รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
วันศุกร!ที่ ๒๒ กุมภาพันธ! พ.ศ. ๒๕๕๖
ห$องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ! ๑๐๐ ป)การฝ+กหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

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

นายมีชัย ฤชุพันธุ
นายถนอม อินทรกําเนิด
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
รองศาสตราจารยทองหล3อ วงษอินทร
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว
หม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
ผู)ช3วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ผู)ช3วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
รองอธิการบดี / เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู$ลาประชุม
๑. นายไพรัช อรรถกามานนท

ประธานกรรมการส3 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง

๒
๒. ผู)ช3วยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
ผู$เข$าร2วมประชุม
๑. ผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผู)ช3วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
อาจารยโองการ วณิชาชีวะ
ผู)ช3วยศาสตราจารยสมบูรณ บุญโท
ผู)ช3วยศาสตราจารยละอองทิพย มัทธุรศ
นางจันทา สมตน
ผู)ช3วยศาสตราจารยอัจฉรี ขจรไชยกูล
อาจารยมณฑล จันทรแจ3มใส
อาจารยธงชัย ทองอยู3
ผู)ช3วยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
อาจารยพีลาภ วงษพานิช
อาจารยจุฑาทิพย พหลภาคย

๑๕. อาจารยขวัญมิ่ง ขําประเสริฐ
๑๖. อาจารยรัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง
๑๗. อาจารยสมคิด สุทธิธารธวัช
๑๘. ผู)ช3วยศาสตราจารยดุษณี ศุภาวรรธนะกุล
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

นางสาวสุจิตรา คําสัมฤทธิ์
นางสาวนภัสสร พลเทพ
นางสาวเสาวรส ศรีสุข
นางสาวปJยะวดี หิริกมล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
รองอธิการบดีฝCายวิชาการและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝCายบริหารจัดการ

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผู)ช3วยอธิการบดี/ปฏิบัติหน)าที่ผู)อาํ นวยการกองนโยบายและแผน
ผู)แทนผู)อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการบริหารพุทธวิชชาลัย
ผู)ช3วยอธิการบดี ฝCายวิชาการ/กรรมการประจําหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ที่ปรึกษาฝCายนโยบายและแผน
ผู)อํานวยการสํานักส3งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู)อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผู)อํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ฝCายวิชาการ
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร
การพัฒนา
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร
การพัฒนา
กรรมการประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยี
กรรมการประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยี
กรรมการประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผู)อํานวยการกองคลัง สํานักงานอธิการบดี

๓
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

นางอัญชรี สุภาพ
นางฉันทวรรณ นาคชัย
นางสาวมลฤดี กี่เอี่ยน
อาจารยณวัฒน หลาวทอง
ผู)ช3วยจารยสายสุนีย หะหวัง

๒๘. อาจารยโกเมศ จงเจริญ
๒๙. อาจารยพงศธร กล3อมสกุล
๓๐. อาจารยเกศนี คุ)มสุวรรณ

๓๑. อาจารยภาวิณี พนมวัน ณ อยุธยา
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.

อาจารยชิดาพันธุ มูลผล
นางสาวภูริศา ภิญโญธทาคม
นางสาวฐิติกรณ พงษประเสริฐ
ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๓๗. นางสาวลาวัณย ชาญมณีรัตน
๓๘. นางลภัสรดา นาคพริก
๓๙. นางพัชราวไล ไพรี

หัวหน)ากลุ3มงานตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชี
หัวหน)างานบัญชีและงบประมาณ
กรรมการประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
กรรมการประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ไทยศึกษา
กรรมการประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
กรรมการประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
กรรมการประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย
กรรมการประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
นิติกร
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

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวเปJดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได)ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ$งให$ที่ประชุมทราบ
๑.๑ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู$ ดํ า รงตํ า แหน2 ง บริ ห าร ซึ่ ง เลื อ กจาก
ผู$อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย! และหัวหน$าส2วนราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเท2าคณะ
อาจารยจุไร วรศักดิ์ โยธิ น รองอธิ การบดี /เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานว3 า
ตามที่อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม ผู)อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมได)ครบวาระการดํารงตําแหน3ง

