๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.........................................................................................
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4

ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์
๕. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๖. รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
๗. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๘. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๙. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๑๐. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๑. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๒. อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
อาจารยนภพร เชื้อขํา
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

ผูลาประชุม
๑. นายดุสิต เจริญควนิช
๒. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๓. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

๒
๔. อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห
ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางคค
๔. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๕. อาจารยชินวงศ ศรีงาม
๖. อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
๗. อาจารยธงชัย ทองอยู
๘. นายสมชาย ทองพันธอยู
๙. อาจารยสนั ติเลิศ เพ็ชรอาภรณ
๑๐. นางสาวชัชมน ประดิษฐการ
๑๑. นางจันทา สมตน
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

อาจารยเบญจวรรณ ศรีมารุต
ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล ปอมสถิต
นางสาวพัชริยา ชัยโชติรานันท
นายศุภณัฐ พอนรามัญ
นางสาวสุจิตรา คําสัมฤทธิ์
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
อาจารยกฤตพล วังภูสิต
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสํานักงานศิลปะและวัฒน
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู อํ านวยการกองกลาง รั กษาราชการแทนผู อํ านวยการ
สํานักงานอธิการบดี
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
ผูอํานวยการกอบบริหารงานบุคคล
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผน
รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการสํานั กสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
รองคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
เจาหนาที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เจาหนาที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นิติกร
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐น.
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นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร กล า วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนด
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน อธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมีบุคลากร
สายวิชาการและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ และไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก ๑.๑.๑. บุคลากรที่ไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย จํานวน ๔ ราย ไดแก ๑) ผูชวยศาสตราจารยวีระพล อารวรรณ
ขาราชการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเครื่องกล) อนุมัติแตงตั้งตั้งแต
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒) ผูชวยศาสตราจารยปรองชน พูลสวัสดิ์ ขาราชการ สังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู
สาขาวิ ช าวิ จั ย และประเมิ น ผลการศึ ก ษา อนุ มั ติ แต งตั้ งตั้ งแต วั นที่ ๒๒ กั นยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๓) ผู ช ว ย
ศาสตราจารยสมบูรณ บุญโท ขาราชการ สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาปรัชญา อนุมัติ
แตงตั้ งตั้งแตวันที่ ๑ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔) ผู ชวยศาสตราจารยจิตราภา กุณฑลบุ ตร ขาราชการ สังกั ด
วิทยาลัยการฝกหัดครู สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา อนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย ไดแก อาจารยขนิษฐา อุมอารีย พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ
วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี การอาหาร อนุ มั ติ แต งตั้ งตั้ งแต วั นที่ ๑๐
พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑.๑.๒ บุ คลากรที่ ได รั บรางวั ลเชิ ดชู เกี ยรติ จากหน วยงานภายนอก ได แก ๑) ผู ช วย
ศาสตราจารยดุ ษณี ศุ ภวรรธนะกุ ล ได รั บคั ดเลื อกเป นข าราชการพลเรื อนดี เด น ประจํ าป พ.ศ. ๒๕๕๘ จาก
กระทรวงศึกษาธิการ ๒) อาจารยบุญวงศ วงศวิรัตน ไดรับโลเกียรติยศ ผูประกอบคุณงามความดีและสนับสนุน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาอยางตอเนื่อง จากมูลนิธิสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรี
สุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ๑.๑.๓ นักศึกษาที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก ๑) นักศึกษาคณะ
มนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร ได รั บรางวั ลที่ ๓ (ชมเชย) การเข าร ว มโครงการค ายเยาวชนรู งานสื บ สาน
พระราชดํ าริ รุน ที่ ๖ ครั้งที่ ๑ จากสํานักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อประสานโครงการอัน เนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กปร.) ประกอบดวย ๑.๑) นายบริณต เลาสุวรรณ ชั้นปที่ ๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑.๒) นางสาวจุฬาลักษณ นอกุล ชั้นปที่ ๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร
คณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑.๓) นางสาวปญชลี คงดี ชั้น ปที่ ๓ สาขาวิชาการพัฒ นาชุมชน คณะ
มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร ๑.๔) นายฐิ ติ ณั ฐ โพธิ ป ก ษ ชั้ น ป ที่ ๓ สาขาวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมี อาจารอักษร สวัสดี อาจารยณัฐพร ยวงเงิน เปนที่ปรึกษา ๒) นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นางสาวศุภนิดา กีรเกียรติสาขาวิชานาฏศิลปและการละคร ไดรับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดเทพีสงกรานต ณ มหาวิทยาลัยตาหลี่ เมืองตาหลี่ ประเทศจีน โดยมี รองศาสตราจารย
สุพจน แสงเงิน และ ผูชวยศาสตราจารยประจักษ ไมเจริญ เปนผูดูแลประสานงาน ๒) นักศึกษาวิทยาลัยการ
ฝกหัดครู สาขาวิชาพระพุ ทธศาสนา นายชาญชัย ธนารัตน ไดรับรางวัล ๒.๑) ชนะเลิศ การแขงขัน ตอบปญหา
ธรรมะ เนื่ องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย ๒.๒) รางวัลรอง
ชนะเลิ ศอั น ดั บ ที่ ๑ การแข งขั น ตอบป ญ หาธรรมะระดั บ ประเทศ เนื่ องในเทศกาลวิส าขบู ช าโลก ๒๕๕๙
ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรแก
บุคลากรและนักศึกษาดังกลาว
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หลังจากพิธีมอบเกียรติคุณบัตร นายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาววา ในนามของสภามหาวิทยาลัย ขอแสดง
ความยินดีและขอบคุณอาจารยทั้งหลายที่ขวนขวายทําใหไดตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่งเปนความปรารถนาของสภา
มหาวิทยาลัยที่ตองการสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการในตําแหนงผูช วยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย
เพิ่มขึ้น จึงขอใหทุกคนกาวตอไป และไดรับตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นอีก สําหรับนักศึกษาและคณาจารยที่ไดกระทําคุณ
งามความดี ทําใหมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงนั้น สภามหาวิทยาลัยก็ขอแสดงความชื่นชมยินดี เพราะโลกทุกวันนี้ ผูคนมักชอบ
เสพแตเรื่องราวที่ไมดี เรื่องดีๆ สิ่งดีๆ จะไมคอยสนใจที่จะรับรูกัน จนไมใชเรื่องแปลกและเปนเรื่องธรรมดาของสังคมยุคนี้ จึง
ขอใหกําลังใจใหบากบั่น ทําความดีกันตอไป ใหโลกไดรูวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีอาจารยและนักศึกษาที่ทําความดี
สรางชื่อเสียงเพื่อมหาวิทยาลัย ขอใหทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และประสบความเจริญกาวหนาตลอดไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ กําหนดการพิธีถวายปริญญาบัตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดกําหนดการพิธีถวายปริญญาบัตร
พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุ ทธ วีรยุทฺโธ) ปริญญาปรัชญาดุ ษฎี บั ณฑิ ตกิตติ มศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตรการพั ฒนา ในวั น
อาทิ ตย ที่ ๑๙ มิ ถุ นายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วั ดมหาธาตุ ยุ วราชรั งสฤษฏิ์ ฯ ท าพระจั นทร เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร
รายละเอียดดังกําหนดการที่แนบมาพรอมนี้ และขอความอนุเคราะหตอบแบบสํารวจการเขารวมพิธีถวายปริญญาและสงคืน
ที่ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อจักไดเตรียมการตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี นั้น ฝาย
เลขานุ การได จั ด ทํ ารายงานการประชุ ม เสร็ จเรี ย บร อยแล ว จํ านวน ๓ ชุ ด ดั งนี้ ๑) รายงานการประชุ มสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วาระปกติ จํานวน ๑๒ หนา ๒) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏพระนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วาระ ๓.๙ (วาระลับ) จํานวน ๖ หน า ๓) รายงานการประชุ มร วมระหว างสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารยและขาราชการ และกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันเสารที่ ๒๓- วันอาทิตยที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเมธา
วลัย ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑๙ หนา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ โดยมีแกไข ๓ แหง ไดแก
๑) หน า ๕ บรรทั ด ที่ ๒๔-๒๕ ให ป รั บ แก ขอความเป น ดั งนี้ “...ศาสตราจารย ส นิ ท
อักษรแกว เสนอแนะใหเลือกเรียนจากลุมใดกลุมหนึ่งเพียงกลุมเดียว ๒๑ หนวยกิต หรือให
เรียน ๑๘ หนวยกิต จากกลุมใดกลุมหนึ่งและเลือกอีก ๑ วิชาจากกลุมอื่น ๓ หนวยกิต รวมเปน
๒๑ หนวยกิต เพราะบางวิชาผูที่จบ คหกรรมศาสตรจําเปนตองรู
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๒) หน า ๗ บรรทั ด ที่ ๓๑ ๒) สหกิ จ ศึ ก ษา (Operative education) ให ป รั บ แก คํ า
ภาษาอังกฤษเปน (Co-operative education)
๓) หนา ๘ บรรทัดที่ ๗ ขอความวา ๒) ใหเพิ่มเนื้อหาการแสดงภาคตางๆ... ใหปรับแก
เปน ๒) ใหเพิ่มเนื้อหาการแสดงของภาคตางๆ ...
๒.๒ รับ รองรายงานการประชุ มสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วาระ ๓.๙
(วาระลับ)
๒.๓ รับรองรายงานการประชุม โดยมีปรับแก ๓ แหง ดังนี้
๑) หนา ๗ บรรทัด ๑๙ คําวา Parts แกเปน Paris
๒) หนา ๗ บรรทัด ๒๙ Willlams and Mary แกเปน Williams and Mary
๓) หนา ๗ บรรทัด ๒๙ คําวา King College แกเปน King’s College
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ รอบที่ ๔
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อ
และขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ รอบที่ ๔ เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้โดยผาน
การพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ รอบที่ ๔ จํานวน
๑๒๙ คน โดยแยกเปนปริญญาและสาขาตางๆ ดังตอไปนี้
๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน
๒) ระดับปริญญาโท จํานวน ๕ คน
๓) ระดับประกาศนียบัตร จํานวน ๑ คน
๔) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๒๒ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
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๔.๑) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
๔.๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
๔.๓) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
๔.๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
๔.๕) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
๔.๖) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
๔.๗) ปริญญาบัญชีบัณฑิต

จํานวน ๑๗ คน
จํานวน ๔๑ คน
จํานวน ๙ คน
จํานวน ๖ คน
จํานวน ๔ คน
จํานวน ๘ คน
จํานวน ๓๗ คน

