินทางกลับวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการประชุมครั้งนี้นอกจากสภามหาวิทยาลัยแล)ว ยังมี
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทั้ง ๒ แห3งเข)าร3วมประชุมด)วย ฝRายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได)
จัดทําแบบสํารวจเพื่ออํานวยความสะดวกในการประชุม จึ งขอความอนุเคราะหกรรมการกรอกแบบ
สํารวจแล)วส3งคืนที่ฝRายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม
สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่ อวั น ศุ ก รที่ ๑๕ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จํ า นวน ๑๙ หน) า
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

๕
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยมีแก)ไขที่ หน) า ๑๗ บรรทัดที่ ๑๒ ข)อความว3า “...
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังเปFดเปPนทั้ง เอกคู3 เอกเดี่ยว และเอกโทด)วยนอกจากการ
เปFดเปPนเอกเดี่ยว...” แก)ไขเปPน “...นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังเปFดหมวดวิชาเฉพาะ
ทั้ง ๓ ลักษณะ คือ เอกเดี่ยว เอกคู3 และเอกโท ด)วย...”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก2ผู$สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่
๒/๒๕๕๕ รอบที่ ๒ และรอบที่ ๓
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย รายงานว3 า สํ า นั กส3 งเสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย น
นํ า เสนอรายชื่ อ และข) อมู ล ผู) สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ ๒/๒๕๕๕ รอบที่ ๒ และ
รอบที่ ๓ เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ทั้งนี้โดยผ3านการพิจารณากลั่นกรองจากสภา
วิชาการเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยให)ความเห็นชอบเรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
รองศาสตราจารยธี ร ยุ ทธ สุ น ทรา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อสังเกตว3าสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงวิชาคอมพิวเตอรการศึกษา นั้นเปPนชื่อที่
ถูกต)องแล)วหรือไม3 ควรตรวจสอบให)ถูกต)อง
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก3ผู)สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่
๒/๒๕๕๕ รอบที่ ๒ และรอบที่ ๓ จํานวน ๑,๐๔๕ คน โดยแยกเปPนระดับปริญญา
เอก จํานวน ๑ คน ระดับปริญญาโท จํานวน ๘ คน ระดับประกาศนียบัตร จํานวน
๕๘ คน และระดับปริญญาตรี จํานวน ๙๗๘ คน ซึ่งจําแนกเปPน
๑) สาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) จํานวน ๑๑๒ คน
๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร (วท.บ.) จํานวน ๒๖๓ คน
๓) สาขาวิชาศิลปศาสตร (ศศ.บ.) จํานวน ๓๙๓ คน
๔) สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.) จํานวน ๗ คน
๕) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จํานวน ๑๙๒ คน
๖) สาขาวิชาสถาปTตยกรรมศาสตร (สถ.บ.) จํานวน ๑ คน
๗) สาขาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จํานวน ๑๐ คน
๓.๒ ขอความเห็นชอบโครงการวิจัยของผู$รับทุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
๔/๒๕๕๕ วาระนโยบาย “รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม3” ได)

๖
มอบนโยบายให)มหาวิทยาลัยดําเนินการวิจัย โดยให)ทุกสาขาวิชาทํางานวิจัยสาขาวิชาละ ๑ เรื่อง นั้น
สถาบันวิจัยและพัฒนาได)ประสานและดําเนินการตามที่ได)รับมอบหมาย มีโครงการที่ได)ดําเนินการ
ผ3านการพิ จารณาจากคณะกรรมการวิจัย ประจํ าคณะ / หน3 วยงาน ในครั้งนี้ จํ านวน ๙ โครงการ
ในวงเงิน ๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยได)
อนุ มัติ การสนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย แก3 ผู) ข อรั บ ทุ น จากกองทุ น วิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข)อ ๑๓
(๑๓.๓)
นายกสภามหาวิทยาลัยให)นําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝRายจัดทํากฎหมายและข)อบังคับฯ เพื่อปรับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว3าด)วยกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครให)ภารกิจนี้เปPนหน)าที่ของฝRายบริหาร
รองศาสตราจารยธี ร ยุ ทธ สุ น ทรา และรองศาสตราจารยคมเพชร ฉั ต รศุ ภ กุ ล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิขอให)ตรวจสอบชื่อโครงการวิจัยกลยุทธทางการตลาดต3อการ
ตัดสินใจเข)าศึกษาต3อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ว3าสื่อถึงอะไร
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3าสภา
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให)มหาวิทยาลัยดําเนินการวิจัย โดยให)ทุกสาขาวิชาทํางานวิจัยสาขาวิชาละ ๑
เรื่อง ในนามของสาขาวิชาและต)องทําทุกสาขาวิชาด)วย ทุกสาขาวิชาจึงควรให)ความสําคัญและปฏิบัติ
อย3างจริงจัง
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3า ๑)
ควรกําหนดเปPนภาระงานว3าสาขาวิชาต)องมีงานวิจัยกี่เรื่องต3อปV ๒) งานวิจัยควรมุ3งวิจัยภายในและวิจัย
ภายนอก วิจัยภายในนั้นทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถทําได) ไม3ว3าสายวิชาการหรือสายสนับสนุน
ส3 ว นงานวิ จั ย ภายนอกนั้ น ควรรั บ งานจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห3 งชาติ ซึ่งมี งบประมาณ
๑,๔๐๐ ล)านบาท สถาบันวิจัยฯ ควรพิจารณาหัวข)อวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห3งชาติ
และกําหนดเปPนเค)าโครงงานวิจัยให)สาขาวิชาทําตามนั้นหรือกําหนดเปPนภาระงาน เพื่อเปPนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย มีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล3 าวว3 า สภามหาวิ ทยาลั ยกํ าหนดนโยบายนี้ เพื่ อกระตุ) นให)
อาจารยทํางานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาต)องทํางานเชิงรุก กระตุ)น เร3งรัด ตรวจสอบ เพื่อให)งานวิจัย
เกิดขึ้นภายใน ๑ ปV และทําทุกสาขาวิชา แต3จะเปPนในนามของสาขาวิชาหรือในนามของบุคคลก็ได)
ผู)ช3วยศาสตราจารยวัชรินทร อินทพรหม รองผู)อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รายงานว3า ได)มีการอนุมัติโครงการ/งบประมาณไปแล)ว ๑๔ เรื่องที่รับทุนบริหาร และเพิ่มเติมวันนี้อีก
๙ เรื่องที่รับทุนจากกองทุนวิจัย ซึ่งต)องรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ นอกจากนั้นยังอยู3ใน
กระบวนการพิจารณาอีกหลายสาขาวิชา
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า งานวิจัยยังมีน)อย จึงควรเร3งรัดสาขาวิชาเพื่อให)มี
งานวิจัยภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖

๗
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามว3า ในปVงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ ใช)งบประมาณแผ3นดินกี่โครงการ และดําเนินการคืบหน)าอย3างไร นอกจากนั้นในส3วนเงินนอก
งบประมาณแผ3นดิน หรือเงินรายได)ของมหาวิทยาลัยนั้นยังมีอีกหรือไม3 ในปVงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ นี้ มหาวิทยาลัยได)ของบประมาณแผ3นดินไป
เท3าใด ขอให)สถาบันวิจัยและพัฒนานําเสนอภาพรวมงานวิจัยและงบประมาณงานวิจัยทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย
ผู)ช3วยศาสตราจารยวัชรินทร อินทพรหม แจ)งว3า จะรวบรวมมานําเสนอต3อไป
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ให)ข)อมูลว3า สกว. ต)องการให)เน)นงานวิจัยที่
เปP น Multidisciplinary จั ด กลุ3 มหลายๆ สาขาทํ า วิ จั ย เรื่ อ งเดี ย วกั น ซึ่ งจะทํ า ได) ย าก แต3 ไ ด) รั บ
งบประมาณในการทําวิจัยสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครควรมีโครงการในลักษณะนี้บ)าง เพื่อแสดง
ศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยทองหล3อ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุ ฒิ
กล3าวว3า งบประมาณการทําวิจัยส3วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยจะได)จากเงินรายได)ของมหาวิทยาลัย ส3วน
งบประมาณจากภายนอก เช3น สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห3งชาติเปPนไปตามงบประมาณแผ3นดินที่
ได)รับจัดสรร สําหรับหัวข)องานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนั้นมีข)อสังเกตว3า บางเรื่องเปPน
เพียงแค3แบบฝeกหัดเท3านั้น สถาบันวิจัยฯ ควรตรวจสอบหัวข)อวิจัยที่เปPนนโยบายเร3งด3วนของชาติว3ามี
เรื่องอะไรบ)าง และเขียนขอเสนองานวิจัยส3งไป เพื่อของบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห3งชาติ สําหรับกรณีนําเสนอขออนุมัติครั้งนี้เห็นด)วยกับนายกสภามหาวิทยาลัยว3า ควรพิจารณาโดย
กรรมการบริหารเท3านั้น ไม3จําเปPนต)องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3า การนํา
วาระนี้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัตินั้นเปPนเรื่องจําเปPน เพราะพบว3างานวิจัยหลายๆ เรื่องนั้น
ไม3ควรทํา เนื่องจากซ้ําซ)อนและไม3ตรงเปAาหมายของมหาวิทยาลัย ส3วนการวิจัยของ สกว. และ วช.
นั้นเปPนเรื่องจํา เปPน สํา หรับ มหาวิทยาลั ยเพราะจะสามารถขอรับ งบประมาณสนับ สนุน ได) ง3ายหาก
โครงการวิจัยนั้นน3าสนใจ คณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงควรตรวจสอบหัวข)อและงบประมาณ
งานวิจัยภายนอกจากระบบอินเทอรเน็ต นอกจากนั้นสถาบัน/ภาคเอกชนหลายแห3งก็มีทุนวิจัยและ
หัวข)อที่ต)องการให)มหาวิทยาลัยทําวิจัยให)อีกมากมาย
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กล3าวว3า นอกจากผู)ทําวิจัยจะได)ประโยชนในการทํา
ผลงานวิชาการแล)ว มหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงและมีรายได)เ ข)ามหาวิทยาลัย และควรมีการจัดทํ า
พระนครโพล เปP น โพลที่ ต รงไปตรงมา ไม3 มี ก ารชี้ นํ า จากการเมื อ ง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาควร
ดําเนินการในเรื่องนี้ โดยจัดทําเปPนโพลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถสํารวจความคิดเห็นของประชาชนได)
จากทั่วโลก จากหลายมิติ
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ความเห็นว3า การดําเนินการดังกล3าวเปPนเรื่องค3อนข)างยาก
เพราะต)องการผู)ที่มีความรู) รู)จักเลือกประเด็น ดึงดูดให)คนสนใจ จากหัวข)อวิจัยที่เสนอมานั้นแสดงว3า