๔
ผู)อํานวยการ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ทําให)พ)นหน)าที่จากการดํารงตําแหน3งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร จากผู)อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย และหัวหน)าส3วน
ราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเท3าคณะด)วย โดยตําแหน3งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3 ง
บริหารดังกล3าวยังมีวาระจนถึงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได)ดําเนินการ
ตามข) อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว3 า ด) ว ยหลั ก เกณฑและวิ ธี ก ารเลื อ กกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ เรียบร)อยแล)ว และอาจารยประวิทย ขาวปลื้ม ซึ่ง
ได)รั บแต3 งตั้งเปLนผู)อํานวยการสํานักศิ ลปะและวัฒนธรรมอีกวาระหนึ่ง ได)รั บเลื อกเปLนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร ที่เลือกจากผู)อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย และหัวหน)าส3วน
ราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเท3าคณะ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวัน ศุ กรที่ ๒๒ กุ มภาพั นธ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรี ยบร)อยแล) ว
จํานวน ๑๓ หน)า รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแก)ไขดังนี้
๑) หน)า ๕ วาระที่ ๓.๒ ย3อหน)าที่ ๒ บรรทัดที่ ๒ ข)อความว3า “...เกณฑความเสี่ยง
เรื่องบุคลากรละเมิดกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยสูงมาก เกณฑนี้ได)มาอย3างไร
...” แก) ไ ขเปL น “...ความเสี่ ย งเรื่ อ งบุ ค ลากรที่ ล ะเมิ ด กฎ ระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยอยู3ในเกณฑค3อนข)างสูงมาก จึงถามว3าข)อมูลเกณฑนี้ได)มาอย3างไร
...”
๒) หน)า ๖ วาระที่ ๓.๒ มติที่ประชุม ข)อความว3า “...ให)นํากลับไปตรวจสอบและ
เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาใหม3 . ..” แก) ไ ขเปL น “...มอบผู) อํ า นวยกอง
นโยบายและแผนนํากลับไปตรวจสอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต3อไป…”
๓) หน)า ๙ ย3อหน)าที่ ๗ ข)อความว3า “...(๗) ขอให)อธิการบดีใหม3...” แก)ไขเปLน “...
มอบอธิการบดีที่จะมารับหน)าที่ใหม3ไปพิจารณา...”
๔) หน)า ๘ วาระที่ ๓.๔ มติที่ประชุม ข)อความว3า “...๒) อนุมัติหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต...” แก)ไขเปLน “...๒) อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต...”
๕) หน)า ๘ วาระที่ ๓.๔ มติที่ประชุม ข)อ ๓.๓) ข)อความว3า “...คณะกรรมการ
ข)าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)...” แก)ไขเปLน “...
คณะกรรมการข)าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)...”
๖) หน)า ๘ วาระที่ ๓.๔ มติที่ประชุม ข)อ ๓.๕) ข)อความว3า “...สื่อภาพเคลื่อนไหว