๓.๒ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย รายงานว า ตามที่ ผู อํานวยการสํ านั กส งเสริ มวิช าการและงาน
ทะเบียนไดพนจากตําแหนง ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
หัวหนาหนวยงานในระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๖ (๑) นั้น ในการนี้ จึงเห็นสมควรดําเนินการตามขอบังคับฯ
ขอ ๗ โดยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปน
ประธาน ๒) อธิการบดี เปนรองประธาน๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําซึ่งเลือกกันเองคน
หนึ่ ง เป น กรรมการ ๔) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู บ ริ ห ารซึ่ งเลื อ กกั น เองคนหนึ่ ง เป น กรรมการ ๕)
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการหรือกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการที่ประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการกํ าหนดคนหนึ่ ง เป น กรรมการ ให คณะกรรมการสรรหาแต งตั้ งกรรมการคนหนึ่ งเป น เลขานุ การ
กรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) ตองไมอยูในหนวยงานเดียวกันกับหัวหนาหนวยงานในระดับคณะที่จะสรรหา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตามองคประกอบตามที่ขอบังคับกําหนด
มติที่ประชุม ๑) แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้
๑.๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธาน
(นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ)
๑.๒) อธิการบดี เปนรองประธาน
๑.๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําซึ่งเลือกกันเองคนหนึ่ง เปนกรรมการ
(อาจารยนภพร เชื้อขํา)
๑.๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหารซึ่งเลือกกันเองคนหนึ่ง เปนกรรมการ
(อาจารยมณฑล จันทรแจมใส)
๑.๕) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
๒) ใหคณะกรรมการสรรหาไปเลือกกันเองวาจะใหผูใดเปนเลขานุการ
๓.๓ (ราง) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาส ๒
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รองอธิการบดี/
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ กองนโยบายและแผน รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ไตรมาส ๒ ความวา สํานักงานอธิการบดีไดจัดทํา (ราง) รายงานผลการปฏิบัติ งาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ไตรมาส ๒ ซึ่ ง ผ า นการกลั่ น กรองของคณะกรรมการดํ า เนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย ฝ า ยแผน
งบประมาณและการคลัง เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหสรุปสั้นๆ วามหาวิทยาลัยดําเนินการบรรลุตามเปาหมายหรือไม
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค กลาววา ขณะนี้มหาวิทยาลัยดําเนินการแลว ๒๐
ตัวชี้วัด จากเปาหมายทั้งหมด ๘๑ ตัวชี้วัด แตกย็ ังเหลือเวลาที่จะตองดําเนินการอีก ๒ ไตรมาส
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นายกสภามหาวิทยาลั ยกล าววา งานทุ กงานจะมีต ารางกํ าหนดการทํ างาน ถาระบุ วาจะทํ า
ตั้งแต เดื อนสิ งหาคม แลวให คะแนน ๐ เพราะเดื อนพฤษภาคมยั งไมได ดําเนิ น การ ก็ไมเป น ไปตามเป าหมาย
จึงตองเลือกเฉพาะสวนที่จะตองทําในชวงนี้วาไดทําแลวหรือไม ทําแลวเปนไปตามเปาหมายหรือไม สวนที่ยังไม
ถึงเวลา ก็ตองไมนํามาคํานวณ
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค กลาววา จากขอมูลตามชวงเวลานั้นก็เปนไปตาม
เปาหมาย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา คําตอบคําแรกนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร เชน สมมติวาอาจารยจะ
สอบเดือนธันวาคม มาถึงเดือนพฤษภาคม ปรากฏวาอาจารยยังไมไดไปสอบ จึงใหคะแนน ๐ และสรุปวาอาจารย
ทํางานไมกาวหนา ไมเปนไปตามเปาหมาย จะทําใหเขาใจผิดได
รองศาสตราจารย เพี ย งพบ มนต น วลปรางค กล า วว า จากตั ว เลขในวั น นี้ ก็ จ ะเห็ น ว า
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการที่บรรลุคาเปาหมาย ในสวนของการเบิกจาย จากขอมูลจะเห็นวาทุกหนวยงานนั้น
เรงดําเนินงานตามแผน เพราะวามหาวิทยาลัยตั้งคาเปาหมายในการเบิกจายไวถึงรอยละ ๕๒ แตมหาวิทยาลัยก็
ดําเนินการไดรอยละ ๕๒.๙๔ ทุกหนวยงานก็เรงดําเนินงานที่เปนไปตามแผน โดยภาพรวมซึ่งเปนคาเปาหมาย
ของไตรมาส ๒ ในเรื่องการเบิกจาย คาเปาหมายบางตัวที่ดําเนินการไดเพียงรอยละ ๒๐ นั้นเพราะยังรอผลการ
ดําเนิ น การบางเรื่องซึ่งจะต องรอผลการดํ าเนิ น การของมหาวิทยาลั ย อี กสองไตรมาส ถาในลั กษณะของการ
ดําเนินงานของทุกหนวยงานนั้นก็มีผลบรรลุตามคาเปาหมาย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ถามวา ที่วาบรรลุตาม
เปาหมายนั้น ปกติเวลาทํางานมีไตรมาสที่ ๑ มีอะไรบาง ไตรมาสที่ ๒ อะไรบาง ที่บรรลุเปาหมายนั้นมีอะไรบาง
หมายความวา เปาหมายที่ตั้งไวตามไตรมาสที่ ๒ บรรลุ หรือวาไตรมาส ๓ และ ๔ ก็ดําเนินการหมดแลว หรือ
อยางไร
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค กลาววา ไตรมาส ๓ และ ๔ นั้น เนื่องจากวากําลัง
ดําเนินการอยู สวนการดําเนินการที่ผานมากําลังพิจารณาวาถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ นี้บรรลุคาเปาหมาย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา ที่ถามนี้เพื่อใหโยงถึงที่นายกสภามหาวิทยาลัยถามมา
เพราะไตรมาส ๓ และ ๔ นี้ตองดําเนินการใหดี เพราะยังเหลือที่ไมดําเนินการอีกมาก อาจจะไมเสร็จตามไตรมาส
ที่ ๒ ที่ ตั้ งเป าหมายไว ซึ่ งได ท ราบมาวาในป งบประมาณนี้ มีชื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครด ว ยที่ ต อ งคื น
งบประมาณเขาสวนกลาง ขอใหมหาวิทยาลัยไปตรวจสอบดวย
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หากพิจารณาในภาพรวมไตรมาส
ที่ ๒ งบการกอสราง งบปรับปรุง งบครุภัณฑ เปาหมายที่ตั้งไวรอยละ ๔๐ แตเมื่อถึงไตรมาสที่ ๒ มหาวิทยาลัย
ดําเนินการไปรอยละ ๔๕.๗๗ หมายความวาดําเนินการเกินเปาหมายไปรอยละ ๖ ปนี้ก็นาจะไมมีปญหา เพราะ
ยังเหลือเวลาอีก ๒ ไตรมาส สวนในงบประมาณรวมทุกหมวดรายจายไดตั้งเปาหมายไวรอยละ ๕๒ มหาวิทยาลัย
ไดดําเนินการไปแลวรอยละ ๕๒.๙๔ มากกวาเปาหมายรอยละ ๑ ยังเหลืออีกรอยละ ๔๗ ก็ยังเหลืออีก ๒ ไตร
มาส หากพิจารณาวาหากดําเนินการไดตามเปาหมายก็ไมนาจะมีปญหาเรื่องการสงเงินคืน ทั้งหมดนี้เปนการ
พิจารณาจากเปาหมายการใชงบประมาณ แตสวนที่ ๒ ที่รายงาน พิจารณาเปาหมายความสําเร็จของงานซึ่ง
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แบงเปน ๘ ยุทธศาสตร และรวมเปาหมายที่มีตัวบงชี้ของความสําเร็จ ๘๑ ตัวชี้วัด ดําเนินการสําเร็จไปแลว ๒๑
ตัวชี้วัด ยังเหลืออีก ๖๐ ตัวชี้วัด ใน ๖๐ ตัวชี้วัดไมไดหมายความวายังไมไดดําเนินการเลย แตกําลังดําเนินการอยู
ภายในระยะเวลาที่ เหลื ออีก ๒ ไตรมาส สิ่ งที่ ต องพิ จ ารณาคือตัวชี้ วัด ใด โครงการใด ที่ มีทาที วาจะล าช า ซึ่ ง
ผู บ ริ ห ารหน ว ยงานทั้ งคณบดี แ ละผู อํ านวยการต างๆ ต อ งไปตรวจสอบและพยายามแก ไขปรั บ ปรุ ง คิ ด ว า
ดํ าเนิ น การไปได ค อ นข างดี แต อ ย าเพิ่ งพึ งพอใจ ให ไปตรวจสอบว า ๖๐ ตั ว ชี้ วั ด ที่ กํ า ลั งดํ า เนิ น การนั้ น ได
ดําเนินการไปถึงขั้นใด ตองตรวจสอบอยางจริงจัง บริหารจัดการใหทันเวลาและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
ตามตัวชี้วัด มิใชเพียงใหทันเวลาในการใชงบประมาณ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา ๑) ในเอกสารหนา ๑๗ นั้นก็มีความเปนหวง แตหาก
อยูระหวางดําเนินการก็ตองไปตรวจสอบ เชน ยุทธศาสตรที่ ๔ เปาหมาย ๘ ตัวชี้วัด แตทําไดเพียง ๑ ตัวชี้วัด
เหลืออีก ๗ ตัวชี้วัด จึงตองไปคํานวณดังที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวมาวาไตรมาสที่ ๓ นั้นควรจะสําเร็จ
เทาใด จนถึงไตรมาสที่ ๔ หรือในยุทธศาสตรที่ ๒ มี ๒๗ ตัวชี้วัด ทําได ๘ ตัวชี้วัด เหลือ ๑๙ ตัวชี้วัดที่ตองแบงให
ดี ในไตรมาสที่ ๓ อาจจะใหสําเร็จ ๑๒ ตัวชี้วัด เหลือใหสําเร็จในไตรมาสที่ ๔ อีก ๗ ตัวชี้วัด ๒) งบประมาณที่
เหลือประมาณรอยละ ๕๐ นั้น อาจจะเปน ๓๐๐ หรือ ๔๐๐ ลานบาทนั้น จะตองไปพิจารณาวาเปนงบประมาณ
อะไร ถาเปนงบประมาณแผนดิน ตองรีบดําเนินการใหเสร็จ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะวา กรณีตัว
บ งชี้ บ างตั ว คิ ด ว าน าภู มิใจ ดั งเช น ในเอกสารหน า ๓๕ จํ านวนนั กศึ กษาที่ ส ร างชื่ อเสี ย งและได รั บ รางวั ล นั้ น
มหาวิทยาลัยตั้งเปาหมายไวเพียง ๑๐ คน แตมหาวิทยาลัยทําไดถึง ๑๗๘ คน การประชุมสภามหาวิทยาลัยทุก
ครั้ งจะมี ก ารมอบเกี ย รติ คุ ณ บั ต รแก นั ก ศึ ก ษาที่ ส ร า งชื่ อ เสี ย งให กั บ มหาวิ ท ยาลั ย มากมาย มหาวิ ท ยาลั ย
ตั้ งเป าหมายต่ํ าไปหรือไม และขอแสดงความยิ น ดี กับ มหาวิ ทยาลั ย ด วย จากนั้ น ได ให ขอสั งเกตเพิ่ มเติ มจาก
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยวา ยังเหลือระยะเวลาดําเนินการอีก ๒ ไตรมาส บางตัวชี้วัดก็ยังไมสัมฤทธิ์ผลเต็มที่
จึงตองทราบวาจะทําอยางไรใหสําเร็จ เชนในเอกสารหนา ๒๕ จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช ภ าษาอั งกฤษ (English Program หรื อ EP) ตั้ งเป าไว ๒ หลั ก สู ต ร คื อของวิท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนคร ๑
หลักสูตร และคณะวิทยาการจัดการ ๑ หลักสูตร ซึ่งยังอยูระหวางดําเนินการ ที่ระบุไวนี้ยังไมใช EP อยางแทจริง
เพราะที่สอนกันนั้น ยังสอนภาษาไทยอยู ยังไมไดสอนภาษาอังกฤษทั้งหมด จึงเรียกวาเปน EP ไมได เพราะฉะนั้น
ไตรมาสที่เหลืออยู ๒ ไตรมาส ตองพยายามทําใหสําเร็จ ซึ่งไมงายในการใหอาจารยที่สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สอนเปนภาษาอังกฤษตลอด จึงยังไมเปนไปตามเปาหมาย คงจะตองเนนย้ําในสวนนี้ และในเอกสารหนา ๓๐
เรื่องวิทยานิพนธ รอยละผลงานของจํานวนนักศึกษาที่ ตีพิมพ เผยแพรตั้งเปาหมายไวรอยละ ๗๐ ผลงานของ
นักศึกษาที่ตั้งเปาหมายนี้หมายถึงวิทยานิพนธหรือไม ถาเปนวิทยานิพนธนั้นจําเปนตองเต็มรอย
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา มหาวิทยาลัยตั้งเปาหมายมากกวา
รอยละ ๗๐ ซึ่งเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กอนจบการศึกษาตองไดรับการตีพิมพทุกผลงาน แตเนื่องจากยัง
เหลืออีก ๒ ไตรมาส ขณะนี้ก็ดําเนินการไปไดรอยละ ๗๐ แลวซึ่งบรรลุคาเปาหมาย เหลืออีก ๒ ไตรมาสก็อาจจะ
ไดถึงรอยละ ๙๐ หรือรอยละ ๙๕
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา เปาหมายป ๒๕๕๙ ตองเต็มรอย ไมใชรอยละ ๗๐
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ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอสังเกตเกี่ยวกับเอกสารหนา ๒๖ และหนา ๓๒ วิชาชีพครู