๘
การทํางานวิจัยของบุคลากรยังอยู3ในช3วงของการเริ่มต)น ประโยชนของการวิจัยยังไม3กว)างขวาง จึงไม3
ควรเร3งรัด แต3ควรค3อยเปPนค3อยไป ความคาดหวังของสภามหาวิทยาลัยเวลานี้คือทุกสาขาวิชาทําวิจัย
สาขาวิ ช าละ ๑ เรื่ องต3 อปV ก3อน สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาจึ งควรเร3 งรั ดให) เ กิ ด การวิ จั ย ตามนโยบาย
ดังกล3าว
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เสนอแนะว3า ควรทําวิจัยในเรื่องที่รัฐบาลกําลังสนใจ เช3น โครงการบริหารจัดการน้ําที่มีงบประมาณ
๓๐๐,๐๐๐ กว3าล)านบาท โดยร3วมมือกับหน3วยงานอื่นๆ นอกจากนั้นในภาคเอกชน มหาวิทยาลัยมี
คณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมี ส าขาวิ ช าวิ ทยาศาสตรเครื่ องสํ า อาง จะประสานกั บ บริ ษั ท
กิฟฟารีนนําผู)บริหาร อาจารยของคณะไปศึกษาดูงานและร3วมมือกันทําวิจัย รวมทั้งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมด)วย
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ให)ข)อมูลว3า ปTจจุบันมหาวิทยาลัยมีแหล3งทุนวิจัย ๒ แหล3ง คือจากภายในและภายนอก ภายในนั้นมี
งบประมาณสนับสนุนเฉพาะกิจจากมหาวิทยาลัยและกองทุนวิจัย ส3วนภายนอกนั้นมีจากหลายแหล3ง
ทั้ ง งบประมาณแผ3 น ดิ น จาก วช. สกว. และ สกอ. ที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาได) นํ า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัตินั้น เพราะเปPนไปตามระเบียบกองทุนฯ ส3วนที่นอกเหนือจากนี้ไม3ได)นําเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให)สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมข)อมูล และนํากลับมา
รายงานให)สภามหาวิทยาลัยทราบเปPนระยะๆ ว3า นโยบายที่สภามหาวิทยาลัยมอบไว)นั้น ได)มีการ
ดําเนินการไปมากน)อยเพียงใด
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กล3าวว3า ๑) หากต)องการให)การดําเนินการ
วิจัยนั้นมีความเข)มข)นมากขึ้น อาจจะให)แนวทางไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาและผู)ที่รับผิดชอบว3า
มหาวิทยาลัยควรจะพัฒนาในด)านใดบ)าง เช3น การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู) การวิจัยเพื่อแก)ปTญหา
ต3างๆ การวิจัยเพื่อประโยชนต3อสังคม เพื่อให)ทราบว3าควรจะทําอย3างไร ๒) ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ3
ถื อ ว3 า งานวิ จั ย เปP น ภาระงานหลั ก นอกเหนื อ จากการสอน บริ ก ารสั ง คม ทํ า นุ บํ า รุ ง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จึงควรแต3งตั้งรองอธิการบดีฝRายวิจัยโดยตรงเพื่อรับผิดชอบ และมีคณะกรรมการที่มี
ความรู)ในด)านนี้โดยเฉพาะ
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
รายงานที่ประชุมว3า มีความตั้งใจที่จะเน)นในเรื่องการวิจัย โดยให)วิจัยสู3การเรียนการสอนให)ได) และมี
แผนดังนี้ ๑) อบรมนักวิจัย ๒) ให)บุคลากรทําวิจัยเปPนกลุ3ม หรือเดี่ยวและเชิงลึกยิ่งขึ้น ๓) จัดหาแหล3ง
เงินทุนสนับสนุนการทําวิจัย
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า เสนอแนะว3า หากมีการตั้งเปAาไว)ว3าจะให)ได)งานวิจัยปV
ละกี่เรื่องควรพัฒนาไปด)วยและจัดหาผู)เชี่ยวชาญงานวิจัยมาทําวิจัยด)วยเพราะหากรอการพัฒนาจะช)า
จึงอาจจะหาผู)ที่มีความสามารถมาช3วยในส3วนนี้

๙
มติที่ประชุม

อนุ มั ติ โ ครงการวิ จั ย และงบประมาณของผู) รั บ ทุ น จากกองทุ น วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพระนคร จํานวน ๙ โครงการ เปPนเงิน ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท โดย
๑) ให) เสนอคณะกรรมการดํ าเนิ นงานของสภามหาวิทยาลั ยฝR ายจั ดทํ าข) อบังคั บ
ระเบียบ ประกาศ เพื่อปรับแก)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วย
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อแก)ไขให)ไม3ต)องนําเสนอขอความ
เห็นชอบโครงการและอนุมัติงบประมาณต3อสภามหาวิทยาลัยอีก
๒) ให) ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นารวบรวมข) อมู ล โครงการและงบประมาณการวิ จั ย
รายงานต3อสภามหาวิทยาลัยเปPนระยะๆ

๓.๓ เสนอแต2งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี รายงานต3อสภามหาวิทยาลัยว3า ตามที่ได)มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล)า ฯ แต3งตั้ง อธิ การบดี มหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนคร ตั้งแต3 วันที่ ๒๐
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น เพื่อให)การบริหารกิจการมหาวิทยาลัยเปPนไปอย3างมีประสิทธิภาพด)วยความ
คล3องตัว บรรลุนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอแต3งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๙ แห3งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เปPนรองอธิการบดี จํานวน ๕ ราย
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต3งตั้ง
มติที่ประชุม อนุมัติแต3งตั้งรองอธิการบดี จํานวน ๕ ราย ได)แก3
๑) อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
๒) ผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๓) ผู)ช3วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๔) อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
๕) รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๓.๔ เสนอแต2 ง ตั้ ง เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย และผู$ ช2 ว ยเลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัย
อธิการบดีเสนอต3อสภามหาวิทยาลัยว3า เพื่อให)การดําเนินงานฝRายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเปPนไปด)วยความเรียบร)อย มีประสิทธิภาพ และคล3องตัว มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอแต3งตั้ง
ฝRายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒) ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
ผู)ช3วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓) นาง ญ หญิง สมแสน
ผู)ช3วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๔) อาจารยจนัญญา งามเนตร
ผู)ช3วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๑๐
มติที่ประชุม