๕
ดิจิตอล...” แก)ไขเปLน “...สื่อภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล...”
๗) หน)า ๙ วาระที่ ๓.๔ มติที่ประชุม ข)อ ๕) ข)อความว3า “...แล)วกลับมาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง...” แก)ไขเปLน “...แล)วกลับมาเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝCายกลั่นกรองหลักสูตร อีกครั้งหนึ่ง...”
๘) หน)า ๘ วาระที่ ๓.๔ มติที่ประชุม ข)อ ๓.๖) ข)อความว3า “...มอบนโยบายการนํา
ระบบ TQF (Thai Qualifications Framework) ด)านคุณธรรม จริยธรรมสู3
กระบวนการศึกษาและเปLนการปeองกันความเสี่ยงเรื่องการฝCาฝfนวินัยของ
นักศึกษา โดย...” แก)ไขเปLนข)อความว3า “...มอบนโยบายการนําระบบ TQF
(Thai Qualifications Framework) ด)านคุณธรรม จริยธรรมสู3กระบวนการ
ศึกษาและเปLนการปeองกันความเสี่ยงเรื่องการฝCาฝfนวินัยของนักศึกษา โดยให)นํา
นโยบายต3อไปนี้ไปใช)ในทุกหลักสูตร...”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหน2งทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภา
มหาวิ ทยาลั ย ผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ /ประธานคณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน3 งทางวิ ช าการ รายงานต3 อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยความว3า ด)วยคณะกรรมการพิจารณาตําแหน3งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ได)พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๒ ราย และได)รับรองตําแหน3ง
ทางวิชาการระดับผู)ช3วยศาสตราจารยของบุคลากรสายวิชาการ จํานวน ๑ ราย รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมร3วมกันพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหน3ง
ทางวิชาการ
นายกสภามหาวิทยาลัยให)นโยบายว3าการรับรองตําแหน3งวิชาการจากมหาวิทยาลัย
อื่นๆ ของรัฐ ให)รั บรองได) ตั้งแต3วั นที่ บรรจุเ ข)า มาเปL นบุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ย ส3วนมหาวิ ทยาลั ย
เอกชนนั้นให)พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
และเพื่ อ ให) ก ารพิ จ ารณาของสภามหาวิ ท ยาลั ย มี ข) อ มู ล ด) า นกฎ ระเบี ย บต3 า งๆ
ประกอบการพิ จารณาเรื่ องต3 างๆ ที่เกี่ ยวข)องได) มอบหมายให)นิ ติกรไปอ3า นระเบี ยบ ข) อบังคับ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะว3า๑)
ควรนําผลงานทางวิชาการที่ได)รับการอนุมัติเผยแพร3ทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ๒) ประชาสัมพันธ
ให)นักศึกษาตามสาขาวิชาที่ได)รับการอนุมัติตําแหน3งทางวิชาการทราบเพื่อประโยชนในการค)นคว)า
ข)อมูลความรู)ในสาขาวิชา ๓) ควรส3งเอกสารเพื่อเผยแพร3แก3หน3วยงานที่เกี่ยวข)อง

๖
มติที่ประชุม

๑) อนุมัติกําหนดตําแหน3งทางวิชาการและแต3งตั้งบุคคลให)ดํารงตําแหน3ง ดังนี้
๑.๑) ดํารงตําแหน3ง รองศาสตราจารย ได)แก3 ผู)ช3วยศาสตราจารยปราณี
สุรสิทธิ์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร
๑.๒) ดํารงตําแหน3ง ผู)ช3วยศาสตราจารย ได)แก3 อาจารยโองการ วณิชาชีวะ
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
๒) รั บรองตําแหน3งทางวิ ชาการของผู)ช3ว ยศาสตราจารยพัฑรา สื บศิริ สาขาวิช า
สถาปiตยกรรม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแต3วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
๓) เมื่อครบ ๓ เดือนให)นิติกรเข)าร3วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อให)ข)อมูลเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข)อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยต3อที่ประชุม

