รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕
วันศุกรที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ห$องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ป)การฝ+กหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

..............................................................
ผู$มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

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
อาจารยวิชยานนท สุทธโส

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
ผู)ช3วยศาสตราจารยประชน แสงจักร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
ผู)ช3วยศาสตราจารยมณีรัตน ลิ่มสืบเชื้อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
ผู)ช3วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ผู)ช3วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
อาจารยจุไร วรศักดิโ์ ยธิน
รองอธิการบดี / เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู$ลาประชุม
๑. ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ

๒
๒. นายปBญญา โชติเทวัญ
ผู$เข$าร2วมประชุม
๑. ผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผู)ช3วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล
๓. นางจันทา สมตน
๔. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๕. อาจารยศศิธร โสภารัตน
๖.
๗.
๘.
๙.

ผู)ช3วยศาสตราจารยภาวินีย มีผดุง
อาจารยสืบวงศ กาฬวงศ
นางเดือนเพ็ญ สุขทอง
ผู)ช3วยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ

๑๐. อาจารยเบญจวรรณ ศรีมารุต
๑๑. อาจารยปMยลักษณ อัครรัตน
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

นางสาวสร)อยทอง เมณฑกูล
นางสาวกาญฒิมาภรณ ชินบดี
นางนภัสสร พลเทพ
นางสาวจรัสวรรณ ภักดีชนะ
ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางลภัสรดา นาคพริก
นางพัชราวไล ไพรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม

ประธานกรรมการส3 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
รองอธิการบดีฝDายวิชาการและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝDายบริหารจัดการ
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด)านแผนและงบประมาณ
ผู)ช3วยอธิการบดี/ปฏิบัติหน)าที่ผู)อํานวยการกองนโยบาย
และแผน
ประธานกรรมการประจํ า หลั ก สู ต รครุ ศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (ค.บ. ๕ ปI)
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ผู)อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ประธานกรรมการประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการปฐมวัยศึกษา
ประธานกรรมการประจํ า หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. ๕ ปI)
เลขานุ ก ารกรรมการประจํ า หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการปฐมวัยศึกษา
นิติกร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผู)ช3วยอธิการบดี/ผู)ช3วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หั ว หน) า กลุ3 มงานสภามหาวิ ท ยาลั ย /ผู) ช3 ว ยเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย

๓
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประธานการประชุม
กล3าวเปMดการประชุมและได)ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได)ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ$งให$ที่ประชุมทราบ
ไม3มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกรที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ โดย
๑) หน)า ๒ บรรทัดที่ ๑๗ และ ๒๐ แก)ไขข)อความว3า “...ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕...” เปPน
ข)อความว3า “...ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕...”
๒) หน)า ๕ แก)ไขมติที่ประชุมเปPน “...๑) เห็นชอบยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ๒) มอบให)สถาบันวิจัยและพัฒนาออกหนังสือเวียนภายในเดือน
กั น ยายนโดย ๒.๑) กํ า หนดให) อ าจารยคุ ณวุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกทํ า วิ จั ย ปI ล ะ ๑ เรื่ อ ง
อาจารยคุณวุฒิปริญญาโทให)ทําวิจัย ๒ ปIต3อ ๑ เรื่อง และให)เชิญอาจารยเหล3านั้นมา
หารือกับกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝDายวิชาการ วิจัย และคุณภาพ
การศึกษา ๒.๒) ให)คณะต3างๆ ตกลงกันว3าเนื้อหาสาระของการวิจัย ตั้งแต3ปI ๒๕๕๕๒๕๕๖ จะเปPนอย3างไร โดยให)มีที่ปรึกษาประจําคณะ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให$ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรแก2ผู$สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่
๓/๒๕๕๔ รอบที่ ๕
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักส3งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและข)อมูล
ผู)สํ าเร็ จการศึ กษาประจํ า ภาคการศึ กษาที่ ๓/๒๕๕๔ รอบที่ ๕ เพื่ อขออนุ มัติป ริ ญญาบั ต รและ
ประกาศนียบัตร ทั้งนี้ โดยผ3านการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๕ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยให)ความเห็นชอบเรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติให)ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๔ รอบที่
๕ แก3ผู)สําเร็จการศึกษา จํานวน ๗๔ คน ดังนี้
๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๘ คน

๔
๒) ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๑ คน
๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๕ คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร (วท.บ.) จํานวน ๑๗ คน
- สาขาวิชาศิลปศาสตร (ศศ.บ.) จํานวน ๓๒ คน
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จํานวน ๔ คน
- สาขาวิชาสถาปBตยกรรมศาสตร (สถ.บ.) จํานวน ๒ คน
๓.๒ พิ จ ารณา (ร2 า ง) ข$ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว2 า ด$ ว ยสภา
คณาจารยและข$าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานที่ประชุมว3า ด)วยคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยฝDายจัดทําข)อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได)ประชุมพิจารณาทบทวนข)อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยสภาคณาจารยและข)าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยปรับปรุงแก)ไข
ในข)อ ๖(๒) ข)อ ๖(๓) และข)อ ๗ ซึ่งเกี่ยวกับองคประกอบของกรรมการ และข)อ ๑๔(๔) เกี่ยวกั บ
วิธีการออกเสียงการเลือกกรรมการ จึงขอนําเสนอ (ร3าง) ข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3า
ด) ว ยสภาคณาจารยและข) า ราชการ (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ต3 อสภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล3 า วว3 า การแก) ไ ขเปP น ไปตามข) อ เสนอแนะของสภา
คณาจารยและข)าราชการเพื่อใช)สําหรับการเลือกตั้งสภาคณาจารยและข)าราชการครั้งต3อไป
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว3าเปPนการแก)ไขในหน)า ๒ ข)อ ๕
มติที่ประชุม เห็นชอบข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยสภาคณาจารยและข)าราชการ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
๓.๓ (ร2าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญผู)ช3วยศาสตราจารยมณีรัตน ลิ่มสืบเชื้อ คณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ นําเสนอ (ร3าง) หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งหลักสูตรดังกล3าวได)ผ3านสภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และผ3านคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิ ท ยาลั ย ฝD า ยกลั่ น กรองหลั ก สู ต ร ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๕ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๕
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ศาสตราจารยสนิ ท อั กษรแก) ว กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ กล3 าวว3 า
หลักการและความสําคัญนั้นเขียนไว)ดีมากคือ สร)างคนที่สามารถทํางานเพื่อพัฒนาและตอบสนองความ

๕
ต)องการของสังคม ชุมชน ประชาคม ได)อย3างรวดเร็วและถูกต)อง และมีจิตใจมุ3งมั่นบริการประชาชนและ
แก)ไขปBญหาของประชาชนได) แต3ในปBจจุบันสังคมจะต)องพัฒนาไปสู3สังคมที่ยั่งยืน มีความเข)าใจในเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น หรือทฤษฎีในการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น การสร)างบุคลากรทางรัฐประศาสน
ศาสตรจะต)องมีความรู)และเข)าใจในเรื่องเหล3านี้ นอกจากนั้นจะต)องสร)างชุมชนไปสู3ชุมชนวัฒนธรรม มี
ความรู)ด)านภูมิปBญญาท)องถิ่น สร)างสังคมให)เกิดธรรมาภิบาล พัฒนาชุมชนไปสู3สังคมอาเซียน แต3รายวิชา
ในหลั กสู ต รไม3 ส อดคล) องกั บ ความสํ า คั ญ และวั ต ถุ ป ระสงคของหลั กสู ต ร เช3 น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล)อม และเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถตอบสนองความต)องการของชุมชนได)
หากจะผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองความต)องการของชุมชนได)จะต)องมีความเข)าใจในเรื่องเหล3านี้
การปรับปรุงนั้นจะต)อง ๑) พิจารณาว3าสิ่งใดที่จะนําไปสู3การพัฒนาสังคมอย3างยั่งยืนได) ควรมีวิชาเหล3านี้
เพิ่ มเติ มขึ้ นมา ๒) รายวิ ชาที่ มี เนื้ อหามากเกิ น ไปหรื อมี ความซ้ํ าซ) อน ควรพิ จารณาปรั บลดเพื่ อให)
สอดคล)องกับความสําคัญและวัตถุประสงค
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว3า เหตุใดจึงต)องเรียนรายวิชากฎหมายอาญา ๑
กฎหมายอาญา ๒ กฎหมายลักษณะพยาน และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑ เพราะไม3ได)มุ3งเน)น
ให)ไปเปPนตํารวจ
อาจารยสืบวงศ กาฬวงศ ให)ข)อมูลว3าต)องการขยายโอกาสให)กับบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร
เพราะผลจากการสํารวจความต)องการพบว3าหากมีความรู)ทางด)านกฎหมาย ๕ วิชาก็สามารถสอบเปPนตํารวจ
หรือเจ)าหน)าที่ปกครองได)
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า การมีความรู)ทางด)านกฎหมายเพียง ๓ วิชาแล)วไป
เปPนตํารวจนั้นเปPนอันตรายอย3างมาก
ผู)ช3วยศาสตราจารยภาวินีย มีผดุง กรรมการปรับปรุงหลักสูตรให)ข)อมูลเพิ่มเติมว3า
รายวิชาเกี่ยวกับกฎหมายนั้นเปPนไปตามผลจากการสํารวจความต)องการของบัณฑิต และนักศึกษาที่
เปPนตํารวจยศต่ํากว3าสัญญาบัตร จําเปPนต)องเรียนในรายวิชากฎหมายเหล3านี้เพื่อปรับยศเปPนสัญญา
บัตรและอยู3ในสายปราบปรามได) และการเปPนปลัดอําเภอก็ต)องผ3านการศึกษาในรายวิชากฎหมาย
ลักษณะพยานด)วย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3ามี
รายวิชาเกี่ยวกับการบริหารมากเกินไป แต3รายวิชาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล)อม เศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเปPนสิ่งจําเปPนต3อการดํารงชีวิตของชุมชนนั้นไม3มี
นายผดุ ง ชาติ สุ ว รรณวงศ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ / ประธาน
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝDายกลั่นกรองหลักสูตรกล3าวว3า รายวิชาเกี่ยวกับการ
บริ ห ารนั้ น มีความจํ า เปP น สํ าหรั บบั ณฑิ ตรั ฐ ประศาสนศาสตร แต3 ข)อสั งเกตของศาสตราจารยสนิ ท
อักษรแก)ว เรื่องรายวิชาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล)อม เศรษฐกิจพอเพียง และวัฒธรรมนั้น
เปPนพื้นฐานที่สําคัญในการทํางานร3วมกับชุมชน