อนุมัติแต3งตั้ง อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน เปPนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และ
ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ นาง ญ หญิง สมแสน และอาจารยจนัญญา
งามเนตร เปPนผู)ช3วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๓.๕ แต2งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า ด)วยอาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ คณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได)ลาออกจากตําแหน3งคณบดี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่อให)การดําเนินการตามข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข) อ ๗ ที่ กํา หนดให) ส ภามหาวิ ทยาลั ย แต3 งตั้ งคณะกรรมการขึ้ น มาคณะหนึ่ ง
เรี ย กว3 า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” จํ า นวนห) า คนประกอบด) วยกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย
ผู)ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปPนประธาน อธิการบดีเปPนรองประธาน และกรรมการอื่นอีกสามคน จึงขอเสนอ
ต3อสภามหาวิทยาลัยแต3งตั้งกรรมการชุดดังกล3าว ดําเนินการสรรหาผู)สมควรดํารงตําแหน3งคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีต3อไป
มติที่ประชุม อนุมัติแต3งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดังนี้
๑) พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
ประธานกรรมการ
๒) รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
รองประธานกรรมการ
๓) รองศาสตราจารยทองหล3อ วงษอินทร
กรรมการ
๔) รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
กรรมการ
๕) อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
กรรมการ
๓.๖ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า สํานักส3งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอ
เสนอหลักสูตรที่ผ3านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝRายกลั่นกรองหลักสูตร เรียบร)อยแล)ว ต3อสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให) ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต3 ล ะหลั ก สู ต รตามลํ า ดั บ โดยให)
ข)อสังเกตกรณีงบประมาณค3าใช)จ3ายต3อนักศึกษารายคน ที่แต3ละหลักสูตรยังคิดคํานวณด)วยเกณฑ
วิ ธี ก ารแตกต3 า งกั น และได) ม อบคณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ (อาจารยชิ น วงศ ศรี ง าม) รั บ ไป
ดําเนินการว3า จะคิดคํานวณอย3างไรให)ถูกต)อง แล)วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยภายใน ๓ เดือน
อาจารยสถาพร ปกปAอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําให)ข)อมูล
ว3า หมวดเงิน ข. รวมรายรับหากเปPนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตนั้นมีอยู3 ๓ หลักสูตร ซึ่งหลักสูตร
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษานั้นคํานวณถูกต)องแล)ว ส3วนสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คงต)องไปตรวจสอบความถูกต)องอีกครั้งหนึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบให)อาจารยสถาพร ปกปAอง ช3วยประสานดําเนินการด)วย

๑๑
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3า
จากการตรวจสอบข) อมู ล ในเอกสารสรุ ป รายงานการจั ด ทํ า หลั กสู ต รพบว3 า ยั ง ไม3 ได) ป รั บ ปรุ งตาม
ประเด็นการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝRายกลั่นกรองหลักสูตร
จึ งขอให) แ ต3 ล ะสาขาวิ ช าส3 งเอกสารหลั กสู ต รให) คณะกรรมการตรวจสอบ ก3 อ นส3 งไปยั ง สํ า นั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให)คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝRาย
กลั่นกรองหลักสูตร กําหนดขั้นตอนพร)อมรายละเอียดว3าจะให)ดําเนินการอย3างไร
ศาสตราจารยสนิ ท อั ก ษรแก) ว กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข) อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณฑิ ต เช3 น สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร รวมทั้ ง หลั ก สู ต ร
เทคโนโลยีบัณฑิตว3าควรให)นักศึกษาเรียนรู)เนื้อหาสาระรายวิชาเกี่ยวกับการลดของเสียจากฟารม การ
ลดคารบอนไดออกไซดในกระบวนการผลิต Carbon Foot Print และโดยเฉพาะ Food Safety ทาง
การเกษตร ซึ่งเปPนเรื่องสําคัญมากในโลกปTจจุบัน
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว3าทุกครั้งที่พิจารณาหลักสูตร ศาสตราจารย
สนิท อักษรแก)ว ได)ย้ําเน)นเรื่องดังกล3าว ซึ่งเปPนปTญหาใหญ3ของโลก ควรบรรจุเนื้อหาสาระดังกล3าวไว)
ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให)นักศึกษาทุกคนได)เรียนรู)และตระหนัก โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
มลพิ ษ และการขจั ด มลพิ ษ โดยมอบอธิ ก ารบดี ป รึ ก ษาหารื อ กั บ ศาสตราจารยสนิ ท อั ก ษรแก) ว
ดําเนินการร3างหลักสูตร
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กล3าวว3า ถ)าจะเรียนรู)สาระเกี่ยวกับสิ่งแวดล)อมต)อง
เรียนรู)เรื่อง ๑) ทรัพยากรธรรมชาติ ๒) มลภาวะในสิ่งแวดล)อม ๓) วิธีปAองกันและกําจัดมลภาวะ กรณี
ของหลักสูตรสาขาวิชาสัตวบาลก็เช3นกัน
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบกรรมการปรับปรุงหลักสูตรไปตรวจสอบและเพิ่มเติมใน
ประเด็นต3างๆ ดังกล3าว
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ขอให)ตรวจสอบเนื้อหารายวิชาด)วย
ศาสตราจารยฐาปนา บุ ญ หล) า ให) ข) อ สั ง เกตว3 า การจั ด ทํ า หลั ก สู ต รต3 า งๆ นั้ น
กรรมการที่ เ กี่ ย วข) อ งทุ ก ส3 ว นได) แ ก3 กรรมการปรั บ ปรุ ง ต) อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาสาขาวิ ช านั้ น และ
ผู)ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข)องก็ต)องมีความเชี่ยวชาญโดยตรงด)วย
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให) ความเห็ น เช3 น เดี ย วกั น ว3 า บางหลั กสู ต รกรรมการ
ผู)ทรงคุณวุฒิไม3เหมาะสม และเสนอแนะให)มหาวิทยาลัยจัดทําบัญชีหรือผู)ทรงคุณวุฒิทุกสาขาวิชา เมื่อ
ต)องการผู)ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาใดก็ให)เชิญผู)มีรายชื่อตามบัญชีดังกล3าว ซึ่งก็จะนําไปสู3ความน3าเชื่อถือ
และเกิดคุณภาพ
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กล3าวแสดงความเห็นด)วยเพราะพบข)อมูลว3า
ผู)ทรงคุณวุฒิบางรายในการจัดทําหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาไม3เหมาะสม