๓.๒ การตรวจรายงานการเงินสําหรับป)สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จาก
สํานักงานการตรวจเงินแผ2นดิน (วาระลับ)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนางสาวปJยะวดี หิริกมล และคณะ รายงานข)อมูลการ
รายงานการเงินสําหรับปjสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จากสํานักงานตรวจเงินแผ3นดิน ความว3า
ด)วยสํานักงานการตรวจเงินแผ3นดินได)ตรวจสอบรายงานการเงินสําหรับปjสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และได)แจ)งโดยหนังสือลับที่ ตผ ๐๐๓๔/๓๔๐๗ ลงวันที่ ๒๔
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให)มหาวิทยาลัยดําเนินการตามข)อเสนอแนะในข)อสังเกตประกอบการตรวจสอบ
รายงานทางการเงินสําหรับปjสิ้ นสุดวั นที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และได)ส3งสํ าเนาให)สภามหาวิ ทยาลั ย
ติดตามผลการดําเนินการตามข)อเสนอแนะ แล)วให)แจ)งสํานักงานการตรวจเงินแผ3นดินทราบด)วย ทั้งนี้
กองคลัง สํานักงานอธิการบดีและผู)เกี่ยวข)องได)ดําเนินการตามข)อเสนอแนะแล)ว และเชิญนางสาวปJยะวดี
หิริกมล ผู)อํานวยการกองคลัง และคณะรายงานข)อมูลการติดตามตรวจสอบและการแก)ไขการจัดทํ า
รายงานการเงินแก3 สํ านักงานการตรวจเงิ นแผ3นดิ น รายละเอียดดั งเอกสารประกอบการประชุ มตาม
ระเบียบวาระนี้
หม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3า
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได)แต3งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลในเรื่องนี้ ได)เรียนเชิญนายสมพร เวชพาณิชย
กรรมการผู)จัดการและผู)ตรวจสอบบัญชีบริษัทตรวจสอบบัญชี DIA โดยมีการประชุม ๑๐ ครั้งภายใน
๑ ปj และขอให)ช3วยกันหาข)อมูลประกอบเพื่อสรุปข)อมูล ซึ่งเปLนการยากมากในการตรวจสอบ แต3ก็สําเร็จ
ไปในส3 ว นมาก ส3 ว นที่ เ หลื อ คื อ การบั น ทึ ก บั ญ ชี มี ข) อ ผิ ด พลาดคื อ เงิ น สดขาดบั ญ ชี จํ า นวน
๑,๐๙๗,๐๐๘.๖๒ บาท เปLนเงินสดรอตรวจสอบซึ่งเปLนผลต3างคงเหลือระหว3างฝCายบัญชีกับฝCายการเงิน
เพราะการบันทึกบัญชีไม3เปLนปiจจุบัน จึงเปLนปiญหาตั้งแต3ปj ๒๕๔๙ ถึง ๒๕๕๑ ซึ่ งไม3ทราบสาเหตุว3 า
เพราะเหตุใดจึงไม3มีการปJดบัญชีจ3ายแต3ละวันให)ตรงกัน ทําให)การตรวจสอบยากขึ้นมาก อย3างไรก็ตาม
คณะกรรมการฯ ได) ขอให) กองคลั งชุ ดเดิ มช3 วยหาข) อมู ล การตรวจสอบบั ญชี ธนาคารไม3 มีการทํ างบ
เปรียบเทียบจํานวน ๑๑๐ บัญชี มีค3าใช)จ3ายล3วงหน)าเปLนเงินทดรองจ3าย ระหว3างปj ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ไม3ได)