๖
อาจารยสืบ วงศ กาฬวงศ กล3 าวว3า เนื้อหารายวิ ชาเกี่ ยวกับ ทรั พยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล)อม เศรษฐกิจพอเพียง และวัฒนธรรม นั้น จะแทรกอยู3ในรายวิชาต3างๆ อย3างไรก็ตาม จะนํา
ข)อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงโดยเขียนคําอธิบายรายวิชาให)ทราบ
ถึงแนวความคิดสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล)อม เศรษฐกิจพอเพียง และวัฒนธรรม
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิ ทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3 า
ควรเพิ่มเติมรายวิชาที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม เพื่อให)เกิดความรู) ความเข)าใจ
สามารถพัฒนาชุมชนให)อยู3กับธรรมชาติได)
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อเสนอแนะ
ว3ารายวิชาการบริหารและการพัฒนานั้น หากเพิ่มหัวข)อเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ก็จะ
ครอบคลุมเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล)อม เศรษฐกิจพอเพียง และวัฒนธรรม
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว3าจากแผนการ
เรียนทั้งหมด ๘ ภาคเรียน มีรายวิชาจํานวน ๔๑ รายวิชารวมการฝWกประสบการณ แต3ไม3มีรายวิชาที่
ศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยในเรื่องประวัติศาสตรไทย วัฒนธรรรม ศาสนา เผ3าพันธุ ค3านิยมของไทย
ซึ่งมีความจําเปPนมากสําหรับผู)ที่จะทํางานร3วมกับชุมชนท)องถิ่น และการเปPนตัวของตัวเอง หรือการ
เปPนคนไทยที่ไม3ตามกระแสหรือตามแฟชั่น ปBจจุบันผู)ที่มีอาชีพในวงการนี้ไม3มีความเปPนผู)นําในสังคม
เพราะไม3มีความรู)ในความเปPนไทย ความเปPนชาติ จึงควรมีความชัดเจนในเรื่องเหล3านี้เพื่อสะท)อนการ
เปPนมหาวิทยาลัยราชภัฏผลิตบัณฑิตที่มีความรู)ในทุกมิติและทุกบริบทของประเทศไทยเปPนอย3างดี
อาจารยสืบวงศ กาฬวงศ กล3าวว3าการมุ3งเน)นให)บัณฑิตมีความเข)าใจบริบทของความเปPนไทย
นั้น สาขาวิชาตระหนักว3าเปPนสิ่งจําเปPน ถึงแม)จะมีรายวิชาเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐมาก แต3ก็ยังมี
รายวิชาที่เน)นการบริหารในบริบทไทย เช3น นักศึกษาชั้นปIที่ ๑ จะต)องศึกษาในรายวิชาระบบบริหาร
ราชการไทย ที่มีองคความรู)ที่จําเปPนสําหรับการทํางานร3วมกับท)องถิ่น นอกจากนั้นยังมีรายวิชาการ
เมืองไทยด)วย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3าการ
ที่ประเทศไทยประสบปBญหาต3างๆ ในปBจจุบันนั้นเพราะปBญหาจากการบริหารจัดการ เพราะไม3เข)าใจ
พื้นฐานที่นําไปสู3การบริหารจัดการ เช3น วิถีชีวิตชุมชน
ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจําให)ข)อสังเกตว3า การเขียนสรุปผลการประเมินในหน)า ๕๖ เปPนต)นไป ยังมีเข)าใจคลาดเคลื่อนอยู3
คือการใส3ค3าเฉลี่ย ซึ่งไม3ควรใช)ค3าเฉลี่ยแต3ควรใช)ระดับ
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝDายกลั่นกรองหลักสูตร กล3าวว3าสาขาวิชานี้เปPนการบริหารองคกร
สาธารณะ ซึ่งหมายถึงภาครัฐ บริษัท หรือองคกรมหาชน ปBจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงภาครัฐจะเล็กลง
จะเกิดองคกรมหาชนมากขึ้น บริบทของนักบริหารนั้นจะต)อง ๑) มีคุณธรรม ๒) รู)เรื่องการเมือง สังคม
เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช)บริบทการปกครองไทย หลักสูตรนี้มุ3งสู3การบริหาร ทุกสิ่งควร

๗
มุ3งไปสู3มิติของการบริหาร เรื่องสิ่งแวดล)อมนั้นควรอยู3ในรายวิชาการบริหารจัดการภาครัฐใหม3 (New
Public Management) ในคําอธิบายรายวิชานั้นยังขาดเรื่องสิ่งแวดล)อม นอกจากนั้นยังควรมุ3งสู3ภาวะ
ผู)นํา การเปPนผู)นํายุคใหม3เล็งเห็นบริบทของโลกในอนาคต ไม3ควรที่จะใช)คําว3า “ภาครัฐ” เพราะเปPน
การบริหารองคกรสาธารณะ เพราะในอนาคตองคกรต3างๆ จะกลายเปPนองคกรมหาชน
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กล3าวว3า สิ่งที่ขาดไปคือกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย ซึ่งมีอยู3ในหลักสูตรเก3าแต3หลักสูตรใหม3ไม3มี และมี
ความจําเปPนมากเพราะปBจจุบันคนไทยไม3ค3อยมีความรู)เรื่องรัฐธรรมนูญไทย นอกจากนั้นในหน)า ๑
การรับเข)าศึกษา “รับนักศึกษาไทย หรือ รับนักศึกษาต3างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได) หรือรับ
ทั้งนั กศึ กษาไทยและนั กศึกษาต3 า งชาติ ที่ส ามารถสื่อสารภาษาไทยได) ” ควรตั ด คํ า ว3 า “หรื อรั บ ทั้ ง
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต3างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได)” เนื่องจากเปPนข)อความที่ซ้ํากัน และ
“หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕” ควรปรับเปPน “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖”
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกตว3าผัง
แสดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบในหน) า ๙๕ ควรเน) น คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ขอให) ป รั บ โดยเน) น
คุณธรรม จริยธรรมให)มากกว3าความรู)
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให) ข) อ สั ง เกตว3 า นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตรที่ เ ข) า ศึ ก ษาในปI ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๕ จะเรี ย นในหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิตนี้ โดยได)รับวุฒิ รป.บ. แทน ศศ.บ. ได)หรือไม3 ขอให)กรรมการประจําหลักสูตร
ไปพิจารณาให)รอบคอบ แล)วรายงานให)สภามหาวิทยาลัยทราบต3อไป
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตร โดย
๑) ให)ปรับแก)ตามข)อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑) ควรเพิ่มเติมรายวิชาที่นําไปสู3การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนได) และปรับลด
รายวิชาที่ซ้ําซ)อนลงให)สอดคล)องกับความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๒) ในรายวิชาการบริหารและการพัฒนาควรเพิ่มหัวข)อเศรษฐกิจพอเพียง
กั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ ให) ค รอบคลุ ม เรื่ อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล) อ ม
เศรษฐกิจพอเพียง และวัฒนธรรม
๑.๓) ควรมี ร ายวิ ช าที่ ให) ความรู) เ รื่ อ งความเปP น ไทย ความเปP น ชาติ และ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏต)องผลิตบัณฑิตที่มีความรู)ทุกมิติ ทุกบริบทของประเทศไทย
เพื่อสะท)อนความเปPนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๑.๔) ให)ปรับภาษาที่ใช)ในหัวข)อการรับนักศึกษาซึ่งมีการซ้ําซ)อนกัน
๑.๕) ผังกระจายความรับผิดชอบควรปรับโดยเน)นคุณธรรมและจริยธรรม
ให)มากกว3าความรู)