ที่ระบุ วา หลักสู ตรวิทยาลัยการฝ กหัดครูมีการพั ฒ นาให สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น จํานวน ๑๔
สาขาวิชาที่ ๒ คณิตศาสตร สาขาวิชาที่ ๘ ฟสิกส นั้น ทองถิ่นมีการรองขอหรือไมอยางไร สอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่นอยางไร
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา ทั้งสองสาขานั้นเปนสาขาที่มีความ
จําเปน และเปนสาขาที่เปนความตองการของประเทศ ฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัยเป ดหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรนี้
เปนไปตามความตองการของประเทศ ซึ่งก็รองรับความตองการของทองถิ่นดวย มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรทั้ง
๑๔ หลักสูตรนั้นก็พิจารณาจากความตองการของประเทศและตอบรับความตองการของทองถิ่นดวย
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํากลาววา ทั้ง
๑๔ หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่ปรับปรุงเมื่อปการศึกษาที่ผานมา ทุกหลักสูตรมีการศึกษาความตองการ ความ
จําเปน กอนที่จะมีการปรับหลักสูตร
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบมหาวิทยาลัยติดตามวาหนวยงานใดดําเนินการโครงการลาชา ให
ใชหลักการเดิมคือเรียกคืนงบประมาณ เพื่อเปนการเตือนใหหนวยงานที่สามารถดําเนินโครงการกอน กอนที่จะ
สงคืนงบประมาณใหสวนกลาง
ศาสตราจารยส นิท อักษรแกว กล าววา รับ ทราบ แต คณะกรรมาธิการของสภานิ ติ บัญ ญั ติ
แหงชาติ ตั้งขอสังเกตวา ถาเปนไปไดใหจัดทําแผนวาในไตรมาสที่ ๓ นั้นมีอะไรที่ตองดําเนินการโดยพิจารณาจาก
เปาหมายใหชัดเจน ในไตรมาสที่ ๔ ใหตรวจสอบแลววาครบเต็มรอยละ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ จะไดเห็นวา
สําเร็จตามเปาหมายหรือไม รวมถึงเรื่องการใชจายงบประมาณดวย
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า ขณะนี้ ทุ ก กระบวนยุ ท ธ ใ นการติ ด ตาม ประเมิ น ผล
มหาวิทยาลัยดําเนินการตามที่เคยทํามาคือ รอจนสิ้นปงบประมาณแลวประเมิน ถึงทราบวาดีหรือไมดี เหลานั้น
เหมาะสําหรับคนอื่ นไปจับ ผิด แต มหาวิทยาลัยตองตรวจสอบเพื่ อไล เลียงเรงรัดใหห นวยงานดําเนิ นการ เช น
กําหนดไววาแผนงานนี้เริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ ๑ เมื่อถึงวันที่ ๒ ก็ตองติดตามวาไดเริ่มหรือไม เมื่อผานไปวันที่
๕ หรื อ วั น ที่ ๑๐ ก็ ต อ งตรวจสอบว า ได ดํ า เนิ น การหรื อ ไม ต อ งมี ผู ค วบคุ ม ดู แ ลเพราะเป น หน ว ยงานของ
มหาวิทยาลัย จะไดชวยกันกระตุนและแกไข อยาไปรอจนสิ้นงบประมาณจึงดําเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ก็
ตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี มิฉะนั้นจะเกิดความเขาใจผิดวามหาวิทยาลัยไปจับผิด เพียงแค เตือนใหทราบมิใชการ
จับผิด แตสภามหาวิทยาลัยมีมติแลววา เมื่อถึงกําหนดแลวหนวยงานยังไมไดดําเนินการโครงการ งบประมาณ
นั้นๆ ก็จะถูกดึงกลับไปใหหนวยงานที่มีประสิทธิภาพดําเนินโครงการตอไป โดยใหอธิการบดีไปวางระบบในการ
ติดตามการดําเนินการโครงการและการใชงบประมาณ
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาส ๒ โดย
๑) มหาวิทยาลัยตองตรวจสอบเพื่อเรงรัดใหหนวยงานดําเนินการโครงการตามระยะเวลาและ
เป าหมายที่ กําหนดไว อยางจริงจัง โดยให อธิ การบดีวางระบบในการติด ตามการดํ าเนิน การ
โครงการและการใชงบประมาณให เป นไปตามระยะเวลาที่กําหนด หากหน วยงานใดที่ไม ได
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ดําเนินโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด ใหใชหลักการเดิมคือเรียกคืนงบประมาณเพื่อนําไปให
หนวยงานที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินการโครงการตอไป
๒) การตั้งเปาหมายของการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้นควรเปน
รอยละ ๑๐๐ เพราะวิทยานิพนธของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน
ตองไดรับการตีพิมพเผยแพร
๓) การจั ด การเรีย นการสอนแบบ EP (English Program) นั้ น ควรเป น การจั ด การเรีย นการ
สอนเปนภาษาอังกฤษอยางแทจริง
๓.๔ (ราง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุมงานวิชาศึกษา
ทั่วไป สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุ การรายงานวา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน โดยกลุมงานวิชาศึกษาทั่วไป
ขอนําเสนอ (ราง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผานการพิจารณาจาก
สภาวิชาการและคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรเรียบรอยแลว จึงเสนอ
ที่ประชุมไดโปรดพิจารณา
ผูชวยศาสตราจารย พรเลิ ศ อาภานุ ทัต รักษาราชการแทน รองผู อํานวยการสํานั กส งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ซึ่งดูแลหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรายงานวา ในสวนของการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปนี้ ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ มาเปนหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ สาระของหลักสูตรแบงเปน ๒
สวน คือ ๑) สวนเนื้อหาของหลักสูตร และ ๒) สวนของการใชหลักสูตรในสวนของเนื้อหาหลักสูตรไดปรับจาก
เดิม ๓๐ หนวยกิต เปน ๓๑ หนวยกิต แบงเปนวิชาบังคับ ๒๘ หนวยกิต และกลุมวิชาเลือก ๓ หนวยกิต กลุม
วิชาบังคับใหเรียนทุกรายวิชา ดังนี้ ๑) กลุมวิชาภาษา ๙ หนวยกิต ๒) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑๒ หนวยกิต ๓) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๓ หนวยกิต ๔) กลุมวิชาสหวิทยาการ ๓ หนวยกิต และ
๕) กลุมวิชาพลานมัย ๑ หนวยกิต สําหรับกลุมวิชาเลือก ๓ หนวยกิตนั้น ไดกําหนดใหเลือกไดดังนี้ ๑) กลุม
วิชาภาษาจะมีภาษาในกลุมประเทศอาเซียนใหเลือกเรียน ๒) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดให
เลือกได ๕ วิชา ๓) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมี ๓ วิชา และ ๔) กลุมวิชาวิทยาการจัดการมี ๒
วิชา ในเอกสารหนา ๔๗ มีตารางสรุปเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมป พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ.
๒๕๕๙ แสดงใหเห็นวาหลักสูตรเดิมชื่อวิชาใด เมื่อเปนหลักสูตรปรับปรุงเปลี่ยนเปนชื่อวิชาใด และมีเหตุผลวา
นักศึกษาจะไดประโยชนอยางไรในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งไดเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษเปน ๒
วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน และวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน รวมทั้ง
เพิ่มวิชาเลือกภาษาอาเซียน และภาษาอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาทั้งดานทักษะการใชภาษาและวัฒ นธรรมของแตละ
ประเทศ ไดแก ภาษาเวียดนาม มาลายู เมียนมาร จีน และญี่ปุน หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปนี้มีลักษณะเดนที่
มุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีสติ สมาธิ คิดดี ประพฤติดี มีธรรมาภิบาล ใฝเรียนรู เปนพลเมืองไทยและพลเมือง
โลกที่ดี รักษสิ่งแวดลอม ตลอดจนสามารถประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนนการบูรณาการผลลัพธ
การเรียนรู ใน ๔ ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย เนนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค คือ เปนคนดี มีความ
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เป น ไทย ใฝ รู และทํ างานได อ ย างมี คุ ณ ภาพ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา คื อ มี ผ ลการเรี ย นรู ต ามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) นอกจากนั้นยังมีรายวิชาใหเลือกไดหลากหลาย นักศึกษาสามารถเลือกเรียนขามศาสตร
ไดตามความสนใจ เนนการบูรณาการ เนื้อหาวิชาและกระบวนการสอน เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดี พัฒนาทักษะ
ใหนักศึกษา สามารถสรางเครื่องมือเพื่อแสวงหาความรูดวยตนเอง มีภาษาอาเซียนที่หลากหลายใหเลือกเรียน
เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีวิชาการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพใหนักศึกษาได
เห็นความสําคัญของการออกกําลังกายและไดลงมือปฏิบัติจริงดวย บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะมีลักษณะเดน
เชน ๑) สามารถปฏิบัติงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิตประชาธิปไตย ๒) มีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักคิด วิเคราะห แกปญหา และการตัดสินใจอยางมีเหตุผล ๓) มีความรูดานวิทยาศาสตรมี
ทักษะดานเทคโนโลยี ๔) มีทักษะการคนควาและเรียนรูไดดวยตนเอง ๕) มีเจตคติที่มีซาบซึ้งในคุมคาของความงาม
ศิลปะและสุนทรียรส ๖) มีคานิยมที่พึงประสงค และ ๗) มีสติ สมาธิและสุขภาพจิตที่ดี มีพลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ และมีทักษะในการดํารงชีวิต
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต รายงานตอไปวา ในสวนที่สองของการใชหลักสูตรนั้น
จะใชกับนักศึกษาทุกหลักสูตรที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ เปนตนไป รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมไดโปรดพิจารณา
รองศาสตราจารย คมเพชร ฉั ตรศุ ภกุ ล กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ให ขอสั งเกตว า
๑) หน าที่ ๔๕ ข อ ๒) กลุ มวิ ชามนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร วิ ชาการพั ฒนาตน อั ตลั กษณ คนพระนคร (SelfDevelopment and Phranakhon Identity) นั้ น ชื่ อภาษาไทยกั บภาษาอั งกฤษไม ตรงกั น ควรเพิ่ มคํ าว า และเป น
และอัตลักษณ คนพระนคร ๒) หนา ๔๖ ภาษาอังกฤษคําวา Awareness of the Change ไมมี the ก็ได หรือจะเปน
Change Awareness ๓ ) ห น า ๔ ๖ Good Governance and Prevention of Corruption ค ว ร เป น Good
Governance and Corruption Prevention หรื อ ไม จ ะได ไม เยิ่ น เย อ ๔) Exercise for Health จะเป น Physical
Exercise for Health หรื อไม ๕) หน า ๔๗ Happy Workplace คํ าว า Workplace ส วนใหญ แปลว าสถานที่ ทํ างาน
ภาษาไทยแปลวา องคกร จึงควรตรวจสอบขอความเหลานีใ้ หถูกตอง
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตวา ในหนา ๑๖ มี
วิชาบังคับ แตอยูในกลุมสหวิชาการ คือ วิชาการตระหนักรูและเทาทันการเปลี่ยนแปลง (Awareness of the Change)
แตในหนาเดียวกันเปนวิชาบังคับ แตวิชาเลือกกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิชาโลก สิ่งแวดลอมและการ