๑๒
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ให)ข)อสังเกตว3า หลักสูตรบางหลักสูตรมีกรรมการ
หลายคน แต3กลับมีผู)ดําเนินการเพียงคนเดียว
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว3า หลักสูตรหลายหลักสูตรในโลกนี้จัดทําด)วยคน
คนเดียว ในกรณีที่บุคคลนั้นมีความเชี่ยวชาญพิเศษ ก็สามารถทําได)
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ให)ข)อสังเกตว3า หลักสูตรที่หมายถึงเอกสารนั้น ยังเปPน
เรื่องรองจากการนําหลักสูตรไปใช) ซึ่งสําคัญมาก คณบดีและการมีส3วนร3วมของผู)เกี่ยวข)องจึงเปPนกลไก
สําคัญ ที่จะทําให)การใช)หลักสูตรบรรลุเปAาหมาย
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล เสนอแนะว3า ต)นทางของหลักสูตรคือคณะ
กลางทางที่สําคัญมากคือสภาวิชาการ และสภาวิชาการควรมีผู)เชี่ยวชาญด)านหลักสูตรทุกสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เสนอให)จัดทําแม3แบบและฐานการคิด โดยอาจออกแบบจัดทําเปPนโปรแกรมคอมพิวเตอร
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติหลักสูตร ดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
(๓) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ท)องถิ่น
(๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
(๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(๖) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
(๗) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
๒) ไม3 อนุมัติ หลั กสูต รครุ ศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าการบริห ารการศึ กษาและ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๓) สําหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
มอบกรรมการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รตรวจสอบเนื้ อ หารายวิ ช าตามข) อ เสนอแนะของ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ให)เพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดล)อม (การขจัดมลพิษ)
เช3น การลดของเสียจากฟารม Carbon Foot Print และ Food Safety เปPนต)น
เพื่อให)ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
๔) มอบคณบดีคณะวิทยาการจัดการดําเนินการจัดทําข)อมูลวิธีคิดคํานวณค3าใช)จ3าย
การศึกษาต3อนักศึกษารายคน นําเสนอสภามหาวิทยาลัยภายใน ๓ เดือน
๕) กําหนดแนวปฏิบัติในการนําเสนอขออนุมัติหลักสูตรโดย

๑๓
(๑) เมื่อหลักสูตรได)รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล)ว ให)กรรมการจัดทํา
หลักสูตรส3งรูปเล3มหลักสูตรฉบับสมบูรณให)คณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝRายกลั่นกรองหลักสูตรตรวจสอบก3อนนําส3ง สกอ.
(๒) ให)คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝRายกลั่นกรองหลักสูตร
พิจ ารณากํ าหนดขั้น ตอนการกลั่ นกรองหลั กสู ตรและให) ผู)ป ฏิบั ติ ตามขั้ นตอน
ดังกล3าว
๖) กรณีข)อสังเกต/ข)อเสนอแนะของศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว เกี่ยวกับปTญหา
สิ่งแวดล)อม เช3น Food Safety Carbon Foot Print หรือการขจัดมลพิษ
เปPนปTญหาสําคัญของโลก ควรบรรจุในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และมอบอธิการบดี
ปรึ ก ษาศาสตราจารยสนิ ท อั ก ษรแก) ว เมื่ อจะดํ า เนิ น การร3 า งหลั ก สู ต รรายวิ ช า
ดังกล3าว โดยนักศึกษาจะต)องเรียนรู)สิ่งแวดล)อมในทิศทางต3อไปนี้
(๑) ทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) มลภาวะในสิ่งแวดล)อม
(๓) วิธีปAองกันและกําจัดมลภาวะ
๗) กรณีสภามหาวิทยาลัยมีข)อสังเกต/ข)อเสนอแนะว3าควรมีเนื้อหาสาระใดๆ บรรจุ
ในหลักสูตร ถ)ามีอยู3แล)วให)ผู)รับผิดชอบหลักสูตรตอบ/ให)ข)อมูลให)ชัดเจนว3ามีเนื้อหา
สาระดังกล3าวบรรจุในรายวิชาใดในหลักสูตร
๘) มอบนโยบายว3าการจัดทําหลักสูตรใดๆ ผู)จัดทําต)องมีวุฒิโดยตรงและกรรมการ
ผู)ทรงคุณวุฒิทุกส3วนที่เกี่ยวข)องต)องมีคุณวุฒิโดยตรง ต)องเปPนผู)เชี่ยวชาญในหลักสูตร
นั้น และกําหนดดังนี้
(๑) ให)ศาสตราจารยสนิท อั กษรแก)ว และพลอากาศ เอกนพพร จันทวานิ ช
เปPนกรรมการวิพากษหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต
(๒) การจัด ทํา หลั กสู ตรต)องดํ าเนิน การโดยผู) เชี่ ยวชาญในสาขาวิ ชานั้น ๆ
และเน)นการมีส3วนร3วม
(๓) มอบมหาวิ ทยาลั ย จั ด ทํ า บั ญ ชี ผู) ท รงคุ ณวุ ฒิ ทุก สาขาวิ ช า จั ด ทํ า เปP น
ประกาศสภามหาวิทยาลัย และในการจัดทําหลักสูตรให)เชิญผู)ทรงคุณวุฒิตามบัญชี
ดังกล3าว เพื่อคุณภาพและความเชื่อถือได)ด)านวิชาการของมหาวิทยาลัย
(๔) สภาวิชาการต)องกลั่นกรองหลักสูตร โดยองคประกอบของสภาวิชาการ
ต)องมีผู)ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นโดยตรง ก3อนจะผ3านไปยังกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝRายกลั่นกรองหลักสูตร
(๕) ให)คณบดีกํากับดูแลการนําหลักสูตรไปใช)ให)มีเอกภาพและคุณภาพ โดย
มคอ. ๓ ซึ่งเปPนคู3มือการจัดการเรียนการสอน แต3ละรายวิชาต)องมีรายละเอียดและ
เปPนการจัดทําร3วมกัน และกํากับดูแลการจัดทํา มคอ. ๔ – มคอ. ๗ ด)วย