๘
๑.๖) ขอให)กรรมการประจําหลักสูตรไปพิจารณาให)รอบคอบว3านักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรที่เข)าศึกษาในปIการศึกษา
๒๕๕๕ จะเรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร โดยได)รับวุฒิ รป.บ. แทน ศศ.บ. ได)
หรือไม3
๒) ให) กรรมการประจํ าหลั กสู ต รไปพิ จารณาว3 าสามารถจั ดให) นั กศึ กษาหลั กสู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรที่เข)าศึกษาในปIการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งใช)
หลักสูตรเดิมมาศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงนี้ และเมื่อสําเร็จการศึกษา ได)รับคุณวุฒิรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิตได)หรือไม3 โดยให)รายงานต3อสภามหาวิทยาลัยต3อไป
๓.๔ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
(ค.บ. ๕ ป)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให$มีผลใช$ตั้งแต2ภาค
การศึกษาที่ ๑ ป)การศึกษา ๒๕๕๒
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี
ฝDายวิชาการและบริการวิชาการ รายงานต3อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยความว3า ตามที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครได)รับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปเข)าศึกษาใน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปIการศึกษา ๒๕๕๒ จํานวน ๒๙ คน ซึ่งเปPน นักศึกษาที่เข)าศึ กษาระหว3างการ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (ค.บ. ๕ ปI) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๓ และสาขาวิชาได)จัดให)นักศึกษาได)ศึกษาตามหลักสูตรดังกล3าวตั้งแต3ปIการศึกษา ๒๕๕๓ เปPน
ต)น มา มหาวิ ทยาลั ย จึงขออนุ มัติจ ากสภามหาวิ ทยาลัย พิ จ ารณาอนุ มัติ ห ลั กสู ต รครุ ศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตรทั่ ว ไป (ค.บ. ๕ ปI ) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๓ ให) มี ผ ลใช) ตั้ งแต3 ภ าค
การศึกษาที่ ๑ ปIการศึกษา ๒๕๕๒ โดยระบุใน สมอ. ๐๘ เพื่อใช)เปPนหลักฐานนําเสนอแก3 สกอ. เพื่อ
รับทราบและนําไปใช)ดําเนินการในการขออนุมัติใบประกอบวิชาชีพครูต3อไป รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ผู)ช3 วยศาสตราจารยธี ระศั กดิ์ อาภาวัฒ นาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจาก
คณาจารยประจํ า ถามว3 า มหาวิ ท ยาลั ย ได) มีก ารประสานกั บ คุ รุ ส ภาหรื อไม3 ว3 า ยิ น ยอมให) มี ก ารใช)
หลักสูตรปI พ.ศ. ๒๕๕๓ ในปIการศึกษา ๒๕๕๒ หรือไม3
รองอธิ การบดี ฝD า ยวิ ช าการและบริ การวิ ช าการ ให) ข)อมู ล ว3 า คุ รุ ส ภาจะยิ น ยอมได)
ต3อเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให)ใช)หลักสูตรปI พ.ศ. ๒๕๕๓ กับนักศึกษาปIการศึกษา ๒๕๕๒ โดยการ
เทียบโอน และมหาวิทยาลัยได)ประสานงานกับคุรุสภาเรียบร)อยแล)ว
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ถามว3 า ๑) เปP น การรั บ นั ก ศึ ก ษาก3 อ นที่ ห ลั ก สู ต รจะได) รั บ อนุ มัติ ห รื อ ไม3 ๒) เพราะเหตุ ใ ดจึ ง ไม3 ใ ห)
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาด)วยหลักสูตรเดิม เพื่อปhองกันการเกิดปBญหา

๙
รองอธิการบดีฝDายวิชาการและบริการวิชาการ ให)ข)อมูลว3า ๑) การรับนักศึกษานั้นมี
หลักสูตรรองรับอยู3แล)ว เปPนหลักสูตรกลาง จึงเปMดรับนักศึกษา และระหว3างนั้น สกอ. ก็ออก TQF ซึ่ง
ก็นํามาพัฒนาต3อมา ๒) การให)นักศึกษาสําเร็จการศึกษาด)วยหลักสูตรที่ไม3ได)รับการรับรองจะทําให)
ไม3ได)รับใบประกอบวิชาชีพครู
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว3าหลักสูตรกลางที่เปMดรับนักศึกษานั้น ได)ผ3านการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยหรือไม3
รองอธิการบดีฝDายวิชาการและบริการวิชาการ ให)ข)อมูลว3าหากเปPนหลักสูตรกลาง
ทุกสถาบั นสามารถใช) ด)ว ยกัน ได)ห มดและมหาวิ ทยาลั ย ได) มีการปรั บ ปรุ งหลั กสูต รในปI ๒๕๔๙ ได)
นําเสนอเข)าอนุมัติในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กล3าวว3า หลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏแต3เดิมนั้น ก3อนเปMดใช)ต)องขอรับรองจากสภามหาวิทยาลัย
ก3อน จึงควรตรวจสอบทุกหลักสูตรว3าได)รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยหรือไม3
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหน3งกล3าวว3า ช3วงเปPนวิทยาลัยครูนั้นได)มีการจัดทําหลักสูตรร3วมกันโดยกรมการฝWกหัดครูเปPน
ผู)รับผิดชอบ เมื่อเปPนสถาบันราชภัฏก็ปรับหลักสูตรเหล3านั้นเปPนหลักสูตรสถาบันราชภัฏโดยสํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏเปPนผู)ดูแล มีระเบียบรองรับว3าหลักสูตรนั้นต)องเปPนของสภาสถาบันราชภัฏ มีการ
จัดทําเล3มหลักสูตรทั้งหมด หลักสูตรเหล3านั้นจึงได)รับการอนุมัติทั้งระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครก็เลือกเปMดหลักสูตรตามความต)องการ หลังจากนั้นคุรุสภากําหนดมาตรฐานการเปPนครูว3าต)อง
ผ3านการศึกษาในหลักสูตรที่ได)รับการรับรอง ดังนั้น นักศึกษาที่เข)าศึกษาก3อนปI ๒๕๕๒ ก็จะอยู3ในสิทธิ์
ของหลักสูตรกลางที่ต)องสอดรับกับการรับรองเพื่อให)มีใบประกอบวิชาชีพ จึงต)องโอนนักศึกษาจาก
หลักสูตรเดิมเข)าไปในหลักสูตรใหม3
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (ค.บ. ๕ ปI) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให)มีผลใช)ตั้งแต3ภาคการศึกษา
ที่ ๑ ปIการศึกษา ๒๕๕๒ เพื่อให)นักศึกษาได)รับใบประกอบวิชาชีพ
๓.๕ (ร2าง) คําขอตั้งงบประมาณรายจ2ายเงินนอกงบประมาณ ประจําป)งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ร2าง) แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นเชิ ญ ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยศรี ส มร วนกรกุ ล
รองอธิการบดี ฝDายบริหารจัดการ และรองศาสตราจารยเพี ยงพบ มนตนวลปรางค ผู)ช3 วยอธิ การบดี
ปฏิบัติหน)าที่ในตําแหน3งผู)อํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอ(ร3าง) คําขอตั้งงบประมาณรายจ3าย
เงินนอกงบประมาณ ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ร3าง) แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
ประจํ าปI งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เอกสารดั งกล3 าวได) ผ3 านการเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ หาร

๑๐
มหาวิทยาลัย (กบ.) และคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝDายแผน งบประมาณ และการ
คลังแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า มีการประมาณการรายจ3ายที่ขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ๘๓๓ ล)านบาท แต3เมื่อตรวจสอบแล)วพบว3าไม3ได)ใช)งบประมาณ ๔ เดือน เหตุเพราะน้ํา
ท3วม แต3ก็มีการใช)งบประมาณหลังน้ําท3วมเพื่อการซ3อมแซม และตรวจสอบพบว3างบประมาณแต3ละปI
ที่หน3วยงานต3างๆ ใช)นั้นประมาณร)อยละ ๖๕ จึงได)ดําเนินการ ๒ ประการคือ ๑) ของบประมาณปI
๒๕๕๕ ใหม3เพื่อให)สอดคล)องกับความเปPนจริง จึงเหลืออยู3ที่ ๗๘๑ ล)านบาท และในจํานวนนี้เมื่อสิ้น
เดือนกันยายน มีการใช)งบประมาณ ๖๖๓ ล)านบาท คิดเปPนร)อยละ ๘๔ แต3เฉพาะเงินรายได)ใช)ไป
๒๙๘ ล)าน ที่เหลือนั้นยังอยู3ระหว3างการดําเนินการเบิกจ3าย คิดรวมการใช)งบประมาณรายได)ทั้งหมด
๗๔๑ ล)านบาท จ3ายจริงคิดเปPนร)อยละ ๙๐ ๒) ได)นําหลักการนี้มาใช)ในปIงบประมาณ ๒๕๕๖ ว3าต)อง
ใช)จ3ายอย3างประหยัดและจ3ายตามที่มหาวิทยาลัยมีความสามารถจ3ายจริงเพื่อไม3ให)กระทบงานของ
คณะและหน3วยงานต3างๆ คือประมาณร)อยละ ๖๕ จึงได)ตัวเลขของการประมาณการรายจ3ายปI พ.ศ.
๒๕๕๖ ที่ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ๗๖๐ ล)านบาท แบ3งเปPนงบประมาณรายได) ๓๑๘ ล)านบาท
จากการประมาณการรายรับไว) ๓๙๙-๔๐๐ ล)านบาท เนื่องจากหากไม3นําเงินภายนอกหรือเงินกองทุน
มาใช)จ3ายก็จะทําให)ดําเนินการผิดหลักกฎหมายหลายประการ เช3น การก3อสร)างอาคารหอประชุม การ
พัฒนาวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน จึงจําเปPนต)องขออนุมัตินําเงินกองทุนมาใช)ในส3วนนี้ไม3เกิน ๖๕ ล)าน
บาท ซึ่งจําเปPนต)องใช)ในส3วนนี้ นอกจากนั้นยังตั้งไว)สําหรับเหตุฉุกเฉินอีก ๑๐ ล)านบาท เหล3านี้มีการ
พิจารณาอย3างรอบคอบ ให)มีการใช)จ3ายไม3เกินร)อยละ ๖๕ ของทุกหมวดรายจ3าย เว)นแต3มีความจําเปPน
ในเชิงกฎหมายผูกพันจึงสามารถนําเงินกองทุนมาใช)จ3ายได)
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกต
ว3า ๑) ในปI ๒๕๕๖ นั้น มหาวิทยาลัยงบประมาณเกินดุล สมดุล หรือขาดดุล ซึ่งทั้ง ๓ นี้เปPนเหตุผลว3า
จะใช)งบประมาณแบบใด ถ)าเน)นการพัฒนาที่มีการลงทุนมากอาจจะขาดดุลได) ซึ่งก็แล)วแต3นโยบาย
ของมหาวิ ท ยาลั ย ว3 า จะไปในทิ ศ ทางใด ๒) มหาวิ ท ยาลั ย ได) กํ า หนดมาตรฐานอั ต ราส3 ว นการใช)
งบประมาณที่มีคุณภาพไว)หรือไม3 เช3น อัตราส3วนของงบพัฒนา งบรายจ3าย หรืองบลงทุน เปPนสัดส3วน
เท3าใดของรายได) และควรกําหนดเปPนสัดส3วนไว)ล3วงหน)า ๓) ต)องการเห็นรายละเอียดงบประมาณ
รายรับที่มากกว3านี้ รายละเอียดงบประมาณต)องกําหนดให)เปPนมาตรฐาน ทิศทางของมหาวิทยาลัยควร
มีการกํ าหนดไว)ล3 ว งหน)า งบประมาณเหล3 า นี้เ ปP น เชิ งปริ มาณ ควรมีการวิ เคราะหงบประมาณเชิ ง
คุณภาพด)วย ควรกําหนดอัตราส3วนการใช)งบประมาณที่มีคุณภาพว3าควรมีสัดส3วนเท3าใด ต)องตอบ
ประชาคมได)ว3างบประมาณที่ใช)นั้นมีคุณภาพจริง มหาวิทยาลัยมีฝDายสิทธิประโยชนและการคลัง เปPน
ฝDายหารายได)ให)มหาวิทยาลัย ควรจะมองว3าในอนาคต สิ่งใดที่จะก3อให)เกิดประโยชนและรายได)ให)กับ
มหาวิทยาลัย ปBจจุบันมหาวิทยาลัยมีรายได)ลดลงควรหารายได)เพิ่มขึ้นโดยจัดกิจกรรมหรือโครงการที่
ทําให)มีรายได)มากขึ้น และในงบประมาณลงทุนนั้นยังไม3เห็นการลงทุนด)านบุคลากร มีแต3การลงทุน
ด)านวัตถุ มหาวิทยาลัยควรลงทุนด)านบุคลากรมากกว3าอาคารสถานที่ ดังเช3นประเทศสิงคโปรที่มีการ