เปลี่ ยนแปลง (Earth, Environment and Change) นั้ น ไม ทราบว าสองวิ ชานี้ เหมื อนกั นหรื อไม สอนเกี่ ยวกั บอะไร
โดยเฉพาะวิชาการตระหนักรูและเทาทันการเปลี่ยนแปลง สอนอะไร Earth, Environment and Change นั้นคงจะดีกวา
วิชาการตระหนักรูและเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต ใหขอมูลวา ในสวนของวิชาการตระหนักรูและเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง (Awareness of the Change) นั้น ออกแบบมาเปนการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ มิติ ไมวาจะเปนเรือ่ งของ
เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทางกรรมการฯ เห็นวาปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไม
วาจะเปน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดลอม หรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะใหนักศึกษาตระหนักวามีการ
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เปลี่ยนแปลงเหลานี้เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาอยางรวดเร็ว ใหเกิดความตระหนักวาเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ในทุกมิติตางๆ
แลวจะมีการปรับตัวอยางไร อาจจะไมไดลงลึกไปในแตละมิติ แตแนนอนมีเรื่องสิ่งแวดลอมอยูในนั้นดวย แตวิชาโลก
สิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลง (Earth, Environment and Change) นั้น จะลงลึกในเรื่องของสิ่งแวดลอมคอนขางมาก
แตระดับวิชารูเทากันเพียงแตใหระมัดระวังเพื่อปรับตัวได
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา รายวิชาใน
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ปรับปรุงนี้ก็เห็นดวยในหลักการ สวนรายละเอียดที่ปรับปรุงนี้อาจจะตองปรับปรุง
เนื้อหาบางรายวิชา บางรายวิชาเปลี่ยนชื่อของวิชา ในขณะเดียวกันก็ไดพิจารณาในฐานะที่เปนกรรมการกลั่นกรองจาก
กรรมการสภาวิชาการอยูแลว มีหลายประเด็นที่ตองการใหขอสังเกตวา ๑) รายวิชาที่เปลี่ยนแปลง จากชื่อวิชาหนึ่งเปน
ชื่ออีกวิชาหนึ่งนั้น เวลาจัดการเรียนการสอนนั้นจัดแบบใด ถาจัดแบบเปนชั้นเรียนแตละชั้นไมใชอาจารยคนเดียวกันสอน
อาจารยอาจจะเปน ๒๐ คนสอนแตละชั้นเรียน และวิชาเดียวกัน มีคําถามวา แลวอาจารยทั้งหมด ๒๐ คนจะสอนวิชา
เดียวกันไปในทิศทางเดียวกันหรือไม ในที่ประชุมก็มีขอสังเกตวาจะตองทําคูมือ คูมือหรือแนวการเรียนการสอนเปนสิ่ง
สําคัญตองทําใหไดกอน ถาไมทําแลวไปสอนแตละคนในวิชาเดียวกันก็จะสอนไปคนและแนว ซึ่งเปนความยากของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป แตสวนใหญที่จัดกันนั้น จะสอนเปนทีมและกลุมใหญ เปนทีมคือจะตองทําความเขาใจทีต่ รงกันและมี
คูมือเดียวกัน เพราะวาถาอาจารยสอนแตละคน เวลาสอนเนื้อหาและแนวคิดไปสูการปฏิบัติก็จะไมเหมือนกัน จึงยากที่จะ
สรางเอกลักษณหรืออัตลักษณของนักศึกษา จึงมีคําถามวา ๑) มีคูมือแนวการสอนทุกหนวยที่ปรับปรุงหรือไม ถามีก็ตอง
นํามาแสดงใหเห็น ถาจะสอนกอนแลวคอยทําก็จะไมไดในสิ่งที่ตองการ ๒) การจัดการชั้นเรียนเปนหมูใหญ หรือเปนทีม
มีนักศึกษา ๑๐๐ คน หรือ ๑๕๐ คน การสอนเปนทีมจะบูรณาการความรูได เพราะหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปนลักษณะ
วิชาไมคิดพื้นฐานของวิชา แตเปนวิชาที่บูรณาการเพื่อสรางใหนักศึกษามีเอกลักษณของตัวเอง ถาอาจารยสอน ๒๐ คน
๒๐ หมู ก็จะไมเปนในทิศทางเดี ยวกัน จึงขอให ฝายนําเสนอตองมีเอกสารคูมือแนวทางการสอนไวกอน เพราะจะไม
เปนไปในตามนั้น และมีปญหาเกี่ยวกับการจัดผูสอน การบริหารจัดผูสอนก็จะยากมาก ยิ่งอาจารยมีภาระงานการสอน ซึ่ง
เกี่ยวของกับการกําหนดภาระงานของมหาวิทยาลัยดวย จึงขอใหขอสังเกตเพื่อนําไปแกไขและปองกัน
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต ใหขอมูลวา ทางอาจารยที่ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก็มี
ความกังวลกั นมากในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตร ก็ เขาใจวามี ความยากที่จะทํา โดยเฉพาะการบูรณาการ ทาง
สาขาวิชาไดมีการประชุมกันบอยมาก ประชุมกันทีละวิชา เชน วิชาการพัฒนาตน อัตลักษณ คนพระนคร นั้น
เปนวิชาที่อาจารยสาขาวิชาพระพุทธศาสนาสวนใหญเปนผูสอน แตปจจุบันไดนําอาจารยทางจิตวิทยามารวมสอน
ดวย ก็จะแบงเปน ๒ กลุม คือ กลุมอาจารยในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา และกลุมอาจารยจิตวิทยา มีการประชุม หารือ
และปรึกษารวมกันและออกแบบคูมือแนวการสอนอาจไมไดจัดเปนกลุมใหญ แตจัดเปนกลุมปกติ อาจารยทุกคนก็ไดตก
ลงกันวาจะตองมาพบปะพูดคุยหารือกันทั้งสองกลุมวามีความสอดคลองหรือมีปญหาอยางใด ทั้งสองกลุมนี้ก็จะสอน
คูขนานกันไปและใชชุดคูมือชุดเดียวกัน มีใบงานแบบเดียวกัน แตบางครั้งก็จะมีการสอนกลุมใหญ ชั่วโมงแรกจะรวม
นั กศึ กษาทั้ งหมดเข าห องประชุ มใหญ และเชิ ญผู ที่ เป นที่ รู จั กและเกี่ ยวข องกั บมหาวิ ทยาลั ย ทราบประวั ติ ของ
มหาวิ ทยาลั ยเป นอย างดี มานํ าเสนอข อมู ล หรื อสร างแรงจู งใจให กั บนั กศึ กษาเกิ ดความรั กและความภาคภู มิใจใน
มหาวิทยาลัยกอนที่จะเขาสูเนื้อหา เชนเดียวกันกับวิชาการตระหนักรูและเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีอาจารยจากหลาย
ศาสตรเขามา วามีการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดนํ าอาจารยทุกศาสตรมานั่ งคุยกัน และ
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ออกแบบคูมือ ทําคูมือชุดเดียวกัน ทําใบงานชุดเดียวกัน เชน วิชาการตระหนักรูและเทาทันการเปลี่ยนแปลงนั้น ตอง
ทํางานรวมกันมากเพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปในทิศทางเดียวกัน และยังไมไดเปดสอนในภาคเรียนรูเพราะยังไมพรอม
แตจะเปดใหนักศึกษาไดศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อชวงนี้ก็จะไดมีเวลาหารือกันไดบาง วิชาที่มีการบูรณาการกัน
มากๆ ตองใชอาจารยจากหลายๆ สาขาที่มาเรียนรวมกัน จะไมพยายามใหเปดสอนในภาคการศึกษานี้เพราะมีเวลาสั้น แต
จะเปดสอนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ สวนวิชาที่มีความชัดเจน เชน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สุนทรียะ วิชา
เหลานี้มีความชัดเจนในตัววิชาเองอยูแลว จะเปดสอนในภาคเรียนนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ขอใหตอบสั้นๆ ในคําถามของรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
ที่ถามวา วิชานี้ตองใชคูมือที่อาจารยทุกคนจะไดสอนในทิศทางเดียวกัน ไดทําหรือไม ถาทําแลวใหเอามาดู ถายังไมไดทํา
ใหรีบไปทํา
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต กลาววา อยูระหวางการดําเนินการจัดทํา สําหรับรายวิชาที่
สอนในภาคการศึกษานี้ ซึ่งควรจะทันตอการใชงานในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ตามจริงแลวใหทุกรายวิชาไปทําแลว
และกําหนดใหมาสงภายในสิ้นเดือนนี้
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กลาววา เรื่องนี้เปนเรื่องยากในการดําเนินการ ซึ่งมีความกังวลวา
ทําหรือไมก็ไมทราบ หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติไปแลว แตตามหลักการแลวกรรมการกลั่นกรองของสภาวิชาการนั้น
ให ทํ าเอกสารคู มื อแนวการสอนมาให ดู ให เรี ยบร อยก อนนํ าเข าที่ ประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ถ ายั งไม ได ทํ า ต องทํ า
เพราะหมวดวิชาศึ กษาทั่ วไปนั้ น นั กศึ กษาเรียนทุ กคน อาจารย ที่สอนก็ มีเยอะมาก ถ าจะให เป นไปในกรอบทิ ศทาง
เดียวกัน ก็ตองจัดทําคูมือแนวการสอน โดยเอกสารตองระบุการจัดหมูเรียน ทั้งหมูเล็ก หมูใหญ จะสอนอยางไร จะเชิญ
อยางไร เมื่อดําเนินการไปแลวก็จะมีปญหาเรื่องการจัดผูสอน และปญหาของผูสอน เพราะเกี่ยวของกับการจัดภาระ
การสอน
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา จะใชเมื่อใด และคูมือนี้จะสามารถใหสภามหาวิทยาลัยดูไดเมื่อใด
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต กลาววา จะใชในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ และคูมือการสอน
ไดกําหนดใหแตละรายวิชาสงภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นี้ และเขาสูกระบวนการตรวจสอบและทําเลม และจะ
สามารถเสนอตอสภามหาวิทยาลัยดูในการประชุมครั้งตอไปในเดือนมิถุนายน ชวงเปดภาคการศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หากเปดภาคการศึกษาเดือนมิถุนายน เปดไปแลวก็ยังไมเห็นคูมือแนว
ทางการสอน จะสามารถนําไปใชในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ ไดหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต กลาววา จะมีปญหาเรื่องการจัดตารางเรียน หากจะใชในภาค
การศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ จะมีปญหากับนักศึกษาที่เขามาควรที่จะไดเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ถาเชนนั้นควรจะนําไปใช
ในปการศึกษา ๒๕๖๐
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หลักสูตรเดิมใชไดอยูหรือไม หากใชไดในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
ก็ใหใชหลักสูตรเดิม และภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ จะใชหลักสูตรใหมก็ได เพราะสามารถเทียบเคียงรายวิชาได เชน
วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย เปลี่ยนเปนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และจะรับไดหรือไมวาผานวิชานี้แลว ถา
ไมเทียบก็ถือวาไมไดใชยอนหลัง ถารับไมไดเพราะต่ํากวากันมาก แปลวาตองหยุดสอนในปนี้ เพราะหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปต่ํากวามาตรฐาน จึงใชไมได ถาไมถึงกับต่ํากวามาตรฐานก็ยังใชไดก็ใชไปกอน เมื่อถึงภาคการศึกษาก็พิจารณาวาทํา
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คูมือแนวทางการสอนเสร็จ เพราะบางอยางก็สงสัยวาเปลี่ยนเพราะอะไร ใชคําคลายๆ กัน เพื่อใหเนื้อหามีความทันสมัย
กับสถานการณปจจุบัน แตก็สงสัยวาวิชาบางวิชานั้นมันเกิดความลาสมัยขึ้นมาไดอยางไร วิชากฎหมายในชีวิตประจําวัน
คงชื่อไว แตปรับเนื้อหารายวิชา ใหมีความทันสมัยและเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตในปจจุบัน ของเดิมก็ตั้งใจเชนนี้ แลว
ไปสอนกันอยางไรใหไมทันสมัย เวลาที่สอนก็ใหสอนวากฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันนั้นคืออะไร สมมติวา เมื่อ
สามป ที่แล วสอนวิชากฎหมายเกี่ยวกับชีวิ ตประจํ าวัน วาด วยการเกิ ด โต แก เจ็ บ ตาย นั้ นเกี่ ยวข องอยางไร ก็จะมี
กฎหมายวาดวยการเกิด โต แก เจ็บ ตาย เวลาสอนก็ตองสอนตามกฎหมายที่เปนอยู ณ วันที่สอนจึงจะเรียกวาทันสมัย