๑๔
๓.๗ เสนอขอความเห็นชอบแต2งตั้งผู$ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับการ
ดําเนินงานของศูนยบ2มเพาะวิสาหกิจ
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานว3 า ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ยได) ออกประกาศ
เรื่อง จัดตั้งศูนยบ3มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖ และออกข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วย
การบริ หารงานและการดํ าเนิ น งานศู น ยบ3 มเพาะวิ ส าหกิ จ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้ น ข) อบั งคั บฯ ในข) อ ๕
กํ า หนดให) มี ค ณะกรรมการกํ า กั บ การดํ า เนิ น งานของศู น ยบ3 ม เพาะฯ ซึ่ ง ในข) อ (๗) กํ า หนดให) มี
ผู)ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยไม3เกินสามคนที่อธิการบดีแต3งตั้ง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย เปPน
กรรมการ จึงเสนอขอความเห็นชอบแต3งตั้งผู)ทรงคุณวุฒิ เพื่อเปPนกรรมการกํากับการดําเนินงานของศูนย
บ3มเพาะฯ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติแต3งตั้งผู)ทรงคุณวุฒิเปPนกรรมการกํากับการดําเนินงานของศูนยบ3มเพาะ ฯ
ดังนี้
๑) รองศาสตราจารยสมบัติ ทีฆทรัพย
๒) Dr.Petermary Gan Liong Hoei
๓) ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ (ร2าง) การกําหนดกรอบอัตรากําลัง ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนางสมอัปสร ปFwนสุข ที่ปรึกษาด)านบริหารงาน
บุคคล นําเสนอเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได)พิจารณา (ร3าง)
กําหนดกรอบอัต รากํา ลังประจํา ปVงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ โดยนํ าเสนอรายงานความ
คืบหน)าการดําเนินการ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว3า ๑) ที่
อธิการบดีแจ)งที่ประชุมว3าจะเพิ่มหน3วยงานนั้น ได)เตรียมการไว)แล)วหรือไม3 ๒) กลุ3มงานวิเทศสัมพันธ
ใครจะรับผิดชอบการดําเนินงานอย3างจริงจัง และจะต)องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่เข)มแข็ง รวมทั้ง ๓)
การจัดหาอาจารยชาวต3างประเทศที่เปPน Native Speaker ด)วย
อธิการบดีชี้แจงว3า กรอบที่นําเสนอนี้จัดทําเพื่อเสนอ สกอ. ขออัตราและเงินเดือน
ส3วนที่ได)รับการเสนอแนะมานั้น มหาวิทยาลัยจะนําไปดําเนินการอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให)ศูนยภาษาและ
อาเซียนเปPนหน3วยงานระดับสํานัก
หม3 อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิ ชั ย กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เสนอแนะให)กําหนดกรอบภาระงานของกลุ3มตรวจสอบภายในโดยให)ตรวจสอบเปPนรายสัปดาห

๑๕
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว เสนอแนะให)ปรับเปลี่ยนชื่อของกลุ3มงานการตลาด
และธุรกิจรายได)ให)เปPนวิชาการมากขึ้นเพื่อความเหมาะสม
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน3งให)ข)อสังเกตว3า วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนซึ่งกําหนดกรอบอัตรากําลังเปPน
สายวิชาการ ๑ อัตรา นอกนั้นเปPนสายสนับสนุน จะมีแนวทางการพัฒนาอย3างไรต3อไป
อธิการบดีแจ)งว3า ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังจัดทําแผนยุทธศาสตรและจะปรับกรอบตาม
แผนยุทธศาสตรต3อไป ทั้งนี้การบริหารวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนนั้น เปPนการบริหารหน3วยงานภายใน
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กล3าวว3า ๑) จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
วาระนโยบาย ที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ได)รับมอบหมายร3วมกับนายผดุงชาติ สุวรรณวงศ เปPนที่
ปรึกษาคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ซึ่งได)ติดตามความคืบหน)าการ
ดําเนินการ แต3ยังไม3ได)รับรายงาน จึงขอให)เชิญประชุมกรรมการชุดดังกล3าวด)วย ๒) นอกจากนี้สภา
มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายให)อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึ ก ษา ซึ่ ง ยั ง ไม3 มี ก ารนํ า เสนอรายงานการดํ า เนิ น การเปP น เรื่ อ งสื บ เนื่ อ ง อาจจะเปP น เพราะ
ปรับ เปลี่ ยนคณบดี วิทยาลัย การฝeกหั ดครู ๓) กรณีการจ)า งอาจารยชาวต3า งประเทศที่เ ปPน Native
Speaker นั้น ได)สืบค)นข)อมูลมาให)แล)ว ขอให)มหาวิทยาลัยดําเนินการนัดหมายมาหารือกัน
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอแนะว3า
๑) กรอบอัตรากําลังสายสนับสนุน ๕๑๙ อัตรานั้น ขอให)ตรวจสอบด)วยว3าใช)งบประมาณประเภทใด
โดยควรพิจ ารณาองคประกอบด) า นรายได) ของมหาวิ ทยาลั ยด) ว ย ๒) ควรให) ศาสตราจารยฐาปนา
บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ พิจารณาปรับปรุงระบบการใช)เทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งจะลดกรอบอัตรากําลังบุคลากรได)
นายกสภามหาวิทยาลัยให)อธิการบดีรับประเด็นที่ได)รับการเสนอแนะ ไปกําหนดใน
ยุทธศาสตรเพราะกรอบที่เสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น สามารถปรับเปลี่ยน
ได) ต ามความจํ า เปP น ในการดํ า เนิ น งาน และให) นํ า เสนอกรอบภาพรวมบุ คลากรสายสนั บ สนุ น ต3 อ
สภามหาวิทยาลัยต3อไป
มติที่ประชุม รับ ทราบรายงานความคื บ หน) า การดํ า เนิ นการเกี่ ย วกั บ (ร3 า ง) การกํ า หนดกรอบ
อัตรากําลัง ประจําปVงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ โดย
๑) ให)อธิการบดีรับประเด็นที่มีผู)เสนอแนะต3อไปนี้ไปกําหนดไว)ในยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
(๑) การพัฒนาความเข)มแข็งด)านวิเทศสัมพันธ
(๒) การพัฒนาวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
๒) ให)นําเสนอกรอบภาพรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่เสนอในร3างไว) ๕๑๙ อัตรา
ต3อไป โดยให)พิจารณาองคประกอบด)านรายได)ของมหาวิทยาลัย และตรวจสอบด)วย
ว3าจะใช)งบประมาณประเภทใด