๗
ทําสัญญาเงินยืมตามที่กระทรวงการคลังกําหนด มีค3าใช)จ3ายล3วงหน)า จํานวน ๒๘,๙๒๕,๖๘๘.๔๖ บาท
ไม3มีหลักฐานให)ตรวจสอบ ทางคณะผู)ทํางานสามารถปรับปรุงให)ถูกต)องแล)ว จํานวน ๒๐,๙๖๓,๐๙๓.๙๒
บาท และได)ค)นพบเอกสารถูกต)องเปLนเงินทดรองจ3ายแต3ไม3มีงบประมาณมาตัด จํานวน ๕,๑๓๗,๘๒๙.๔๑
บาท นอกจากนั้ น ยั ง มี ร ายงานการเบิ ก จ3 า ยแต3 ไ ม3 มี เ อกสารนํ า ส3 ง คื น เงิ น ทดรองจ3 า ย จํ า นวน
๘๔๒,๙๕๒.๗๕ บาท จึงขอให)ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อให)ปJดบัญชีและอนุมัติเงินจํานวน
๕,๑๓๗,๘๒๙.๔๑ บาท โดยให)ผู)เกี่ยวข)องรายงานด)วยว3าเงินจํานวนนี้มีแผนงบประมาณรองรับหรือไม3
นางฉันทวรรณ นาคชัย นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานว3าเงินจํานวนนี้เปLนเอกสาร
การเบิกจ3ายเงินที่ได)มีการดําเนินการไปแล)ว และมีบางส3วนมีการตั้งงบประมาณที่เปLนเงินรายได) มิใช3
งบประมาณแผ3นดิน และเอกสารบางส3วนเปLนเอกสารที่ขออนุมัติจากเงินสวัสดิการหรือเงินโครงการพิเศษ
ของมหาวิทยาลัย มีการเบิกจ3ายจากเงินทดรองจ3ายไปแล)ว แต3ยังไม3ได)ตั้งเบิกคืนจากงบประมาณ จึงขอ
การพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อตั้งเปLนงบประมาณรองรับและทําการบันทึกบัญชี
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3าเรื่อง
นี้ล3วงเลยมานานมากแล)ว หากพบหลักฐานต3างๆ แสดงว3าควรจะตั้งสํารองเบิกจ3ายไปนานแล)ว กรณีนี้ จึง
เปLนความบกพร3องในการปฏิบัติหน)าที่ ขาดความรอบคอบในการดําเนินงานตามกระบวนการ ดังนั้นควร
สอบถามไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ3นดินว3าการตั้งเปLนงบประมาณรองรับในส3วนนี้สามารถทําได)
หรือไม3 หากทําไม3ได)จะต)องทําอย3างไร
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกตว3า ๑)
เรื่ อ งนี้ เ ปL น เรื่ อ งของฝC า ยบริ ห ารหรื อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ ต) อ งอนุ มั ติ ๒) ผู) ต รวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยได)ตรวจสอบพบหรือไม3 เพราะต)องมีการตรวจสอบทุกไตรมาส ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยควร
รับทราบและมอบให)ฝCายบริหารไปดําเนินการและรายงานให)สภามหาวิทยาลัยทราบอีกครั้งหนึ่ง
หม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3า
ตามที่ตรวจสอบมานั้นก็ไม3พบเหตุผลที่จะมีการทุจริต แต3เปLนการบกพร3องต3อหน)าที่ และต)องมีผู)รับผิดชอบ
สภามหาวิทยาลัยจึงควรตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้สํานักงานการตรวจเงินแผ3นดินก็
แนะนําให)ปJดบัญชีของปj ๒๕๕๓ ได) ส3วนของปj ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ นั้นก็ให)ปJดบัญชีเปLนปjต3อปj
นายกสภามหาวิทยาลัยแจ)งว3 า สํ านักงานการตรวจเงิ นแผ3 นดินได) เข) ามาตรวจสอบ
การเงินของมหาวิทยาลัยและทํารายงาน ๒ ชุด ชุดหนึ่งส3งให)ผู)บริหาร อีกชุดหนึ่งส3งให)สภามหาวิทยาลัย
เพื่ อให) รั บทราบข) อมู ล ในฐานะที่ สภามหาวิ ทยาลั ยกํ ากั บดู แล จึ งต) องดํ าเนิ นการ ในขั้ นต) นก็ ได) ให)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุ ฒิไปตรวจสอบข)อมูลจนพบว3าเงินจํานวนดังกล3าวเกิดจากการ
บกพร3องในการลงบัญชี มหาวิทยาลัยจึงต)องไปดําเนินการโดยสภามหาวิทยาลัยอาจจะให)ระยะเวลา ๑
หรือ ๒ เดือนเพื่อให)ผู)เกี่ยวข)องไปตรวจสอบหลักฐาน หรือจะตั้งคณะกรรมการเพื่อไปตรวจสอบเพื่อหา
ผู)รับผิดทางแพ3ง แต3กระบวนการในการยืมเงินทดรองจ3ายไปดําเนินโครงการนั้นแต3เดิมใช)ระบบราชการ
ขั้นตอนล3าช)าทําให)เกิดความสับสนของอาจารยที่ไม3ถนัดในเรื่องนี้ สภามหาวิทยาลัยได)มีการดําเนินการ
ปรับแก)ขั้นตอนไปบ)างแล)ว นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยได)พิจารณารายงานของสํานักงานการตรวจเงิน