ไมใชวากฎหมายเลิกไปแลว ก็ยังไปสอนกฎหมายนั้น ซึ่งไมใช เชนนั้นเปนประเภทพวกที่ไมไดติดตามขาวสารบานเมือง
ยกตั วอย างเช น สมั ยก อนผู ชายไปยกย องหญิ งอื่ นเป นภรรยา ภรรยาก็ สามารถฟ องหย าได และสามารถเรี ยกร อง
คาเสียหายกับผูหญิงคนนั้นหรือคาทดแทนได ตอมากฎหมายแกวาไมใชยกยองหญิงอื่นเปนภรรยา แตไปยกยองชายอื่น
เปนภรรยา ภรรยาก็สามารถฟองหยาได เพราะกฎหมายเปลี่ยนคําวา “หญิง” เปน “คน” คนสอนก็ตองอาน เวลาไป
สอนก็ตองสอนใหมตามการเปลี่ยนแปลง ซึ่งยังมีอีกตอไปวา ภรรยายอมไปเปนภรรยาของผูหญิง ฟองหยาไดหรือไม ก็
ตองไปดูตามกฎหมายที่มีการพัฒนา ไมจําเปนตองไปแกในเนื้อหาวิชา หากเราเขียนเปน แตถาเขียนไมเปน สอนวิชาวา
ดวยวิชาทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๕ ปจจุบันกลายเปน พ.ศ. ๒๕๕๐ เลยสอนไมได อยางนั้นก็ผิด ตองเขียนวา สอนใหรู
เรื่องกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎร ฉะนั้นหากกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎรเปลี่ยนไปอยางไร คนสอนก็ตองตามไป
สอน เปนตน อยูที่วาเขียนรายละเอียดนั้นเปนหรือไม
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา วิชาการตระหนักรูและเทาทันการเปลี่ยนแปลงนั้นไมทราบวา
รูเทานี้จะเพียงพอหรือไม ควรจะเปน ตระหนักรูและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง (Awareness and Adaptation of the
Change) นั้นจะนาเรียนกวา
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา เห็นดวยวาการรูเทาทัน
นั้นมีความหมายวา เทาทันในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง แตถาจะเขียนใหชัดเจนก็ไมนาจะมีปญหา ซึ่งในคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรก็มีรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร เปนกรรมการอยูดวย
วิธีการเรียนการสอนนั้นอยูใน มคอ. ๓ ซึ่งจะตองทํา ตองสอนอยางไร เรื่องนี้เปนเรื่องของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเปน
เรื่องใหญมากเพราะตองใชกับทุกหลักสูตร ถาจะกาวไปอีกหนึ่งกาว คือดูในเรื่อง Implementation ซึ่งมีปญหามากในที่
แลวๆ มา เชน ชั้นเรียนใหญ มีผูสอนหลายคน สอนไมไปในทิศทางเดียวกัน ออกขอสอบและประเมินผลคนละแนวทางกัน
ถ าจะพิ จารณาทั้ งตั วหลั กสู ตร ถ าจะให นํ าเสนอในการประชุ มครั้งต อไปก็ ต องนํ าเสนอที่ แก ไขในวั นนี้ ด วย รวมถึ ง
รายละเอียดตางๆ และตองหารือกันถึง Implementation ซึ่งเกี่ยวของกับฝายบริหารอยางมาก ทั้งเรื่องการจัดชั้นเรียน
การจัดผูสอน จะสอนอยางไร โดยทั่วไปแลวการนําเสนอหลักสูตรจะไมเสนอ มคอ. ๓ เขามาดวย แตจะนําเสนอเฉพาะตัว
เนื้อหาหลักสูตรเทานั้นวาคืออะไร สอนอะไรบาง แตเรื่องหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปนเรื่องใหญ มีปญหาพอสมควร หากทํา
เป นชั้ นเรียนใหญ ๑) เด็ กจะไม สนใจเท าที่ ควร โดยเฉพาะที่ นั่ งด านหลั ง ๒) วิ ชาเหล านี้ ถาอาจารย สอนไม น าสนใจ
นักศึกษาก็จะไมสนใจ ถาหากคิดวาจะใหเบ็ดเสร็จ สภามหาวิทยาลัยก็ตองชวยกันดูกัน ซึ่งวันนี้ก็ดีใจวากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกทานแสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กลาววา ขอขอบคุณทานผดุงชาติ สุวรรณวงศ เรื่องนี้ไดเปนผู
หนึ่งที่ใหขอเสนอแนะในที่ประชุม ตามที่ทานกลาวมา และนายกสภามหาวิทยาลัยก็กลาวถึงบางประเด็นที่เปนขอสังเกต
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ที่สามารถปรับได เพราะบางชื่อวิชาไดเคยใหขอสังเกตไปแลว จะปรับหรือไมปรับก็ถือวาไดใหขอสังเกตไปแลว แตบาง
วิชานั้นถาเขียนวาลักษณะเดนของหลักสูตรมีหลักการทั้งหมด ก็จะสะทอนเกี่ยวกับเรื่องสมาธิ เรื่องคิดดี เรื่องปญญา
ทั้ งหมด เมื่ อมาดู หลักสูตรเดิ มในขอ ๘ และขอ ๙ นั้ น นํ ามาบู รณาการให เหลื อ ๒ วิ ชา ก็ มีคําถามวา ฉลาดคิ ดด วย
วิทยาศาสตรมันใชหรือไม เพราะการฉลาดคิดนั้นตองใชปญญา ใชคําอยางไรใหมันเอื้อ เพราะวาการสอนถาไมเขาใจ
ตรงกันจะไปคนละทาง ถาคนวิทยาศาสตรก็จะบอกไปในทางวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรคืออะไร ศาสตราจารยจํานงค
อดิวัฒนสิทธิ์ อาจจะชวยในสวนนี้ และรายวิชาตระหนักรูและเทาทันการเปลี่ยนแปลง ชื่อเดิมคือ เทคโนโลยีกับการ
พัฒนา เวลานําไปสอนแลวจะขยายความมันยากมาก เชนเดียวกับที่นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาว ถาไมมีคูมือแนว
ทางการสอนจะลําบาก หรือตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตเกี่ยวกับกฎหมาย บางทีเราไมเขาใจ แตทําอยางไร
ใหผูสอนเขาใจ
รองศาสตราจารย วิ ชั ย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยจากคณาจารย ประจํ ากล าวว า
๑) หลักสู ตรหมวดวิชาศึ กษาทั่ วไปนี้ถือวา เปนส วนหนึ่งของหลักสูตร ที่ ทุก ๕ ป ก็ตองมี การปรับปรุง ที่นํ ามาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในกรณี นี้ครบรอบ ๕ ป ถาจําไมผิ ดหลักสูตรนี้ใชมาตั้ งแตป ๒๕๕๔ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยควร
เห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัยเสนอเพื่อใชในป ๒๕๕๙ ประเด็นที่ทานใหขอเสนอมานี้เปนสิ่งที่ดี แตภายใตระยะเวลาที่
จํากัดคิดวาคงจะตองทําตามนี้ไปกอน แตตั้งขอสังเกตไว เชน ถาสภามหาวิทยาลัยยอมรับหลักสูตรนี้ก็เปนหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยที่จะตองไปดูแลวาภาคเรียนที่ ๑ นี้นี้มีวิชาอะไรบาง เชื่อวาวิชาเหลานี้ไมใชมาจากศูนย เพราะเราทําไวแลว
ทุก ๑๓ รายวิชามีคูมือหมด เพียงแตวิชาใดตองปรับปรุงก็นํามาปรับปรุงและใชไป ๒) การบริหารหลักสูตรก็พิจารณาวา
ที่ผานมานั้นเปนอยางไร เมื่อมีการสอนหลากหลายไมเปนไร แตขอสอบตองมาตรฐาน ตางคนตางออกไมได เพราะเปน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สิ่งเหลานี้เราสามารถกํากับได จึงเสนอวาสภามหาวิทยาลัยควรเห็นชอบไปกอนเพราะหลักสูตร
จะตองใช หลักสูตรเกานี้ใชไมไดเพราะหมดเวลาตามเกณฑที่กําหนดแลว
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้หลังจากจากที่อานทั้งหมด
แลวก็คิดวาพอรับได เพราะมีวัตถุประสงคเพื่อสรางคนใหรูจักใชวิถีพอเพียง มีวิชาวิถีไทย ธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจ
พอเพียง การสรางคนใหรูจักกติกาของสังคม มีวิชากฎหมายในชีวิตประจําวัน การสรางคนใหอยูกับสังคมไดอยางมี
ความสุข มีวิชาคุณคาแหงความงาม คุณธรรมและความสุข การสรางคนใหรูจักการเปลี่ยนแปลง มีวิชาการตระหนักรูและ
เทากันการเปลี่ยนแปลง สวนการสรางคนใหมีอาชีพควรจะมีวิชาที่เปนวิชาบังคับ เชน วิชาเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สรางคนไดหลายอยาง สรางคนใหมีอาชีพ ฐานของประเทศคือการเกษตร ถาไมใหเรียนวิชาการเกษตรเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบาง คนในภาคเกษตรปจจุบันแย คนที่ทําการเกษตรปจจุบันอายุ ๔๕ ปขึ้นไป พยายามที่จะสราง
ยุวชนการเกษตรหรือเกษตรยุวชน ฉะนั้นเรื่องอื่นๆ ครบ แตสรางเพื่อเปนฐานอาชีพไมคอยมี ฐานอยูก ับอาเซียนไดก็เปด
วิชาเกี่ยวกั บอาเซี ยนมามากๆ สู สังคมที่ ดี ได มี คุณธรรมและอยู อย างมี ความสุ ข สรางให นั กศึ กษามี ความรูเกี่ยวกั บ
เศรษฐกิจพอเพียง อยูอยางพอเพียง สรางคนใหรูจักกติกา รูจักกฎหมาย สรางคนใหคิดอยางมีเหตุผลคือฉลาดคิดดวย
วิทยาศาสตร สวนสรางคนใหมีอาชีพยังไมรูวาอยูตรงสวนใด หากนําวิชาเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปบรรจุไวก็
นาจะดี บางวิชาก็นาจะแทนได
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นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา อยาลืมวาเรื่องอาชีพนี้จะตองเรียนวิชาชีพ แตหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปนี้เปนวิชาทั่วๆ ไป เพื่อสรางคนและใหคนรูจักเรื่องตางๆ แตเรื่องอาชีพนั้นตองไปหนักในวิชาเอกและวิชาโท ซึ่งก็ไม
ทิ้งเพราะอยูในวิชาเอกและมีเวลาอีกถึง ๓ ป สําคัญแตก็มีอยูแลว
รองศาสตราจารย พงศ หรดาล อธิ การบดี /กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยโดยตํ าแหน ง กล าวว า
ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ใหขอสังเกต วันนี้เปนการขออนุมัติหลักสูตร สวน Implementation ก็ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องตามที่รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ไดใหขอเสนอแนะมา เพราะการสอนตองมี มคอ. ๐๓
นั้น แนนอนวาจะตองมีคูมือการเรียนการสอน เหมือนหลักสูตรครูสมาธิของหลวงพอวิริยังค ก็ตองมีเอกสาร ทุกคนที่จะ
เปนอาจารยก็ตองนําเอกสารของพระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโรไปใช ปรึกษาหารือกัน มีคนที่จะมารวมมือกันทํา
ในสวนนี้จะรับไปดําเนินการเพราะเปนสิ่งที่จําเปน แมกระทั่งใบงาน การสอนรวมกันก็ตองหารือกันวาจะสอนแนวไหน
การออกขอสอบ ตอนที่เปนอาจารยใหมๆ มหาวิทยาลัยมีนโยบายวา วิชาหนึ่งตองมีอาจารยอยางนอย ๓ หรือ ๔ ทานใน
วิชาเดียวกัน ทานนี้อาจจะชํานาญเรื่องนี้ อีกทานก็อาจจะชํานาญอีกเรื่อง เมื่อนักศึกษาเขามาครั้งแรกก็ใหอาจารยทั้ง ๔
ทานเขามาปฐมนิเทศเด็กพรอมกัน แลวอาจารยที่มีความชํานาญในเรื่องนั้นๆ ก็สอนไป และสุดทายอาจารยทั้ง ๔ ทานก็
เขามาคุยกับเด็กวาสิ่งที่เรียนนั้นมีปญหาอะไรมาชี้แจงกัน แตกิจกรรมนั้นก็ถูกอาจารยที่ไมอยากสอนรวมกันวาเกิดการ
สอนรวมกันแลวตองรับผิดชอบตางๆ นานา สิ่งตางๆ เหลานี้มหาวิทยาลัยก็ไดทดลองมาหมด แตไมเปนไร มหาวิทยาลัย
จะต องมี การหารื อกั นว า การเรี ยนการสอนหมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไปนั้ นควรจะทํ าอย างไร เพื่ อให เป นประสิ ทธิ ภาพ
ประสิทธิผลของนักศึกษา นั่นคือสิ่งที่มหาวิทยาลัยตองทําในสวนของ Implementation ตองทําแน และไดรับปากรอง
ศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรแลว
วาต องทํ า โดยผู ชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุ ทัต กํ าลั งดําเนิ นการอยู คาดว าสิ้ นเดื อนนี้ น าจะเสร็จ คงต องรี บ
ดําเนินการประเมินรวมกันวาอะไรขาดตกบกพรอง เรื่องออกขอสอบอยางไรก็เปนสิ่งสําคัญ
อาจารย นภพร เชื้ อขํ า กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยจากคณาจารย ประจํ า กล าวว า ส ว นใหญ ที่
กลาวถึงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะพูดถึงแตเรื่องการสอน ก็เกรงวาคณาจารยที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้จะเขาใจผิด กลายเปนสอนหนังสือไมไดสอนคน สิ่งที่ อยากใหเปนไปไดคือมิใชการ
สอนคนเพียงอยางเดียว แตเปนการจัดกระบวนการในการเรียนรูรวมกัน ระหวางนักศึกษาและอาจารย เราไมได
ใสตําราหรือนําคําพูดมาใสหูนักศึกษา แตเปนการจัดกระบวนการเรียนรูรวมกัน ตองการใหเปลี่ยนคําวาสอนเปน