๑๑
ลงทุนด)านบุคลากรทําให)ประเทศเกิดการพัฒนาเปPนอย3างมาก ควรกําหนดน้ําหนักในสองเรื่องคือ ๑)
อัตราส3วนการใช)งบประมาณที่ มีคุณภาพ ๒) จะใช) งบประมาณสมดุ ลหรื อขาดดุลในปIหน) า การใช)
งบประมาณก็มีทั้งข)อดีและข)อเสีย เมื่อมหาวิทยาลัยมีรายได)มาก มีการใช)งบประมาณเกิดดุล เพราะมี
รายรับสูงกว3ารายจ3าย เมื่อใดที่มีการพัฒนาในระดับกลาง ก็ใช)งบประมาณสมดุล แต3เมื่อมีการทุ3มทุน
ใช)งบประมาณในด)านใดด)านหนึ่งให)สูงจําเปPนต)องใช)งบประมาณขาดดุล แต3ต)องคํานึงถึงว3าเปPนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดหรือไม3
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า ๑) ข)อมูลบางส3วนตามที่ศาสตราจารยฐาปนา
บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวมานั้น อยู3ในเอกสารหมดแล)ว ๒) เรื่องชื่อนั้น
ตามระบบใหญ3ของชาติ เปPนการตั้งจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ3ายประจําปI เพราะตัวรายได)
ไม3สามารถออกเปPนกฎหมายได) เพราะไม3สามารถทราบว3าเก็บภาษีอากรได)เท3าใด มีการส3งออกเท3าใด
จึงเน)นเพียงว3าจะใช)จ3ายเท3าใดเพื่อให)ประเทศพัฒนาไปได) ๓) อัตราส3วน (ratio) งบลงทุนและงบอื่นๆ
นั้นไม3สามารถกําหนดว3าเปPนงบลงทุนเท3าใด เพราะงบลงทุนประกอบด)วย งบในการก3อสร)างหรือซื้อ
เครื่องมือต3างๆ ซึ่งกําหนดยากว3าจะใช)อะไรจํานวนเท3าใด สภามหาวิทยาลัยเปPนฝDายกํากับ ฝDายบริหาร
ต)องเล็ งเห็ น ถึ งความจํ า เปP น ว3 า จะลงทุ น เรื่ องใด หากดํ า เนิ น การโดยสภามหาวิ ทยาลั ย อาจจะเกิ น
บทบาทหน)าที่ของสภามหาวิทยาลัยได) ส3วนงบบุคลากรไม3ใช3งบลงทุน เปPบงบที่สามารถกําหนดได)
เพราะจํานวนบุคลากรค3อนข)างตายตัว อีกทั้งค3าน้ําค3าไฟค3าสาธารณูปโภคก็สามารถใช)ข)อมูลย)อนหลัง
ได) การตั้งงบประมาณก็ต)องตั้งแบบสมดุลและไม3กระทบกับคณะหรือหน3วยงานต3างๆ ซึ่งการขอตั้ง
งบประมาณรายจ3ายในที่นี้มีการเน)นใน ๖ ประการที่ครอบคลุมสําหรับการพัฒนาในปI พ.ศ. ๒๕๕๖
ศาสตราจารยฐาปนา บุญ หล)า กรรมการสภามหาวิ ทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3 า
ผู)บริหารควรสามารถกําหนดการใช)เงินในอนาคตได) การลงทุนนั้นเปPนการลงทุนในโครงสร)างพื้นฐาน
บุคลากร และทรัพยสินทางปBญญา การวัดผลการใช)งบประมาณนั้นควรตอบโจทยได)ทั้งด)านปริมาณ
และคุณภาพ ทิศทางในอนาคตควรอาศัยงบประมาณจากรัฐบาลให)น)อยลง
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะให)ตั้งคณะกรรมการศึกษาการใช)ประโยชนจาก
ทรั พยสิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยศาสตราจารยฐาปนา บุ ญ หล) า เปP น ประธาน หากกรรมการสภา
มหาวิ ทยาลัย ท3 านใดสนใจเข) าร3 ว มเปPน กรรมการก็ ให)เ รีย นนายกสภามหาวิทยาลั ยเพื่ อแต3งตั้ งเปP น
กรรมการต3อไป ส3วนเหตุที่ตั้งงบประมาณรายจ3ายนั้นเปPนไปตามที่กฎหมายกําหนด มหาวิทยาลัยไม3
สามารถตั้งงบประมาณรายรับได) แต3สามารถประมาณการรายรับได)เพราะมหาวิทยาลัยเปPนหน3วยงาน
ราชการเพื่อการศึกษาที่รัฐบาลให)งบประมาณมาน)อย และการที่ต)องพึ่งงบประมาณแผ3นดินก็เพราะ
รายได)จากการจัดการศึกษานั้นไม3เพียงพอต3อต)นทุนในการให)การศึกษา ต)องช3วยกันคิดว3าทําอย3างไร
จะพึ่งรัฐบาลให)น)อยลง ส3วนเรื่องการสร)างคนนั้นมหาวิทยาลัยมีมาตรการโดยจัดตั้งเปPนกองทุนส3งเสริม
การวิจัยและพัฒนาบุคลากรโดยการสนับสนุนการศึกษาต3อเกือบร)อยละ ๒๐ ของจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด

๑๒
รองศาสตราจารยทองหล3อ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ/
กรรมการดําเนิน งานของสภามหาวิทยาลั ยฝDายแผน งบประมาณ และการคลัง กล3าวว3า คําขอตั้ ง
งบประมาณรายจ3ายประจําปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ได)ผ3านการกลั่นกรองตามตัวชี้วัดและเกณฑ
ต3างๆ พอสมควร เปPนสัดส3วนและน3าจะสนองตอบภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปPนอย3างดี
อีกทั้งยังมีความรอบคอบและปลอดภัย สําหรับโครงการต3างๆ ที่หน3วยงานดําเนินการไม3เสร็จเรียบร)อย
นั้นมีทุกปI ซึ่งเปPนสิ่งที่น3าเปPนห3วง มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามในรายไตรมาส หน3วยงานใดที่ทําเสร็จ
เรียบร)อยโดยมีงบประมาณเหลือก็ควรจะมีรางวัลให)
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3า ข)อมูล
เกี่ ย วกั บ อาคารสถานที่ ที่ จ ะนํ า ไปใช) ป ระโยชนนั้ น ก็ มี อ ยู3 ใ นเอกสารบางส3 ว น ส3 ว นการที่ เ งิ น นอก
งบประมาณปI ๒๕๕๖ ต่ํากว3าปI ๒๕๕๕ นั้นเพราะมหาวิทยาลัยยุติการจัดการศึกษานอกที่ตั้งทําให)ต)อง
ตั้งงบประมาณรายรับลดลง ที่น3าเปPนห3วงคือเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยซึ่งเปPนงบลงทุนที่จําเปPนต)อง
ดําเนินการสมทบจ3ายไปตามข)อกฎหมาย และการสมทบเงินเดือนและการขึ้นค3าแรงขั้นต่ําที่ต)องใช)
เงินกองทุนของมหาวิทยาลัยนั้นต)องคํานึงถึงอนาคตด)วยว3ารัฐบาลไม3ได)ให)ในส3วนนี้มา มหาวิทยาลัย
ต)องจ3ายเงินในส3วนนี้เอง จึงต)องมีการบริหารจัดการที่ดี สําหรับอาคารหอประชุมและอเนกประสงคที่
ต)องใช)งบประมาณในปI ๒๕๕๖ จํานวน ๓๔ ล)านบาทจ3ายเปPนงวดสุดท)ายเปPนงบลงทุน แต3ยังคงมี
งบดําเนินการที่เปPนค3าสาธารณูปโภคที่ค3อนข)างสูง จึงต)องมีการจัดสรรการใช)พื้นที่ให)คุ)มค3าที่สุดและ
ควรมีมาตรการประหยัดไฟฟh าในอาคารอื่น ๆ มหาวิทยาลัย ควรพิ จารณาในส3ว นนี้ ด)ว ยถึ งแม)จ ะไม3
เกี่ยวข)องกับงบประมาณรายจ3าย สําหรับการจัดซื้อโตoะเก)าอี้เรียนควรจะไปอยู3ในงบประมาณแผ3นดิน
ไม3ควรใช)งบกองทุนมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า การที่รัฐบาลไม3ให)งบประมาณนั้นเพราะทราบว3า
มหาวิทยาลัยมีเงินรายได)เก็บสะสมอยู3 และตามรัฐธรรมนูญระบุว3าหน3วยงานใดมีเงินนอกงบประมาณ
ต)องรายงานทุ กปI หากสํานั กงบประมาณทราบว3 ามหาวิ ทยาลั ยมีงบประมาณ ๗๕๐ ล)านบาทก็จ ะ
พยายามให)มหาวิทยาลัยใช)งบประมาณนี้ จึงต)องช3วยกันคิดว3าจะทําอย3างไรที่จะรักษางบประมาณ
๗๕๐ ล)านบาทนี้ไว)
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว3า
เงินนอกงบประมาณนั้นมีทั้งเงินรายได)จากการจัดการศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ และกองทุน มีงบที่
เปP น รายรั บ ส3 ว นอื่ น ๆ หรื อ ไม3 เช3 น กิ จ การต3 า งๆ ที่ เ ปP น สิ ท ธิ ป ระโยชน ถ) า มี จ ะปรากฏในรายการ
งบประมาณส3วนใด
อาจารยจุไร วรศักดิ์ โยธิ น เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย/รองอธิ การบดี ฝDายสิทธิ
ประโยชนและการคลังรายงานว3าตามที่สภามหาวิทยาลัยได)ออกข)อบังคับฯ ว3าด)วยศูนยวัฒนธรรม
พระนคร มหาวิทยาลัยจึงรวบรวมโครงการต3างๆ ที่ก3อให)เกิดรายได) อยู3ภายใต)ข)อบังคับนี้โดยมีศูนย
วัฒนธรรมพระนครและกลุ3มงานการตลาดฯ เปPนผู)ดูแลโครงการที่ก3อให)เกิดรายได)ทั้งหมด และบัญชีใน
ส3วนของเงินรายได)จะแยกบัญชีออกไปอีกชุดหนึ่งโดยมีระบบบัญชีและการเงินเช3นเดียวกับกองคลัง

๑๓
ของมหาวิทยาลัย และกองคลังเปPนที่ปรึกษาในการจัดทําระบบบัญชี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได)กําหนดว3า
เมื่อสิ้นปIจะต)องจัดทํารายงานเพื่อรายงานต3อสภามหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู3ในช3วงการจัดทํารายงานโดย
อยู3 ร ะหว3 า งการตรวจสอบจากกลุ3 ม ตรวจสอบภายใน และจะนํ า เข) า รายงานในคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝDายธุรกิจและการลงทุนได) ส3วนเงินรายได)ในส3วนนี้สํานักงานตรวจ
เงินแผ3นดินก็ตรวจบัญชีและมีข)อเสนอแนะในการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินด)วย
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว3า สภามหาวิทยาลัยให)จัดตั้งศูนยวัฒนธรรมพระ
นครและให)นําเงินรายได)มาใช)ในการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยให)ศูนยวัฒนธรรมพระ
นครรายงานผลการดํ า เนิ น การต3 อมหาวิ ท ยาลั ย และควรแจ) งว3 า จะแบ3 ง เงิ น รายได) มาสมทบเปP น
งบประมาณในมหาวิ ท ยาลั ย เปP น จํ า นวนเท3 า ใด ดั ง นั้ น ๑) ขอให) ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดว3 า ต) อ งใช)
งบประมาณจากเงิ น รายได) ข องศู น ยวั ฒ นธรรมพระนครเปP น จํ า นวนเท3 า ใด และให) ส3 ง ยอดเงิ น ให)
มหาวิ ทยาลั ย ตามเปh า หมายที่ กํา หนด ๒) ขอให) ศูน ยวั ฒ นธรรมพระนครนํ า เสนอรายงานต3 อสภา
มหาวิทยาลัย
อธิ ก ารบดี ร ายงานว3 า งบประมาณรายจ3 า ยจะเปP น การประมาณการจากเงิ น
งบประมาณแผ3นดิน และงบประมาณรายได) บางปIก็ประมาณการคลาดเคลื่อน ปBจจุบันงบประมาณที่
มหาวิทยาลัยควรจะได)รับลดลงอันเนื่องมาจาก ๑) สถานการณทางการเมืองและเศรษฐกิจไม3มั่นคง ๒)
ผู)เรียนมีทางเลือกมากขึ้น ๓) นโยบายการจั ดการศึ กษาเปลี่ยนไป นอกจากนั้ นยังมี การยุติ การจั ด
การศึกษานอกที่ตั้งซึ่งทําให)รายรับของมหาวิทยาลัยลดลง ปBจจุบันมีคําถามว3าจะใช)งบประมาณที่มีอยู3
ให)เกิดประสิทธิภาพอย3างไร จึงมีการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมพระนครเพื่อเปPนแหล3งฝWกประสบการณ
วิชาชีพของนักศึกษาและเปPนแหล3งหารายได) เพื่อนํามาใช)ประโยชนสําหรับการบริหารจัดการ
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กล3าวว3าจากการที่มหาวิ ทยาลัยยุติการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ทําให)รายได)ของมหาวิทยาลัยลดลง
จํานวนมาก แต3ยังดีที่มหาวิทยาลัยมีเงินที่สะสมเปPนกองทุน ๗๖๐ ล)านบาท ปIที่ผ3านมามีการขอตั้ง
งบประมาณรายจ3ายถึงสองร)อยกว3าล)านบาท แต3ปIนี้มีเพียง ๖๕ ล)านบาท และให)ข)อสังเกตว3าเอกสาร
หน) า ๔๙ ข) อ ๒.๔ สถานี โ ทรทั ศ นดาวเที ย มราชภั ฏ ใช) ง บประมาณ ๖ ล) า นบาท สถานี โ ทรทั ศ น
ดาวเที ยมราชภั ฏนี้ จ ะมี การดํ า เนิน การอย3า งไรบ) าง ในอนาคต สกอ. เห็น ชอบเกี่ ย วกั บ การศึ กษา
ทางไกล แต3คิดว3าโทรทัศนคงไม3สนองตอบการศึกษาทางไกล หากพัฒนาเปPนการสอนทางไกลผ3าน
เครือข3ายอินเทอรเน็ตจะดีกว3า ส3วนโครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบวงเวียนนั้นอยู3ที่ใด
อธิการบดีให)ข)อมูลว3าตามที่มีการสร)างอาคารหอประชุมและเอนกประสงคนั้น ถนน
หน)าอาคารเปPนมุมหักศอก จึงได)ให)ฝDายอาคารสถานที่สํารวจข)อมูลว3าควรมีพื้นที่ส3วนขยายและขยับ
เส) น ทางถนนโดยทํ า เปP น วงเวี ย นเล็ ก ๆ เพื่ อ ความสะดวกในการสั ญ จร ส3 ว นโทรทั ศ นดาวเที ย ม
มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ นั้ นเปP น การร3 วมมื อกัน ระหว3 า งมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ ทั้ ง ๔๐ แห3 ง เพื่ อใช) เ ปP น
ช3องทางในการประชาสัมพันธข3าวสารและข)อมูลผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห3ง อีกทั้งยังใช)ใน
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๔๐ แห3งด)วย