๑๖
๓) มอบศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า พิจารณาปรับปรุงระบบการใช)เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดกําลังคนด)วย
๔) ให)พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต3างประเทศ โดยดําเนินการจัดหาอาจารย
ผู)สอนที่เปPน Native Speaker โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย
ธีรยุทธ สุนทรา ได)รวบรวมข)อมูลให)แล)ว ขอให)นัดหมายประชุมกัน
๕) ให)ประสานเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการดําเนินงาน ๕ ปV ในการใช)
พื้นที่วิ ทยาลัยชั ยบาดาลพิพัฒ น มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พระนคร อํา เภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี ซึ่งได)รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวาระนโยบาย
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๖) ให) ติ ด ตามความคื บ หน) า การดํ า เนิ น งานตามนโยบายจากคณบดี กรณี ส ภา
มหาวิ ทยาลั ยมอบนโยบายให)จั ด อบรมคุ ณธรรมจริย ธรรมแก3 นักศึ กษา หลั กสู ต ร
ครุศาสตรบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และนําข)อมูลเสนอต3อสภามหาวิทยาลัยต3อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให$ที่ประชุมทราบ
๕.๑ การเดินทางไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ เซนตหลุยส ของอธิการบดี
อธิการบดีแจ)งว3าตามที่ได)เดินทางไปราชการกับนายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ เซนตหลุยส ซึ่งมีความร3วมมือกันมาเปPนระยะเวลา ๗ ปVแล)ว จากการ
ร3วมหารือครั้งนี้ได)ผลสรุปว3า ๑) มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ เซนตหลุยสได)ต3อเวลาความร3วมมือทางวิชาการอีก
เปPนระยะเวลา ๓ ปV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะส3งนักศึกษาไป ๔ คน และอาจารย ๒ คนต3อปV
ส3วนมหาวิทยาลัยมิสซูรี่ เซนตหลุยส จะส3งนักศึกษามา ๕ คนและอาจารย ๑ คนต3อปV เพื่อนําเสนองาน
ทางวิชาการ ๒) ขอให)มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ เซนตหลุยส จัดหลักสูตรฝeกอบรมและเปPนที่ให)ศึกษาดูงานของ
ฝRายกิจการนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยมิสซูรี่ เซนตหลุยส ยินดีที่จะจัดหลักสูตรนี้ โดยเสนอแนะให)มีผู)
แปลภาษาด)วย ๓) การจัดทําหลักสูตรปริญญาโทร3วมกันในสาขาวิชา International Business และ
Logistics and Supply Chain ซึ่งมีความสําคัญมากในปTจจุบัน โดยอาจจะเปPนการสอนทางไกลและทํา
เปPนหลักสูตร ๒ ปริญญาบัตร ๔) ในการเดินทางกลับ ได)ไปดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุRน ซึ่งจัด
หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าการจั ด การนโยบาย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครควรจะดํ า เนิ น การได) โ ดย
ประสานงานกับหน3วยงานของรัฐ เพื่อเปPนการพัฒนาบุคลากรของชาติได)เปPนอย3างดี
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า หากจะเปFดหลักสูตรใหม3ควรมีการเตรียมตัวล3วงหน)า
โดยส3งอาจารยไปศึกษาดูงาน อาจจะใช)เวลา ๑-๒ ปV นอกจากนั้นให)ศึกษาว3าที่ใดเปFดหลักสูตรการจับ
ทุจริตบ)างและนํากลับมาจัดทําเปPนหลักสูตรระยะสั้น
มติที่ประชุม รับทราบโดยมีข)อเสนอแนะว3า
๑) หากจะเปFดหลักสูตรใหม3ให)ส3งอาจารยและนักศึกษาไปอบรมและศึกษาดูงานดังกล3าว

๑๗
๒) ให)มหาวิทยาลัยไปศึกษาข)อมูลการเปFดหลักสูตรระยะสั้นวิชาการจับทุจริต
๕.๒ กฎ ก.พ.อ. การได$ รั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน2 ง ข$ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได)
แจ)งเวียนกฎ ก.พ.อ. การได)รับเงินประจําตําแหน3งของข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๖ ซึ่ง ก.พ.อ. ได)กําหนดหลักเกณฑและวิธีการได)รับเงินประจําตําแหน3งให)สอดคล)องกับระบบ
บริหารงานบุคคลใหม3 โดยมีผลบังคับใช)ตั้งแต3วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปPนต)นไป รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ การรับทราบการให$ความเห็นชอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือ
๒ ฉบับ แจ)งว3าคณะกรรมการการอุดมศึกษาได)พิจารณารับทราบการให)ความเห็นชอบหลักสูตร ดังนี้
๑) หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๑)/๓๖๘๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รับทราบการ
ให) ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารและพั ฒ นาเมื อ ง (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล3าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครได)อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๑)/๕๒๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รับทราบการ
ให)ความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม3 พ.ศ. ๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ หลั ก สู ต รดั ง กล3 า วสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครได) อ นุ มั ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่
๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔ ระเบียบ ก.พ.อ. ว2าด$วยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการให$ข$าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการ เพื่อประโยชนของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย แจ) ง ว3 า ก.พ.อ. ได) อ อกระเบี ย บ ก.พ.อ. ว3 า ด) ว ย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการให)ข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการ เพื่อ
ประโยชนของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเปPนแนวทางปฏิบัติให)ข)าราชการฯ ไปเพิ่มพูนความรู)ทาง
วิชาการ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบโดยให)เสนอคณะกรรมการดําเนิน งานของสภามหาวิ ทยาลัย ฝR ายจั ดทํ า
ระเบียบ ข)อบังคับ และประกาศ นําไปพิจารณากรณีการจัดทําข)อบังคับที่เกี่ยวข)อง
กับพนักงานมหาวิทยาลัยด)วย