คําวาจัดกระบวนการเรียนรูมากกวา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ตองชวยกันคิดวาจะทําอยางไร เพราะหากคิดไมออกก็เพียงแต
ไปสอนอยางเดียวและใหจําตํารามาสอบ สวนวิชาฉลาดคิดดวยวิทยาศาสตรนี้เปนวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ใชชื่อ
วิชานี้หรือไม หรือมหาวิทยาลัยคิดขึ้นเอง และเดิมนี้คือวิชาอะไร
ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต กลาววา ชวยกันคิดวาทําอยางไรใหชื่อวิชานี้เมื่ออานชื่อ
วิชาแลวเกิดการจูงใจ แตก็ไมไดทิ้งความเปนวิชาการไป ชื่อเดิมคือวิชาการแกปญหาเชิงบูรณาการ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา แลวที่จะไปสอนวิชาฉลาดคิดดวยวิทยาศาสตรนั้นตองการให
นักศึกษาไดอะไร
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ผูชวยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต กลาววา แตเดิมนั้น วิชาการแกปญหาเชิงบูรณาการ เปน
วิชาที่เรียนหนักในวิชาคณิตศาสตร รวมกับวิชาวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และใหนักศึกษาคิดใน
มิติของวิทยาศาสตร การคิดทางวิทยาศาสตร คิดอยางไรเพื่อใหตัดสินใจไดวา ถาหากวาจะเลือกซื้อผลิตภัณฑตัว
ใด เอามิติ ของชีวิตประจําวัน ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรเพื่ อมาใชในการตัดสินใจในการเลือกหรือไมเลือกใน
ชีวิตประจําวัน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ฉะนั้น วิชานี้ควรจะชื่อฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร ไมใชดวย
วิทยาศาสตร เพราะถาคิดดวยวิทยาศาสตร สังคมไทยจะเปลี่ยนแปลง ถาไมไดคิดดวยวิทยาศาสตร มนุษยก็จะ
เปลี่ยนไป เพราะถาคิดดวยวิทยาศาสตร นักศึกษาก็จะคิดแควาชีวิตที่เกิดขึ้นมานั้น พอแมมีหนาที่เพียงทําใหเกิด
และเลี้ยงดูเทานั้น ก็จะไมเกิดการเคารพและนับถือพอแม เชนเดียวกับอาจารยที่สอน ดุตีอยางไรก็พอทนไมวา
แตวันหนึ่งอาจารยมาสอน นักศึกษาอาจจะยืนชี้หนาวาอาจารยดวยหลักวิทยาศาสตร ตรงไปตรงมา อาจารยก็
มนุษย นักศึกษาก็มนุษย อาจารยสอนก็หนาที่ของอาจารยเพราะอาจารยไดรับเงินเดือน แตที่ ผูชวยศาสตราจารย
พรเลิศ อาภานุทัต อธิบายมานั้นไมใชหลักคิดดวยวิทยาศาสตร แตเปนหลักคิดทางวิทยาศาสตรวาเมื่อไปทํามาหา
กินจะใชหลักวิทยาศาสตรในการแกปญหาไดอยางไร ซึ่งเปนเรื่องของสิ่งของ ไมใชคน คนจะตองคิดอยางอื่นบาง
ใหไปชวยคิดชื่อวิชามา โดยไมใหเปลี่ยนสังคมไป
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา วิชานี้
เริ่มแรกเปนการที่จะพัฒนากระบวนการความคิดของนักศึกษาวา ใหรูจักคิด รูจักไตรตรองสิ่งตางๆ ชื่อวิชาฉลาด
คิดดวยวิทยาศาสตรนั้นชื่อเหมือนรายการโทรทัศน นําสิ่งแปลกๆ ทางวิ ทยาศาสตรมาคิดแกปญหา ซึ่งถาจะให
นักศึกษาเรียนควรจะมีความลึกซึ้งมากกวานี้ เชน การพัฒนาทางปญญา เปนตน แตก็เกรงใจผูพัฒนาหลักสูตรวา
ไปเปลี่ยนในหลักสูตรมาก แตผูพัฒนาหลักสูตรก็อธิบาย แตไมมีรายละเอียดในรายวิชาก็พูดยาก มองไมเห็น เห็น
แตชื่อก็เดาวานาจะเปนเชนนั้นเชนนี้ แตวิชาเริ่มแรกของวิชานี้คือ การพัฒนาการคิด
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา วิชาหนึ่งที่จะทําใหฉลาดคิดจริงๆ คือ วิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
วิชานี้ จะทํ าใหฉลาดคิด เพราะเมื่อทําสมาธิจะเกิดสติแลวจึงไปสรางปญญา ปญญานี้คือปญญาบริสุทธิ์ ไมใช
ปญญาแบบที่มันสมองคิด อยางพวกไอนสไตน พรีแมน หรือรามานุจัน ไมใชคนฉลาด แตเปนคนมีปญญาสูง เปน
ปญญาที่เกิดในตนเอง คนธรรมดาเรียนเทาใดก็ไมเทียบเทา จิตที่วุนวายจะเกิดแคความรูทางธรรมชาติไมถึงขั้น
ปญญา ไมถึงขั้นการรูแจงเห็นจริง (enlighten)
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาวเห็นดวยกับนายกสภามหาวิทยาลัยวา วิชาศึกษาทั่วไป
อยางนอยที่สุด วิชานี้ทําใหคนหรือนักศึกษาเกิดความเขาใจกติกา เขาใจความเปลี่ยนแปลง เขาใจสิ่งแวดลอม
เขาใจเรื่องการทําความดี ซึ่งเหลานี้คือพื้นฐาน ถาตองการใหนักศึกษาเปนคนที่มีพื้นฐานเหลานี้ก็ใสวิชาเหลานี้ลง
ไป ซึ่งวิเคราะหแลววาดี แตชื่อนั้นควรเขียนใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจนในเนื้อหาที่จะสอนโดยไมตองแปลอีก
นายกสภามหาวิทยาลัยกล าววา ใหไปหาชื่ อที่เหมาะสม ที่ไมทําให เปลี่ยนเปาหมาย โดยให
ปรึกษากับรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ซึ่งเปนผูมีความรูทั้งทางโลกและทางธรรม เปนครูสมาธิดวย แต
วิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิตนี้ดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนนี้ นักศึกษาสนใจเรียนเปนจํานวน
มาก และเขียนบทความมาวา “ผมรูสึกวาจิตสมาธิมีประโยชนตอการเรียนมาก ปรับพฤติกรรมการเรี ยนโดยตัว
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ผมใหเปนระบบ ระเบียบ เมื่อมีสมาธิ สติ และปญญาแลว ทั้งสามสิ่งนี้ก็ชวยทําใหผมมีความคิดดีขึ้น สมองจะ
ปลอดโปรง และพรอมที่ จะรับความรูใหม ๆ ” ขอความนี้ เปน บทความของนักศึกษาเขียน อยางที่ เคยบอกวา
โรงเรียนมั ธยมสาธิต ฯ อาจารยไม คอยใหความสนใจในเรื่องนี้ มหาวิทยาลั ยต องสนใจเพราะตองยอมรับว า
นั ก ศึ ก ษาที่ เข ามาศึ ก ษาในมหาวิท ยาลั ย นั้ น ไม ใช คนที่ มี มัน สมองเป น เลิ ศโดยธรรมชาติ ส ว นใหญ เป น ผู ที่ มี
มันสมองอยูในระดับต่ํากวาเกณฑหรือเทากับเกณฑ ทางเดียวที่จะทําใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกงไดคือการ
ตองสรางปญญา วิธีการสรางปญญามาถึงจนนี้เพราะเกิน ๕ ขวบแลว สรางไมไดแลว สรางไดตั้งแต ๒ ขวบถึง ๕
ขวบ ก็ตองสรางดวยวิธีการทําสมาธินี้ และเชื่อวานักศึกษาที่สมัครไปเรียนสมาธิที่มหาวิทยาลัยเปดสอน โดยให
เรียน ๑ ภาคการศึกษา แลวนําผลการเรียนมาเทียบกับนักศึกษาที่ไมไดเรียนสมาธิ เชื่อวาจะเห็นไดทันที ดังนั้น
เห็ นสมควรให อนุมัติโดยมีเงื่อนไขวา จะต องทํ าคูมือแนวทางการสอนใหเสร็จและนํ ามาให รองศาสตราจารย
เปรื่อง กิจรัตนภร ชวยดูและใหไปปรับชื่อวิชาใหเหมาะสมตามขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และ
เมื่ อปรับ เสร็จแลวให รายงานวาปรับ จากอะไรเป นอะไร โดยไปปรึกษาท านผู รู ที่ เกงทางด านสังคม จิต วิทยา
ปรัชญา คําที่วาฉลาดคิดดวยวิทยาศาสตรนั้นควรจะเปนอะไร ใหตรงกับความตั้งใจไวจริงๆ
ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา วิชาที่
กําลังอภิปรายนี้อยูในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คงใชน้ําหนักทางวิทยาศาสตรดวย เมื่อคิดหลังจากฟง
อภิปรายแลวอาจจะปรับเปนชื่อวิชาวา วิทยาศาสตรกับการพัฒนาปญญา วิทยาศาสตรคือกระบวนการหนึ่งใน
การพัฒนาปญญา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ใครเคยสังเกตบางวาพระที่เครงครัดในทางปฏิบัตินั้น สวนใหญ
ทานไมเคยจบเปรียญ ๙ ประโยค แตทานสามารถอธิบายหลักธรรมของพระพุทธเจาไดจากอะไร คือหลักธรรม
ของพระพุทธเจาคือธรรมชาติที่พยายามเขาใจ แตในอีกแงมุมหนึ่ง เชนเดียวกับฟสิกส ซึ่งก็คือหลักธรรมชาติ
รูความเปนไปของธรรมชาติ แตไปคนละทางสุดทายก็มาบรรจบกัน นับวันจะบรรจบมากขึ้น
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นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา มี Quotation จากไอนสไตนที่บอกวา “Wisdom is not
a product of schooling but of a life long attempt to acquire it” ซึ่ งไอน ส ไตน ไม ได เข า โรงเรี ย น
ไม ได จ บดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต แต ท า นทะลุ ธ รรมได ก็ เพราะป ญ ญา ก็ คื อ Wisdom ในที่ นี้ ดั งนั้ น Wisdom จึ งไม ใช
Product ของ Schooling ที่มาเรียนกันตามปกติ คนธรรมดาก็ฉลาดได และมีหนทางที่จะนําไปสูทางตางๆ ได
และตามที่พระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร กลาวคือ สมาธิทําใหเกิดความจําดีขึ้น มีสติดีขึ้น มีปญญาดีขึ้น
เปนปญญาทางธรรมะ ไมใชปญญาในทางที่เอาเปรียบผูอื่น หรือปญญาในการคิดเลข แตเปนปญญาในการรูจริง
เปนปญญาบริสุทธิ์ เหลานี้คือสิ่งที่เราตองการ นอกจากนั้นก็จะไดในเรื่องของคุณธรรมเขาไปดวย ซึ่งเปนสิ่งที่มี
คามาก ประเด็ นคื อการหาผูสอนที่เกงจริงๆ นั กศึกษาที่ เขามาเรียนเป นดังที่น ายกสภามหาวิทยาลั ยกลาวว า
ทําอยางไรจึงจะสรางแรงจูงใจ (Motivation) ใหไดวา ถาเรียนสมาธิแลวจะไดประโยชนจากการเรียนทั้งหมด
มิใชเฉพาะแคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทุกวิชารวมถึงการใชชีวิตดวย การมีสตินั้นสําคัญที่สุด คําวามีสติคําเดียว
สามารถบรรลุนิพพานได มีสติตองมีใหตลอด
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุมงานวิชาศึกษาทั่วไป
สํ านั กส งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร โดยใช กับ นั กศึ กษาทุ ก
หลักสูตร ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ และมีเงื่อนไขวา
๑) จะตองทําคูมือแนวทางการสอนใหเสร็จและนํามาใหรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
ชวยดู
๒) ใหปรับชื่อวิชารายวิชาฉลาดคิดดวยวิทยาศาสตรใหเหมาะสม แตไมทําใหเปลี่ยนความหมาย
โดยใหปรึกษา รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
๓) ปรับชื่อรายวิชาอื่นๆ ตามขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยไปปรึกษาผูรู
ทางดานสังคม จิตวิทยา ปรัชญา
๔) เมื่อปรับชื่อรายวิชาตางๆ แลว ใหรายงานวาไดดําเนินการปรับจากอะไรเปนอะไร ใหตรงกับ
ที่ตั้งใจไวอยางแทจริง
๓.๕ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งเปนประธานคณะกรรมการ
ดํ า เนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย ฝ า ยกฎหมาย และฝ า ยจั ด ทํ า ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ โดยนายก
สภามหาวิทยาลัยแจงรายละเอียดวา หลังจากออกระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ แลว วิทยาลัยนานาชาติพระนครไดจัด
การศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ ใหแกนักศึกษาที่เขาศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๘ แตไมสามารถรับ
ค าธรรมเนี ย มการศึ ก ษาจากนั ก ศึ ก ษาได เนื่ อ งจากกองคลั ง แจ ง มาว า ไม มี ข อ กฎหมายกํ าหนดให รั บ เงิ น
คาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๓ นี้ ซึ่งตามแนวปฏิบัติทางกฎหมายนั้นสามารถรับเงินดังกลาวได แต
จ ายไม ได ต องมี กฎหมายรองรับ และนอกจากนี้ ชื่ อสาขาวิ ช าที่ ร ะบุ ในระเบี ย บเดิ ม นั้ น ก็ มี การเปลี่ ย นแปลง
ภายหลั ง จึ งเห็ น ควรยกเลิ ก ระเบี ย บฉบั บ เดิ ม ดั งนั้ น สาระของระเบี ย บฉบั บ ใหม นี้ คื อ ๑) มี การเปลี่ ย นชื่ อ
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สาขาวิ ช าในข อ ๓ (๕) และ (๖) ของระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว าด ว ยการเก็ บ ค าธรรมเนี ย ม
การศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแกไขขอ ๓ (๕) เปน “สาขาวิชาการ
จัดการการประชุมสัมมนาและการจัดงาน” และขอ ๓ (๖) เปน “สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ การดูแลและ
การจัดการสุขภาพผูสูงอายุ” ๒) ใหเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๓ ได ทั้งนี้ ระเบียบ
วิทยาลัยนานาชาติพระนครนั้น คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยฯ เปนผูคิดและนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบตามขอบังคับฯ
ศาสตราจารย ส นิ ท อั ก ษรแก ว ถามว า ค าธรรมเนี ย มการศึ ก ษาที่ เรี ย กเก็ บ นี้ เป น ไปตาม
มาตรฐานเหมือนที่อื่นๆ หรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนดยังนอยไป ควรเรียกเก็บให
มากครอบคลุมรายจายที่มี และนําเงินที่พอจะเหลืออยูไปสะสมตั้งเปนกองทุนชวยผูเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย
มติที่ประชุม เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙
๓.๖ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการ
กําหนดกรอบอัตรากําลังและมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง กรอบ
อัตรากําลังและมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กําหนดโครงสรางกรอบอัตราโดยไมผานสภามหาวิทยาลัย ซึ่งไมสอดคลอง
กั บ ข อ ๖(๒) แห งข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว า ด ว ยคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจํ า
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กําหนดให ก.บ.ม. มีหนาที่จัดทํากรอบอัตรากําลังเสนอตอสภามหาวิทยาลัยให
ความเห็นชอบ ประกอบกับรายชื่อตําแหนงแนบทายประกาศดังกลา ว ไมสอดคลองกับบั ญชีแสดงมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่ อ ให ม หาวิ ท ยาลั ย มี ห ลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการกํ า หนดกรอบอั ต รากํ าลั ง และ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับขอบังคับและบัญชีแสดงมาตรฐานกําหนด
ตําแหน งของขาราชการพลเรือนในสถาบั น อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริห ารงานบุ คคลประจํ า
มหาวิ ทยาลั ย จึ งกํ าหนดหลั กเกณฑ วิ ธีก าร และเงื่อนไขการกํ าหนดกรอบอั ต รากํ าลังและมาตรฐานกํ าหนด
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจัดทําเปน (ราง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการกําหนด
กรอบอั ต รากํ า ลั ง และมาตรฐานกํ า หนดตํ า แหน ง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ... รายละเอี ย ดดั ง เอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง)
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดกรอบอัตรากําลังและมาตรฐานกําหนดตําแหน ง
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยให ขอมู ล วา มหาวิทยาลัย ทุ กแห งตองกํ าหนดกรอบอัต รากําลั งและ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงของบุคลากรทุก ๔ ป และมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว โดยใหคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กําหนด แตตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ก.บ.ม. จึงเสนอ
ขอความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการกําหนดกรอบ
อัตรากําลังและมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. … ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม
ที่ประชุมรวมพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการกําหนด
กรอบอัตรากําลังและมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วาระ ๓.๘ (วาระลับ)
นายกสภามหาวิทยาลัยแจงเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วาระ ๓.๘ (วาระลั บ ) ความว า จากมติ ที่ ป ระชุ ม ให แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบข อ เท็ จ จริ ง โดยมี ผู ช ว ย
ศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ เปนผูชวยเลขานุการ ขณะนี้ ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ ไดขอลาออก
จากการเป น ผู ช ว ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการดั ง กล า ว แต ค งไม จํ า เป น ต อ งแต ง ตั้ ง บุ ค คลอื่ น เพราะยั ง มี
ผูชวยเลขานุการอีกหนึ่งคน เวนแตคณะกรรมการจะเห็นวาควรมีการแตงตั้งอีก จึงแจงใหที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานกรณี นักศึกษามีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตการสอบคัดเลือกและเหตุการณ
กรณีการเสียชีวิตของอาจารย
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล รายงานที่ประชุม ความวา ๑) กรณีนักศึกษาเกี่ยวของกับการ
ทุจริตการสอบคัดเลือก ตามที่มีขาวปรากฏในสื่อมวลชนวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขาไปมี
สวนเกี่ยวของกับกระบวนการทุจริตการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร และเภสัช
ศาสตร ณ มหาวิ ทยาลัย รังสิ ต เมื่ อวัน ที่ ๗-๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จํ านวน ๓ คน ซึ่ งเป น ผลกระทบต อ
สวนรวม ดังความทราบแลวนั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามกระบวนการ วิธีการและขอกฎหมาย ที่เกี่ยวของ
แล ว ดั งนี้ ๑.๑) มี ห นั งสื อ ถึ งมหาวิ ท ยาลั ย รั งสิ ต ขอข อ มู ล หลั กฐานที่ แสดงว า บุ ค คลดั งกล าวเป น นั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจริง ๑.๒) แตงตั้งกรรมการหาขอเท็จจริงเพื่อรวบรวมขอมูลพรอมพยานหลักฐาน
ตางๆ เพื่อดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตอไป และ
เมื่อชวงบายของวันนี้ คณะกรรมการหาขอเท็จจริงไดนําเสนอรายงานการหาขอเท็จจริงมาแลว แตยังไมไดอาน
รายละเอียด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจักหาหนทางดูแลนักศึกษาอยางเขมงวดตอไป ๒) กรณีอาจารยเสียชีวิต ดวยเมื่อ
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๙.๑๐ น. ไดเกิดเหตุการณอาจารยวันชัย ดนัยตโมนุท สังกัด
วิทยาลัยการฝกหัดครู ใชอาวุธปนยิง ผูชวยศาสตราจารยพิชัย ไชยสงคราม สังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู และอาจารย
ณั ฐพล ชุมวรฐายี สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จนถึงแก ชีวิตในขณะปฏิบั ติหน าที่ สอบเค าโครง
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วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท ณ หอง ๕๐๒ อาคารพุทธวิชชาลัย และอาจารยวันชัย ดนัยตโมนุท ได
หลบหนีไปจากที่เกิดเหตุ ตอมาในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ อาจารยวันชัย ดนัยตโมนุท ไดใชอาวุธปน
กระทําอัตวินิบาตกรรมถึงแกชีวิต ณ ลานจอดรถ ของโรงแรมสุภาพ ซอยสุทธิสารวินิจฉัย เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการดังนี้ ๒.๑) รายงานเหตุการณตอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว ตั้งแตวัน
เกิ ด เหตุ ส ว นเรื่ อ งการดํ า เนิ น การสื บ สวน เจ า หน า ที่ ส ถานี ตํ า รวจนครบาล บางเขน เป น เจ า ของคดี เป น
ผูดําเนิน การต อไป ๒.๒) อธิการบดีเชิญ ผูบริห ารประชุมเพื่ อปรึกษาหารือ พิ จารณาสาเหตุ และป ญหา สิทธิ
ประโยชนที่ครอบครัวของผูเสียชีวิตจากเหตุการณ ครั้งนี้ จะไดรับ จากทางราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองมี
หนังสือขอหารือไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในองคกร เพื่อใหเกิด
เจตคติที่ดีในการทํางานและมีความเขาใจอันดีตอกันตอไป โดยไดระดมความคิดเห็นในการแกไขและปองกัน
ปญหาจากกรณีเหตุการณนี้กันวาจะดําเนินการตางๆ เชน ๑) จัดกิจกรรมสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร โดย
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมีการตักบาตรที่ลานหนาพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๕ และมีพิธี
อัญ เชิ ญ ตราพระราชลั ญ จกร ณ สนามกี ฬามหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ พระนคร พิ ธีเจริญ พระพุ ทธมนต และถวาย
ภั ตตาหารเพลพระสงฆ ๙ รูป และพิ ธีสืบ ดวงชะตาและสวดนพเคราะห ๒) กํ าชับ หั ว หน าหน วยงานให ดู แล
ไมปลอยปละละเลย และเรงรัดการแกปญหาขอขัดแยงระหวางบุคลากร ๓) จัดงบประมาณและกิจกรรมเยียวยา
พัฒนาจิตใจสําหรับบุคลากร ใหรูเทาทันความคิด ลดความขัดแยง ทํางานอยางมีความสุข ทุกวันพุธบาย ทั้งนี้
๓.๑) ได มอบสํ านั กศิ ล ปะและวัฒ นธรรมนิ มนต พระภิ กษุ มาบรรยายธรรมเป น ประจํ าอย างตอเนื่ องในหั วข อ
เกี่ ย วกั บ “การบริ ห าร/การทํ างานเพื่ อ ความสุ ข และลดความขั ด แย งโดยเฉพาะ พระราชวรเมธี (ประสิ ท ธิ์
ธรรมรังสี ปธ., Ph.D.) ผูชวยเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรมหาวิหาร ๓.๒) จะประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิท ยาลั ย และร วมหารือกั น เป น เจ าภาพจั ด กิ จกรรมพั ฒ นาบุ คลากรในหั วข อเกี่ ย วกั บ การทํ างานอย างมี
ความสุขและลดความขัดแยง โดยประสานแจงมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนงบประมาณและใหบริการในการจัด
กิจกรรม โดยใหบุคลากรในคณะนั้นเปนผูเขารวมกิจกรรมหลักและเชิญประชาคมดวย ๓.๓) มอบกองบริหารงาน
บุคคลรับผิดชอบงบประมาณและประสานการจัดกิจกรรมการบรรยายธรรมของพระนักเทศน เสวนามุมมองใน
การทํางานรวมกัน การอบรมหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารระดับอธิการบดีถึงประธานหลักสูตร การอบรมหลัก
ธรรมาภิบาลของคณาจารยและบุคลากร การอบรมสมาธิหลักสูตรระยะสั้นโดยสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา
๑๒๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สําหรับผูบริหาร คณาจารยและบุคลากร การอบรมหลักสูตร “สมาธิเพื่อการ
พัฒนาชีวิต” สําหรับอาจารย การอบรมการสื่อสารผาน Social Media อยางสรางสรรคเพื่อประโยชนตอตนเอง
และสังคม ๔) มอบกองพัฒนานักศึกษาโดยงานพยาบาล จัดบริการตรวจสุขภาพประจําปทั้งสุขภาพกายและใจ
ตลอดจนจัดตั้งหนวยรับคําปรึกษาทางจิตวิทยา ๕) จัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ปญหาความคับของใจตางๆ
โดยไมเปดเผยชื่อผูแจง ๗) สําหรับบุคลากรที่จะรับใหม มหาวิทยาลัยจะพัฒ นากระบวนการในการคัดเลือก/
สรรหาให เขมขน โดย ๗.๑) วัด สุขภาพทางใจ ทัศนคติ และการคิ ดเชิ งบวก ใชขอสอบกรมสุ ขภาพจิต ๗.๒)
แตงตั้งคณะกรรมการสอบ/สัมภาษณ จากหนวยงานอื่นๆ ดวย มิใชมีแตกรรมการจากหนวยงานเจาของอัตรา