๑๔
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ถามว3าเปPนการร3วมมือกันโดยสมทบทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏละ ๖ ล)านบาทหรือไม3 แต3มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตเคยดําเนินการไปก็ไม3ประสบผลสําเร็จ
อุ ปนายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล3 าวว3 า เรื่ องโทรทั ศนดาวเที ยมนั้ นเปP นความฝB นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏว3าจะมีสถานีโทรทัศนเปPนของตนเอง เพื่อ ๑) ประชาสัมพันธให)ชุมชนในทุกพื้นที่
ของประเทศไทยได)ทราบถึงหลักสูตร กิจกรรมของนักศึกษา การส3งเสริมวัฒนธรรม วิจัย โครงการใน
ชุมชนต3างๆ ว3ามีอะไรบ)าง สร)างความเข)าใจกับชุมชน ๒) ใช)ถ3ายทอดสดในงานสําคัญเช3น การจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ หรือการประชุมที่สําคัญต3างๆ ๓) ชุมชนที่อยู3ในความร3วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก็สามารถเชื่อมโยง ประชาสัมพันธร3วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏได) เหล3านี้หากมีการบริหารจัดการที่ดี
ก็สามารถทําประโยชนได)มาก ๑) สร)างรายได)จากการสนับสนุน ๒) เปPนแหล3งฝWกประสบการณวิชาชีพ
สํ าหรั บนั กศึ กษาสาขาสื่ อสารมวลชน เกิ ดการเรี ยนรู) ๓) เปP นแหล3 งฝW กประสบการณวิ ชาชี พสํ าหรั บ
นักศึกษาด)านเทคโนโลยีสื่อสาร การติดตั้งจานดาวเทียม ขณะนี้ช3องโทรทัศนเปPนที่แพร3หลายในชุมชน
ต3างๆ สามารถใช)เปPนช3องทางในการเผยแพร3ประชาสัมพันธได)เปPนอย3างดี
คุณหญิงณั ษฐนนท ทวีสิ น กรรมการสภามหาวิ ทยาลัยผู) ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกต
เกี่ยวกับหน)า ๗๗ ที่ได)กําหนดลําดับขั้นตอนแผนดําเนินการว3า ขอรับการจัดสรรงบประมาณ แล)วจึง
จัดทําแบบของอาคารสิ่งปลูกสร)างในการดําเนินงานควรจัดทําแบบให)พร)อมก3อนการของบประมาณ
เพราะเมื่ออนุมัติงบประมาณแล)วจะได)ดําเนินการต3อไปได)ทันที
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย มอบให) ฝD า ยเลขานุ ก ารบั น ทึ ก ข) อ สั ง เกตของคุ ณ หญิ ง
ณัษฐนนท ทวีสิน แล)วแจ)งให)หน3วยงานดําเนินการตามข)อสังเกต
มติที่ประชุม อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจ3ายเงินนอกงบประมาณ ประจําปIงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ และ แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจํางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย
ดําเนินการตามข)อเสนอแนะและข)อสังเกต ดังนี้
๑) ให) ติ ด ตามว3 า หน3 ว ยงานใดที่ ใ ช) งบประมาณไม3 ทัน ก็ ให) ล ดงบประมาณลงเท3 า ที่
สามารถดําเนินการได)
๒) การขอรับเงินจั ดสรรงบประมาณอาคารและสิ่ งปลูกสร)า ง หน3 วยงานจะต)องมี
รูปแบบรายการก3อสร)างและวงเงินก3อสร)างก3อนการเสนอขอตั้งงบประมาณ
๓) ให)ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า เปPนประธานคณะกรรมการดําเนินงานการใช)
ประโยชนจากสินทรัพยของมหาวิทยาลัยและพิจารณากรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้ง
จากผู)ทรงคุณวุฒิและกรรมการจากบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยเปPนกรรมการ
แล)วเสนอคําสั่งให)นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต3อไป
๔) ให)ศูนยวัฒนธรรมพระนครรายงานผลการดําเนินการต3อมหาวิทยาลัย และจัดสรร
รายได)สมทบเปPนงบประมาณแก3มหาวิทยาลัย

๑๕
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญผู)ช3วยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ ผู)ดูแล
โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา
แสงเรือง รองอธิการบดีฝDายวิชาการและบริการวิชาการ รายงานการดําเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียน
อนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ความว3า สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ง
ที่ ๑/๒๕๕๕ วาระนโยบาย เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได)พิจารณาโครงการ
จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อให)เปPนสถานที่ฝWกประสบการณวิชาชีพ
ครู ที่ประชุมมีมติให)ปรับแก)รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนให)ชัดเจนและคิดงบประมาณค3าใช)จ3าย
ให)เพียงพอกับการดําเนินงานนั้น มหาวิทยาลัยได)ดําเนินการปรับแก)ตามข)อเสนอแนะเรียบร)อยแล)ว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว3าการคิดรายละเอียดโครงการเปPนการคิดแบบมี
ข)อจํากัด และวิธีการให)ได)ผู)เรียนมาก็ใช)วิธีการสัมภาษณ ซึ่งยังมิใช3แนวทางที่สภามหาวิทยาลัยได)มอบ
นโยบายไว) กล3าวคือ เปPนการมุ3งเน)นให)ได)เด็กเก3ง มิใช3ให)โอกาสแก3เด็กไม3เก3ง ดังนั้น จึงขอให)ใช)แนวคิด
ที่เปMดกว)างตั้งแต3แรกเริ่มดําเนินโครงการว3าจะดําเนินโครงการนี้ให)ดีที่สุด จะต)องใช)อะไรบ)าง โดย
ขอให)ไปศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธที่ดําเนินการเต็มรูป คิดค3าเล3าเรียนเต็มที่ ว3าโรงเรียนเหล3านั้นต)อง
ใช)อะไรบ)าง เพราะพันธกิจหลักของการดําเนินโครงการนี้ คือ เพื่อเปPนห)องปฏิบัติการวิจัยทดลองการ
ดํ า เนิ น งาน ขอให) นํ า กลั บไปพิ จ ารณาใหม3 โดย ๑) คิ ดให) เ ต็ มรู ป แบบ ๒) กํ า หนดสั ด ส3 ว นจํ า นวน
นั ก เรี ย นที่ จ ะรั บ เข) า ศึ ก ษาให) ชั ด เจนว3 า จะให) สั ด ส3 ว นโควตาแก3 บุ ค ลากรภายในร) อ ยละเท3 า ใด
บุคคลภายนอกร)อยละเท3าใด ๓) วิธีคัดเลื อกผู)เรียนให)ใช)การจับฉลากและเสียค3าธรรมเนียมต3างๆ
เหมือนๆ กัน และ ๔) ได)คิดต)นทุนการดําเนินงานไว)ร)อยละ ๖๐ หรือไม3
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําให)
ข)อสังเกตว3าอาคารสถานที่ไม3เหมาะแก3การจัดตั้งเปPนโรงเรียนอนุบาลเพราะมีแต3คอนกรีต และอุปกรณ
ที่กล3าวมานั้นอาจจะไม3เพียงพอเพราะนักเรียนมีถึง ๓ ชั้นปI ควรปรับเรื่องอาคารสถานที่ให)เหมาะกับ
วิถีพุทธ
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อเสนอแนะว3า ๑) การรับสมัครนักเรียนนั้นควรมีการกํา หนดสัดส3วนโควตาให)ลูกหลานบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีการสมัครและจับฉลากจากภายนอกด)วย ๒) ควรระวังเรื่องความ
ปลอดภัยเพราะอยู3ในบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง เสี่ยงต3อการเกิดอันตรายต3อนักเรียนได) จึงควรจัด
พื้นที่ให)มีรั้วรอบขอบชิดเพื่อปhองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นอันจะทําให)เกิดการเสียชื่อได) ๓) ควรลงทุน
เพื่อจัดภูมิทัศนสําหรับการเรียนรู)ให)ดีที่สุด สร)างความเชื่อมั่นของผู)ปกครอง ๔) ค3าใช)จ3ายต3างๆ ยกเว)น
ค3าสาธารณูปโภคที่มหาวิทยาลัยต)องรับผิดชอบ ควรคํานวณค3าใช)จ3ายในภาพรวมที่เหลือทั้งหมด และ
ไม3ควรให)เปPนภาระของมหาวิทยาลัย ควรบริหารจัดการได)เอง