๑๘
๕.๕ การรั บรองปริญญาและประกาศนียบั ต รทางการศึ ก ษาเพื่ อการประกอบ
วิชาชีพ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว3า คุรุส ภาได)อ อกประกาศเรื่องการรับ รอง
ปริญ ญาและประกาศนีย บัต รทางการศึก ษาเพื่อ การประกอบวิช าชีพ โดยประกาศดัง กล3า วได)
รับ รองมาตรฐานหลัก สูต รและมาตรฐานการผลิต ปริญ ญาครุศ าสตรบัณ ฑิต หลัก สูต รปรับ ปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๓ สาขาวิช าฟFส ิก ส ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนคร ตั ้ง แต3ภ าคการศึก ษาที ่ ๑
ปVก ารศึก ษา ๒๕๕๔ ถึง ภาคการศึก ษาที ่ ๒ ปVก ารศึก ษา ๒๕๕๘ รายละเอีย ดดัง เอกสาร
ประกอบการประชุ มตามระเบีย บวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๖ รายงานความคืบ หน$า การดํา เนิน งานของคณะกรรมการกํ า หนดแนว
ทางการพัฒนานักศึก ษาให$ มีคุณลัก ษณะบัณ ฑิ ตที่ พึงประสงค
เลขานุก ารสภามหาวิท ยาลัย เชิญ รองศาสตราจารยธีร ยุท ธ สุน ทรา นํา เสนอ
ความคืบ หน)า การดํ า เนิน งานของคณะกรรมการกํ า หนดแนวทางการพัฒ นานัก ศึก ษาให)มี
คุณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที่พึง ประสงค ตามคํา สั่ง สภามหาวิท ยาลัย ที่ ๐๑๑/๒๕๕๖ รายละเอีย ดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบีย บวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุ มเพื่ อโปรดทราบ
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า เสนอแนะให)นํา ข)อกํา หนดตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึ กษาแห3งชาติ (TQF) มาใช)ด)วย
นายผดุง ชาติ สุว รรณวงศ กล3า วแสดงความชื ่น ชมคณะกรรมการฯ และให)
ความเห็น ว3า หากทํา ได)ต ามที่เ สนอมาจะเปPน แบบอย3า งที่ดี โดยให)เ ริ่ม ที่ก ารแต3ง กายก3อ นและ
ควรปฏิบัติจนคุ)นชินเปPนวิ ถีชีวิ ต
นายกสภามหาวิท ยาลัย มอบนโยบายให)ดํา เนิน การตามกระบวนการมีส3ว นร3ว ม
โดยส3งเอกสารให)นักศึกษา สภาคณาจารยและข)า ราชการ และคณาจารยได)พิจ ารณาและแสดง
ความคิด เห็น โดยให)ส 3ง กลับ ก3อ นมิถ ุน ายน ๒๕๕๖ เพื ่อ นํ า ไปใช)ส ัม มนาหัว ข)อ การพัฒ นา
นัก ศึก ษาในการประชุม ร3ว ม ระหว3า งสภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครกับ สภามหาวิท ยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร วันที่ ๗-๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
อธิการบดีให)ข)อมูล ว3า เดิมอาจารยปราโมทย เทพพัล ลภได)รับ มอบหมายให)ไป
สํา รวจความคิด เห็น จากนักศึกษาแล)ว แต3แนวทางยังไม3ชัด เจน ซึ่งจะรับไปดํา เนิน การให)ชัด เจน
ยิ่งขึ้นต3อไป
นายกสภามหาวิทยาลัย กล3า วว3า กรณีเ ครื่อ งแต3งกายของนักศึก ษาให)นัก ศึก ษา
ไปกําหนดกันเอง แล)วนําข)อมูลรวบรวมให) ร องศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทราและกรรมการฯ

๑๙
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัต รศุภ กุล เสนอแนะว3า มหาวิท ยาลัย ควรจัด
ประชุมปฏิบัติการ (workshop) ในเรื่องเหล3านี้
ศาสตราจารยฐาปนา บุญ หล)า มีความเห็น ว3า ควรให)องคการบริห ารนักศึกษา
เปPนผู)นําในการดํา เนิน การให)นักศึกษามีส3ว นร3ว มกัน คิด แล)ว นํา เสนอมา ซึ่งจะกลายเปPน ข)อตกลง
และข)อกําหนดของมหาวิ ทยาลั ยต3 อไป
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวสรุปว3า สภามหาวิทยาลัยรับทราบความเห็นเบื้องต)นที่คณะ
กรรมการฯ นําเสนอต3อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการดําเนินการยังไม3สิ้นสุด จึงให)ไปดําเนินการต3อและนําเสนอ
ในการประชุมร3วม ๒ สภามหาวิทยาลัย วันที่ ๗-๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับ ทราบความเห็น เบื้องต)น ที่คณะกรรมการฯ เสนอมา โดยให)ไปดํา เนิน การต3อ
และนํ า เสนอในที ่ป ระชุม ร3ว มสภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครและสภา
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริน ทร วัน ที่ ๗-๙ มิถุน ายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการ
สัมมนาหัวข)อการพัฒนานั กศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ เสนอให$หัวหน$าหน2วยงานเข$าร2วมประชุมสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีกล3าวว3าการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ได)ให)ข)อเสนอแนะที่มีประโยชนมาก จึงเห็นควรเชิญหัวหน)าหน3วยงานทุกหน3วยงานที่มีฐานะเทียบเท3า
คณะ เข)าร3วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ถามว3า ข)อมูลจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยได)
ประชาสัมพันธให)บุคลากรทราบด)วยหรือไม3
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า ฝRายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได)สรุปมติ
สภามหาวิ ท ยาลั ย แล) ว ประชาสั ม พั น ธทางปA า ยประกาศ/แจ) ง ให) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย และแจ)งมติสภามหาวิทยาลัยให)ผู)เกี่ยวข)องทราบโดยตรง รวมทั้งเผยแพร3รายงานการ
ประชุมและรายงานสรุปมติประชุมทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนติดตามการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามมติ/นโยบาย/ข)อเสนอแนะ และข)อสังเกตของสภามหาวิทยาลัยด)วย
มติที่ประชุม รับทราบโดยให)เชิญรองอธิการบดี และหัวหน)าหน3วยงานที่มีฐานะเทียบเท3าคณะเข)า
ร3วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง
เลิกประชุมเวลา๑๒.๑๕ น.
ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก

๒๐
ผู)จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