๗.๓) หาขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลิก ลักษณะ จากผูเกี่ยวของภายนอก เชน อาจารยที่ปรึกษา เพื่อนและผูบริหาร
หนวยงานที่บุคคลนั้นเคยเรียนหรือทํางานอยู จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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จากนั้น อธิการบดีไดรายงานวาในชวงเชาไดเขาพบรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีไดแสดง
ความเห็นใจและใหคําชี้แนะวา ทุกฝายตองดูแลกันอยางใกลชิด และมิใหละเลย นับแตอธิการบดี หัวหนาหนวยงาน
และกรรมการบริหารหลักสูตรแตละสาขาวิชา สําหรับอาจารยที่จากไป มหาวิทยาลัยก็มีหนังสือแสดงความเสียใจกับ
ครอบครัว และเปนเจาภาพการสวดพระอภิธรรมศพ มหาวิทยาลัยจะพยายามปองกันปญหาเหลานี้อยางเต็มที่และดี
ที่สุด
อธิการบดีใหขอมูลเพิ่มเติมวา รัฐมนตรีไดแสดงความเปนหวงนักศึกษา และฝากขอคิดมาวา ควรให
โอกาสนักศึกษาที่จะตองสามารถอยูในสังคมตอไปได
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ถามวา นักศึกษากี่คนที่อยูในเหตุการณ
อธิการบดีใหขอมูลวา มี ๓ คน มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือขอขอมูลไปยังมหาวิทยาลัยรังสิตแลว แตยัง
ไมไดรับหนังสือตอบ
ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ กลาววา ไดติดตามขาวและประทับใจที่อธิการบดีใหขอมูลตอสือ่
วา อาจารยเสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาที่ แตเนื่องจากเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้รุนแรงมาก จึงขอใหขอสังเกตวา เปนเพราะ
อาจารยเหินหางกัน ดังนั้น อธิการบดีควรจัดใหมีการประชุมพบปะหารือทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
เปนเนืองนิตย จะชวยไดมาก จึงเสนอใหเนนการสื่อสารดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายใหกองคลังศึกษาขอมูลกรณีการตายในหนาที่วาตองดําเนินการ
อยางไรบาง อาทิ การขึ้นเงินเดือน เปนตน
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําเสนอแนะวา ๑)
เหตุการณที่เกิดขึ้นนี้ไมมีใครคาดคิด แตควรวิเคราะหและใชเปนบทเรียนตอไปวาเกิดจากอะไร นอกจากนี้ ขณะเกิดเหตุ
ผู ตายกํ าลั งปฏิ บั ติ หน าที่ ราชการ ซึ่ งมหาวิ ทยาลั ยก็ ได ดํ าเนิ นการต างๆ แล ว ๒) มหาวิ ทยาลั ยมี เงินบางส วนจาก
งบประมาณใดหรือไมที่จะนํามาชวยเหลือผูตายโดยไมตองรอ เชน งบประมาณเงินสวัสดิการ โดยมาขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย ๓) มหาวิทยาลัยควรแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอสงวนอัตรา เชน อัตราของอาจารยวัน
ชัย ดนัยตโมนุท ซึ่งอายุ ๕๙ ป เพื่อขอรับบุคคลใหมทดแทน
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา จากขอมูลที่สื่อนํามาเผยแพร สะทอนถึงความคับแคนใจ
กระบวนการวิธีคิดของบุคคลซึ่งอาจมีอะไรที่รุนแรงกวานี้ แตไมไดเปดเผยไวเปนลายลักษณอักษร กรณีมีผูกลาววา
เหตุการณ นี้เป นผลจากธรรมาภิบาลคงไมใช เพราะกรณี ที่บุคคลเป นเชนนี้ ธรรมาภิบาลก็ไมสามารถช วยแก ไขได
หนทางเดียวที่จะชวยไดคือ สมาธิ ซึ่งจะทําใหเกิดสติ เกิดการยับยั้งชั่งใจได อยางไรก็ตาม กรณีที่ตองดําเนินการคือ ๑)
ผูบริหารทุกระดับตองพูดคุยหารือกับประชาคมวา จะชวยกันแกไขไดอยางไร ใครมีปญหาอะไร จะไดชวยกลอมเกลา
กันได ๒) ใหอธิการบดี ๒.๑) ไปคิดและหารือพระภิกษุผูเจริญทางธรรม ๒.๒) เรงรัดการดําเนินการในการชวยเหลือ
ผูตาย ถามีบุตรก็ชดเชยใหโดยใหมีคณะกรรมการสวัสดิการพิจารณา
ผู ช วยศาสตราจารย ไพบู ลย วิริ ยะวั ฒนะ รองอธิการบดี /กรรมการจากผู ดํ ารงตํ าแหน งบริหาร
รายงานวา มหาวิทยาลัยไดหารือไปยังกรมบัญชีกลาง และไดรับขอมูลวาตองรอคดีสิ้นสุดสํานวนคดีครบถวนกอน จึง
จะตั้งกรรมการได สวนเงินสวัสดิการนั้นก็ใหใชไดเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย แตอาจารยทั้ง ๓ คนนั้นเปนขาราชการ
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โดยในสวนของผูช วยศาสตราจารยพิชั ย ไชยสงคราม นั้ น มี บุ ตรคนเดี ยว กําลังศึ กษาอยูชั้ นป ที่ ๑ มหาวิทยาลั ย
หอการคาไทย
อธิการบดีกลาววา มหาวิทยาลัยตระหนักมากในปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นขณะนี้ และเมื่อวานนี้ก็ไดเชิญ
คณบดีและรองคณบดี มารวมระดมความคิ ดในการป องกันป ญหาอั นอาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมรับน องใหม ทั้ งนี้
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ไดกําหนดมาตรการเพิ่มเติม
และจะจัดสงมาใหมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับขอมูลมาตรการดังกลาวก็จะประชุมเพื่อหาแนวทางเพิม่ เติมกันตอไป
มติที่ประชุม รับทราบโดยมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามคําแนะนําของที่ประชุม ดังนี้
๑) ใหอธิการบดีเนนการสื่อสารกับประชาคมทั้งรูปแบบทางการและไมเปนทางการ
๒) ใหขอสงวนอัตราเพื่อขอรับบุคลากรใหมทดแทน
๓) ใหผูบริหารทุกระดับหารือกับประชาคมวาจะชวยแกไขไดอยางไร
๔) มอบอธิ การบดี ไปดํ าเนิ นการตามเสนอโดยหารื อกั บพระภิ กษุ ที่ เจริ ญทางธรรม และเร งรั ด
ดําเนินการชวยเหลือผูเสียชีวิตตามสิทธิและสวัสดิการที่ถูกตองเหมาะสม
๕.๒ รายงานการวิจัยของที่ประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย
เรื่อง ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาภายหลังการเขาสูประชาคม
อาเซียน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ที่ประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหง
ประเทศไทย (ทปสท.) แจ ง รายงานการวิ จั ย ของที่ ป ระชุ ม ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการแห ง
ประเทศไทย เรื่อง ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาภายหลังการเขาสู
ประชาคมอาเซียน รายละเอียดดังเอกสารการประชุมตามระเบียบวาระนี้ ทั้งนี้จากเอกสารประกอบการประชุมใน
วาระนี้ หนา ๓ ไดมีขอเสนอแนะวา จากการที่สถาบันอุดมศึกษา ไดปรับเปลี่ยนไปเปด-ปดภาคเรียนตามอาเซียนเปน
เวลาเกือบครบสองปการศึกษาแลว โดยคาดหวังวาจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย มีนักศึกษาไทยไป
ศึกษาตอในประเทศกลุมอาเซียน รวมทั้งมีนักศึกษาจากประเทศในกลุมอาเซียนเขามาศึกษาตอในประเทศไทยมากขึ้น
นั้น ปรากฏวาแมจะผานเลยการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนแลว แตสิ่งที่คาดหวังไวไมเปนไปตามคาด เนื่องจาก
ปจจุบั น ประเทศต างๆ ในอาเซียนยังมีการเป ด-ปดภาคเรียนไมตรงกัน จํานวนภาคเรียนก็ไม เท ากัน และที่ สําคั ญ
หลักสูตรก็แตกตางกัน แมจะเปดภาคเรียนใหตรงกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย ก็คงทําไดยากอยูดี ในทาง
ตรงกันขามกลับพบวามีปญหาและผลกระทบมากมายที่สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงไมสามารถแกไขได เชน ระบบ
งบประมาณที่ไมสอดคลองกับการเปดภาคเรียน วงรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยไมสอดคลองกับภาค
เรี ย น การฝ กประสบการณ วิ ช าชี พครู ของสาขาวิ ช าการศึ กษาที่ ไม ส อดคล องกั บ โรงเรี ย นในสั งกั ด สํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอนุมัติจบ การสมัครงาน สภาพอากาศที่รอนจัดทําใหการเรียนการสอนขาด
ประสิทธิภาพ กระทบกับคาไฟฟาของสถาบัน สาขาทางเกษตรไมสามารถดําเนินการได นอกจากนี้ยังกระทบกับวิถีชีวติ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย ดังนั้น รัฐบาล สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่รับผิดชอบการศึกษาทุกระดับควร
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หาแนวทางรวมกันในการแกปญหาดังกลาวอยางเปนระบบ หากไมสามารถแกปญหาเหลานี้ได สถาบันอุดมศึกษาก็ควร
กลับมาเปด-ปดภาคเรียนตามเดิม เพราะอยางนอยก็สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไดอยางแนนอน
นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครตัดสินใจถูกตองแลวที่
ไมไดปรับเปลี่ยนเวลาการเปดภาคการศึกษา กรณีนี้จึงเปนอุทาหรณวา เมื่อผูคนสวนใหญทําอะไรในสังคมนั้น
เราตองตั้งสติกันใหมั่นคง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๕.๓ ผลการพิ จ ารณาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย รายงานวา กรมการทองเที่ ย ว มีห นั งสือที่ กก ๐๔๐๓/๖๐๒๔
ลงวัน ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ผลการพิ จารณาหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจ สาขาวิช าอุต สาหกรรมการ
ท อ งเที่ ย ว (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร เพื่ อ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตเป น
มัคคุเทศก แจงผลการพิจารณาวาหลักสูตรสาขาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีสิทธิขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ) โดยจะตองเปนผูที่
เรียนและสอบผานวิชา ๓๕๖๑๓๑๒ หลักการมัคคุเทศกและวิชาเกี่ยวกับการทองเที่ยวอื่นตามที่ โครงสราง
หลักสูตรกําหนด และจะตองจัดการฝกปฏิบัติในเสนทางการศึกษานอกสถานที่ตามหลักเกณฑของหลักสูตร
มัคคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ) ดวย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔ วาระลับ
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยเรีย นที่ ป ระชุ มว า ในวาระนี้ เป น เรื่องที่ เสนอให ที่ป ระชุ มทราบ
ซึ่งเปนวาระลับ และไดเชิญผูเขารวมประชุมออกจากหองประชุม โดยขออนุญาตใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ) และนิติกร อยูในที่ประชุม
จากนั้นไดเรียนเชิญอธิการบดีนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

26
28

30

32
34

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ ประชุมวา กําหนดการประชุมครั้งตอไปคือวันศุกรที่ ๑๗
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ เลื่อนกําหนดพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์

๒๖

4

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนที่ประชุมวา พระเลขานุการของพระเทพโพธิวิเทศ แจงเรื่อง
ดวนวา นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประเทศอินเดียในชวงระหวางวันถวายปริญญากิตติมศักดิ์ พระเทพโพธิวิเทศ
จะตองกลับไปประเทศอินเดีย จึงเห็นควรใหเลื่อนกําหนดวันถวายปริญญาบัตรออกไปกอน
มติที่ประชุม รับทราบ

6

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
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8
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12
14

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