๑๖
รองศาสตราจารยธี ร ยุ ท ธ สุ น ทรา กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อสังเกตเกี่ยวกับปรัชญาของโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ ว3าควรปรับให)เปPนแบบไทย มีความเข)าใจง3าย
และเสนอปรัชญาว3า “งอกงามด)วยความรู) คู3จริยธรรม รักความเปPนไทย ใฝDดี” และเสนออัตลักษณว3า
“เปPนคนดี มีพัฒนาการสมวัย ทั้งร3างกายและจิตใจ”
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉั ตรศุ ภกุล กรรมการสภามหาวิ ทยาลัยผู) ทรงคุณวุ ฒิ
เสนอให)ดําเนินโครงการโดยวางแผนเปPน ๒ ระยะ โดยพิจารณาว3าในช3วงแรกการจัดตั้งโรงเรียนมี
แนวโน)มจะดึงดูดให)มีผู)มาเรียนได)หรือไม3 และในระยะยาวให)ดําเนินการตามที่นายกสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย ทั้งนี้ยังไม3แน3ใจว3าการจัดการศึกษาโดยควบคู3กับวิถีพุทธนั้น จะดึงดูดให)มีผู)สนใจมาเรียน
หรือไม3 และการจัดการศึกษาโดยใช)หลัก “ไตรสิกขา” นั้น เพียงพอหรือไม3 จึงขอเสนอให)ใช)แนวคิด
การจัดการศึกษาปฐมวัยที่เน)นกิจกรรมและการเรียนการสอนที่ไม3ได)ใช)วิถีพุทธตลอด ๒๔ ชั่วโมง ควร
ดําเนินตามมาตรฐาน เพราะการประกาศว3าเปPนโรงเรียนวิถีพุทธอาจมีประชาชนส3วนหนึ่งไม3เห็นด)วย
ดังนั้นให)จัดส3วนของวิถีพุทธเปPนส3วนพิเศษที่เพิ่มจากมาตรฐานทั่วไป ซึ่งแตกต3างจากการจัดของที่อื่น
และควรคิดค3าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราพิเศษ เนื่องจากต)องมีสนามเด็กเล3นและอื่นๆ อีกมาก โดย
๑) ต)องทําแผนแม3บท (Master Plan) ทําอย3างดีและให)มหาวิทยาลัยลงทุนให)ก3อน ๒) วิธีจัดการเรียน
การสอนต)องคิดให)ชัด เจนกว3าเดิม ว3 าจะจัดอย3 างไร โดยควรระดมผู)ทรงคุณวุฒิที่สํ าเร็ จการศึกษา
ปริญญาเอกที่มีอยู3มากมายในสังคม มาร3วมคิดร3วมให)คําปรึกษาแนะนํา ๓) บุคลากรที่กําหนดไว) ๖ คน
ควรรับผู)ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท ๓ คน ปริญญาตรี ๓ คน เนื่องจากผู)มีวุฒิปริญญาโทนั้นจะมีวุฒิภาวะสูง
กว3าผู)มีวุฒิปริญญาตรี ๔) ให)เตรียมการเปPนห)องปฏิบัติการการฝWกประสบการณวิชาชีพครู โดยต)องมี
ห)องสังเกตการสอนและต)องติดตั้งกล) องโทรทัศนวงจรปMด ๕) แต3ละห)องมีนักเรียนไม3 เกิน ๓๐ คน
๖) มีโรงอาหารที่ถูกสุขอนามัย พร)อมทั้งมีห)องดนตรี ห)องศิลปะ และสระว3ายน้ํา
ศาสตราจารยฐาปนา บุ ญ หล) า กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข) อ เสนอแนะว3 า ควรไปศึ ก ษาดู ง าน ๑) โรงเรี ย นสั ต ยาไสย จั ง หวั ด ลพบุ รี ๒) สวนโมกข จั ง หวั ด
สุราษฏรธานี ๓) วัดถ้ําผู)ว3าเมืองกาญน และควรเพิ่มเติมปBจจัยนําเข)า กระบวนการผลิต และผลลัพธ
ระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจนกว3านี้ ปBจจัยนําเข)า อาจจะใช)พระมาสอน เพราะครูวุฒิปริญญาตรี
อาจจะสอนธรรมะได)ไม3ดี สิ่งแวดล)อมก็ยังไม3สงบพอ ต)องมีความเปPนธรรมชาติ กระบวนการเรียนการ
สอนควรชัดเจนกว3านี้ ว3าจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข)องกับวิถีพุทธอย3างไร
หม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)
ข)อเสนอแนะว3า ๑) ควรมีความปลอดภัยสูง เพราะอยู3ในบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง ควรมีพี่เลี้ยง
สําหรับรับนักเรียน มีการจัดที่จอดรถ การจัดที่รับส3งนักเรียนให)เพียงพอ ๒) การรับนักเรียนเตรียม
อนุบาลเพิ่มอีก ๒๕ คน นั้น ยังไม3ได)คิดงบประมาณรวมไปในส3วนนี้
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3า ๑)
เด็กเปPนหัวใจของพ3อแม3 ผู)ปกครองกล)าที่จะลงทุนการเรียนของลูกหลาน จึงควรจัดสร)างโรงเรียนให)
ผู)ปกครองมั่นใจและกล)าที่จะลงทุน ๒) หลักสูตรและครูที่จะสอนนั้น ครูต)องเปPนคนเก3งจริงๆ เปPนผู)ที่มี

๑๗
อารมณดี มีความรักเด็ก จึงควรมีความพร)อมพอที่จะจูงใจผู)ปกครองได) ทั้งเรื่องสถานที่ บรรยากาศ
และครูผู)สอน
อาจารยวิชยานนท สุทธโส ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการกล3าวว3า ๑) การ
รับครูผู)สอนควรมีการทดสอบวุฒิภาวะทางอารมณ ๒) ควรให)ความสําคัญกับสัดส3วนครูผู)สอนกับเด็ก
ให)สามารถดูแลเด็กได)อย3างทั่วถึงและปลอดภัย ๓) การรักษาพยาบาลภายในนั้นมีความสําคัญเปPน
อัน ดั บ ต)น ๆ ควรมี การคั ดกรองโรค หรื อวั ดไข) เ ด็กก3 อนเข) า ชั้น เรี ย นทุ กวั น จะเปP น การปh องกั น และ
แก)ปBญหาได)ทันท3วงที
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3า๑) ไม3
เห็นด)วยกับสถานที่ เพราะการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลมีเกณฑมาตรฐานกําหนดว3าควรใช)พื้นที่เท3าใด
อย3างไร มิใช3การนําห)องในอาคารมาสร)างเปPนโรงเรียนอนุบาล จึงเห็นว3าไม3เหมาะสมในเรื่องสถานที่
และสิ่งแวดล) อม ๒) ไม3 เห็น ด)วยกับ การให)พระมาเปPนครูผู)ส อน เพราะพระจะไม3มีความรู)เ รื่องเด็ ก
๓) อาจารยที่จะสอนเชิงวิถีพุทธนั้นต)องผ3านการอบรมในเรื่องนี้ก3อน ๔) การรับนักเรียนพร)อมกันทุก
ระดั บ ชั้ น อี กทั้ งยังเพิ่ มวิ ถีพุทธในระดั บ ชั้ น อนุ บ าล ๓ ด) ว ยนั้ น เปP นการยาก ควรจัด ทํ า เปP น ขั้ น ตอน
๕) การเปM ด จํ า หน3 า ยใบสมั ค รในวั น ที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้ น ควรระงั บ ไว) ก3 อ น ควรมี ก าร
เตรียมการอย3างน)อย ๑ ปI และควรมีอาคารเรียนที่เฉพาะเจาะจงกับความต)องการของเด็กโดยเฉพาะ
อีกทั้งสิ่งแวดล)อมต)องมีความพร)อม
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให)นํากลับไปทบทวนใหม3ว3าโรงเรียนที่ดีที่สุดนั้นควรจะ
เปPนอย3างไร ครูควรเปPนอย3างไร สิ่งแวดล)อมเปPนอย3างไร ให)อธิการบดีอนุมัติให)ไปศึกษาดูงานตาม
โรงเรียนต3างๆ ที่คิดว3าดี และคํานวณค3าใช)จ3ายที่จะต)องใช)เพื่อสิ่งเหล3านั้น โดยสภามหาวิทยาลัยจะ
อนุมัติงบประมาณให)เพื่อไปดําเนินการให)ดีที่สุด แล)วค3อยพิจารณาถึงรายได)ที่จะตามมา ส3วนการรับ
ครูนั้นให)เลือกเฟhนผู)สัมภาษณที่สามารถทดสอบวุฒิภาวะทางอารมณของครูได) ว3าจะเปPนอย3างไร
ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยธี ร ะศั ก ดิ์ อาภาวั ฒ นาสกุ ล กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3า ๑) หากต)องการดําเนินการให)ดีที่สุดนั้นควรหาที่ใหม3เพราะมีข)อจํากัดมากมาย
ตามข)อเสนอแนะและข)อสังเกตของสภามหาวิทยาลัย หากจําเปPนต)องใช)สถานที่เดิมต)องมีข)อจํากัดใน
การบริหารจัดการและการลงทุน ซึ่งอาจจะต)องยกเลิกโครงการนี้ก็ได) ๒) การนําเสนอโครงการนี้ ผู)นํา
เสนอโครงการอยู3ภายใต)ขีดจํากัดของตนเอง ที่ไม3ได)คิดโครงการนี้ตั้งแต3ต)น แต3เปPนการคิดของผู)บริหาร
ดังนั้นฝDายบริหารต)องดําเนินการควบคู3กับผู)นําเสนอโครงการด)วย
อธิการบดีให)ข)อมูลว3าแต3เดิมนั้นได)มีการหารือกับวัดพระศรีมหาธาตุฯ ว3าจะจัดสอน
เด็กนักเรียนอนุบาลวิถีพุทธร3วมกับวัด จึงได)ออกแบบอาคารนี้และได)จัดทําห)องเพื่อเตรียมการนี้ไว)แล)ว
ได)มีการประสานงานกับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไว)ก3อนหน)านั้นแล)ว และเปPนข)อเสนอแนะของนาย
พงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิว3าควรมีโรงเรียนอนุบาลสาธิตที่
เปPนเชิงพุทธ ดังนั้น หากพิจารณาเห็นว3าไม3เหมาะสมอย3างไรก็จะดําเนินการแก)ไขต3อไป

๑๘
ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจํากล3าวว3า ควรมีนโยบายที่ชัดเจน เพื่อผู)ปฏิบัติจะได)มีทิศทางในการดําเนินการ และควรมีเวลาใน
การเตรียมการที่เพียงพอ ไม3ควรรีบเร3ง มีการศึกษาข)อมูลทั้งเรื่องสถานที่ บรรยากาศ และการจัดการ
เรียนการสอน เห็นด)วยกับการมีเอกลักษณเชิงพุทธ แต3ควรเพิ่มเติมเรื่องปฐมวัยต3างๆ ด)วย ผู)ปฏิบัติมี
ศักยภาพที่เพียงพอแต3ต)องมีนโยบายที่ชัดเจนและมีการสนับสนุนอย3างเต็มที่
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให)ไปดูสถานที่ว3าควรจะแก)ไขหรือเพิ่มเติมอย3างไรเพื่อให)มี
บรรยากาศเชิงพุทธ การเปPนโรงเรียนในฝBน เปPนสถานที่ที่ปลอดภัย โดยยังไม3ต)องคํานึงถึงงบประมาณ
หรืออาจจะย)ายสถานที่โดยขอแลกเปลี่ยนกับหน3วยงานภายในที่มีสถานที่ที่เหมาะสมกว3า สําหรับการ
เปMดรับนักเรียนนั้นถ)าดําเนินการได)ทันปIการศึกษา ๒๕๕๕ ก็ให)ดําเนินการ ถ)าไม3ทันก็ไม3เปPนไร ทั้งนี้
คณะทํ า งานควรไปหารื อกั บ คณะวิ ทยาการจั ด การเกี่ ย วกั บเรื่ องการบริ ห ารจัด การ และหารื อกั บ
สาขาวิชาสถาปBตยกรรมเกี่ยวกับการบริหารอาคารและสถานที่ สภามหาวิทยาลัยให)การสนับสนุน
โครงการนี้ จึงควรดําเนินการออกมาให)ดี

มติที่ประชุม

มอบคณะทํางานไปคิดทบทวนแล)วนําเสนอมาใหม3 โดยให)คิดให)รอบคอบและชัดเจนทุกด)าน
อย3างดีที่สุดตามคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย แล)วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
งบประมาณและคิ ดคํ านวณค3 าใช) จ3 ายเปP นค3 าธรรมเนี ยมและค3 าเล3 าเรี ยนต3 อไป โดยให)
คณะทํางานปรึกษาหารือกับคณะวิทยาการจัดการและสาขาวิชาสถาปBตยกรรม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให$ที่ประชุมทราบ
๕.๑ การแต2งตั้งประธานสภาคณาจารยและข$าราชการแทนตําแหน2งที่ว2าง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าด)วยรองศาสตราจารยวันทนา จันทพันธ
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการครบเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
จึงทํ าให) พ)น จากตํ า แหน3 งประธานสภาคณาจารยและข) า ราชการ มหาวิ ทยาลัย จึ งแต3 งตั้ งอาจารย
วิ ช ยานนท สุ ทธโส เปP น ประธานสภาคณาจารยและข) า ราชการแทนในตํ า แหน3 งที่ ว3 า ง โดยดํ า รง
ตําแหน3งเท3าวาระที่เหลืออยู3 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ผู)ช3 วยศาสตราจารยธี ระศั กดิ์ อาภาวัฒ นาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจาก
คณาจารยประจํ า กล3 า วว3 า ๑) เนื่ อ งด) ว ยอาจารยวิ ช ยานนท สุ ท ธโส เข) า รั บ ตํ า แหน3 ง ประธาน
สภาคณาจารยและข)าราชการต3อในเวลาที่เหลืออันสั้น ในเดือนพฤศจิกายนนี้จึงควรดําเนินการสรรหา
สภาคณาจารยและข)าราชการใหม3 ๒) เนื่องด)วยอธิการบดีกําลังจะหมดวาระ สภามหาวิทยาลัยจึงควร
บรรจุวาระการสรรหาอธิการบดีในการประชุมครั้งต3อไป
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว3าวาระการสรรหาอธิการบดีนั้นได)จัดอยู3ใน
วาระการประชุมในเดือนพฤศจิกายน

๑๙
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล3 า วว3 า ได) ล งนามในข) อ บั ง คั บ ว3 า ด) ว ยการสรรหา
สภาคณาจารยและข)าราชการแล)ว จึงควรไปหารือว3าจะดําเนินการต3อไปอย3างไร
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ ประธานคณะกรรมการส2 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร
ขอลาออก
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได)มี
คํา สั่ งที่ ๐๐๑/๒๕๕๕ เรื่ อง แต3งตั้ งคณะกรรมการส3 งเสริมกิ จการมหาวิ ทยาลั ย โดยมี นายปBญ ญา
โชติ เทวัญ เปPนประธานกรรมการนั้ น ขณะนี้ป ระธานกรรมการส3 งเสริมกิจ การมหาวิ ทยาลั ยได)ขอ
ลาออกจากตําแหน3งประธานคณะกรรมการดังกล3าว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ กรณีการเช2าที่ดินวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครขอรายงาน
ข)อเท็จจริงเรื่องการเช3าที่ดินวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารในที่ดิน ๒ ผืน ดังนี้ ๑) กรณีที่ดิน ๑๔ ไร3
เศษ ซึ่งเปPนที่ก3อสร)างอาคาเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรม ทําสัญญาจ3ายค3าเช3าเดือนละ ๔๐๑,๓๓๔
บาท ขณะนี้ยังจ3ายตามสัญญา แต3เนื่องด)วยวัดพระศรีมหาธาตุฯ ประสงคที่จะขอที่ดินข)างรั้ว (ถนน
เดิ ม ) กว) า ง ๑๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๖๔๙ เมตร เพื่ อ ทํ า ถนนตลอดแนวของวั ด พระศรี ม หาธาตุ
มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ)งให)วัดทราบว3าจะคืนพื้นที่ให)ต)องภายหลังจากการได)รับพิจารณาลดหย3อนค3า
เช3า ต3อมาวัดพระศรีมหาธาตุฯ ได)มีหนังสือแจ)งให)มหาวิทยาลัยทราบว3าวัดจะนําพื้นที่ส3วนที่กันเปPน
ถนนเดิมหักออกจากพื้นที่เช3าเดิมที่ได)ตกลงกันไว) และจะคิดอัตราค3าเช3าที่ดินใหม3ตามเนื้อที่ที่ใช)จริง
หากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเห็นชอบ วัดพระศรีมหาธาตุฯ ก็จะดําเนินการแจ)งคณะกรรมการ
มหาเถรสมาคมเพื่อขอลดหย3อนค3าเช3าพื้นที่และจะได)ทําสัญญาเช3าต3อไป ๒. กรณีที่ดิน ๑๓๗ ไร3เศษ
ซึ่งเปPนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ต)องจ3ายเดือนละ ๒๖๑,๓๖๐ บาท ในปI ๒๕๕๕ ยังไม3ได)
ทําสัญญา เนื่องด)วยมหาวิทยาลัยยังมีข)อสงสัยบางประการในความเปPนเจ)าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิ น
๑๓๗ ไร3 แต3 ทั้ง นี้ ม หาวิ ทยาลั ย ก็ ได) ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า เช็ ค จ3 า ยเดื อ นละ ๓๓,๐๐๐ บาท โดยยึ ด คํ า
พิพากษาของศาลนําจ3ายให)แก3วัดพระศรีมหาธาตุฯ จํานวน ๑๐ เดือน คือตั้งแต3วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ ถึ ง ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นํ า ไปจ3 า ยแก3 วั ด พระศรี ม หาธาตุ ซึ่ งเปP น กรณี ที่ ยั งไม3 ยุ ติ
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3ามหาวิทยาลัยมีปBญหาเรื่องการเช3าที่ดินวัดพระศรี
มหาธาตุ ปBจจุบันได)ทําความเข)าใจกันแล)วจึงขอให)มหาวิทยาลัยนําเงินไปชําระหนี้ค3าเช3าให)เรียบร)อย
มติที่ประชุม ๑. รับทราบปBญหาการเช3าที่ดินวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

๒๐
๒. มอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดหางบประมาณเพื่อนําเงินไปชําระค3าเช3า
พื้นที่ธรณีสงฆให)แก3วัดพระศรีมหาธาตุฯ ให)เรียบร)อย
๕.๔ การรั บรองคุ ณ วุฒิของผู$ สํา เร็จ การศึก ษาตามหลั กสู ต รของมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได)ส3ง
สํ า เนาหนั ง สื อ สํ า นั กงาน ก.พ. เรื่ อ ง การรั บ รองคุ ณวุ ฒิ ของผู) สํ า เร็ จ การศึ กษาตามหลั กสู ต รของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้

มติที่ประชุม

๑. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/๑๗๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา หลักสูตรใหม3
พ.ศ. ๒๕๔๗
๒) หลั กสู ต รการบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต (ต3 อเนื่ อง) สาขาวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙
๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการและการประเมิน
โครงการ หลักสูตรใหม3 พ.ศ. ๒๕๔๗
๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. ที่ นร ๑๐๐๔,๓/๑๘๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๒ (เดิมเปPนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส)
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
รับทราบ

๕.๕ ขอความร2 วมมื อปรั บปฏิ ทิน การเปO ด ภาคการศึ ก ษาของทุ ก หลั ก สู ต รของ
สถาบันอุดมศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาได)ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอความร3วมมือปรับปฏิทินการ
เปMดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปPนช3วงเดือน
สิงหาคม-กันยายน เพื่อรองรับการเปMดภาคการศึกษาในระดับสากลและเปMดประชาคมอาเซียน ในปI
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

๒๑
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า เรื่องนี้ควรมีการดําเนินการเพื่อเตรียมรับกับการ
ปรับปฏิทินการเปMดภาคการศึกษา
อธิการบดีกล3าวว3า ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นเห็นว3าเปPนนโยบายของ
รั ฐบาล หากไม3 สั่ งการมาก็ ต) องมี การเตรี ยมการโดยการศึ กษาวิ จั ย มี การสอบถามไปยั งนั กศึ กษาและ
ผู) ปกครองว3 าการเลื่ อนการเปM ดเทอมไปยั งเดื อนสิ งหาคม-กั นยายน นั้ น เหมาะสมหรื อไม3 ที่ ประชุ ม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏไม3เห็นด)วยกับเรื่องนี้ แต3ก็มีหนังสือแจ)งเวียนมาว3าให)เปPนไปตามสมัครใจ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๖ การกํ า หนดวาระการดํ า รงตํ า แหน2 ง ของนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และ
อธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า ด)วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได)มี
หนังสือแจ)งประกาศกระทรวงศึกษาธิการขอความร3วมมือจากสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในการกําหนด
จํานวนและระยะเวลาในการดํารงตําแหน3งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยได)
คนละไม3เกิ น ๒ แห3ง และไม3เกิ น ๒ วาระติดต3อกัน เพื่ อให) เปP นไปตามข)อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และมติคณะรัฐมนตรี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมครั้งต2อไป
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว3 า สภามหาวิ ทยาลั ย กํ า หนดนั ด หมายการ
ประชุ ม ครั้ ง ต3 อ ไปในวั น ศุ ก รที่ ๒๓ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห) อ งประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปIการฝWกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู)จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