๘
แผ3นดินแล)ว โดยได)ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบความเปLนมา ผลก็เปLนไปตามรายงานและได)ให)กอง
คลังรายงานข)อมูล ซึ่งมีบางข)อมูลที่ไม3สามารถชี้แจงได)
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3ากลุ3ม
ตรวจสอบภายในควรเปLนมืออาชีพ ตรวจสอบทุกวันหรือทุกเดือนเพื่อหาข)อบกพร3องและแก)ไข พัฒนา
ปรับปรุง ก3อนที่จะสายเกินไป การดําเนินการควรมีงบการเงินที่มีผู)ตรวจสอบรับรองมาประกอบการ
พิ จารณา เพราะเปL นเรื่ องที่ หมิ่ นเหม3 มาก ควรมี การตั้ งคณะกรรมการที่ เปL นฝC ายตรวจสอบภายในที่
สามารถพิจารณาสิ่งใดถูก สิ่งใดผิดทางการเงินได)
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อมูลว3า
จากประสบการณการทํางานทั้งภาครัฐ วิสาหกิจ และเอกชน แต3ละองคกรมีคณะผู)ตรวจสอบภายในที่จะ
มีการประชุมสรุปให)กรรมการทราบทุกไตรมาส มิฉะนั้นจะกลายเปLนความรับผิดชอบของผู)บริหารสูงสุด
ในเรื่ อ งนโยบายขององคกรนั้ น ๆ และอาจทํ า ให) เ กิ ด การบกพร3 องหรื อเสี ย หายได) จึ ง เสนอให) ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินงาน ฝCายตรวจสอบภายใน โดยมีผู)รู)เปLนประธาน มีเจ)าหน)าที่จากกองคลังร3วมเปLน
คณะทํางานเพื่อสรุปข)อมูลให)กับผู)ตรวจสอบภายในและภายนอก
นายถนอม อิ นทรกํ าเนิ ด อุ ปนายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล3 าวว3 าตามที่ ศาสตราจารย
ฐาปนา บุญหล)า และพลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวมา
นั้ นเปL นเรื่ องที่ จะต) องดํ าเนิ นการต3 อไป แต3 เรื่ องนี้ ผ3 านมาแล) วหลายปj เนื่ องมาจากไม3 มีการจั ดระบบ
เกี่ยวกับการคลังต3างๆ จึงเปLนความบกพร3องด)านระบบ มิใช3ผู)ปฏิบัติงาน จากนั้นได)สอบถามถึงบัญชีเงิน
ฝากของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่มีจํานวนมากว3าเปLนเพราะเหตุใด
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3าส3วนใหญ3เปLนบัญชีโครงการหรือกิจกรรม ไม3ใช3บัญชี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยตรง จึงควรหารือกับธนาคารให)แยกบัญชีที่ไม3ใช3ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครโดยตรงออกไปให)ชัดเจน
ศาสตราจารยฐาปนา บุ ญหล) า กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ กล3 าวว3 า
มหาวิทยาลัยควรมีผังบัญชีเพื่อแสดงรายการและเลขที่บัญชีต3างๆ
มติที่ประชุม ๑) ให)ผู) บริหารนํ าข)อชี้แจงและผลการตรวจสอบรายงานต3 อสํานักงานการตรวจเงิ น
แผ3นดิน
๒) เงินที่ขาดไปขอให)ฝCายบริหารตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและหาผู)รับผิดชอบทาง
แพ3ง และให)ผู)รับผิดชอบหาหลักฐานมาแสดง
๓) หากหาหลั ก ฐานไม3 ได) จะพิ จ ารณาดํ า เนิ น การต3 อไปอย3 า งไรให) ร ายงานสภา
มหาวิทยาลัยทราบ กรณีการขอให)สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจ3ายเงินตามเอกสารการ
เบิ กจ3 า ยนั้ น ให) สอบถามสํ านั กงานการตรวจเงิ นแผ3 นดิ นเปL นลายลั กษณอั กษรว3 า
สามารถอนุมัติให)เบิกจ3ายย)อนหลังได)หรือไม3

๙
๔) ขอให)กองคลังตรวจสอบเรื่องการเบิกจ3ายเงินที่มีปiญหาผิดพลาดอยู3บ3อยครั้ง ควร
ช3วยแนะนําหรือทําบันทึกรายงานข)อมูลต3อผู)บริหารและเสนอแนะแนวทางแก)ไข เช3น
การติดขัดที่ข)อบังคับ สภามหาวิทยาลัยจะได)พิจารณาแก)ไขต3อไป

๓.๓ รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ผู)ช3วย
อธิการบดี/ปฏิบัติหน)าที่ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผน รายงานข)อมูลการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ความว3ากองนโยบายและแผน
ได) จั ด ทํ า รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งประจํ า ปj
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และได)รับข)อเสนอแนะจากสภามหาวิ ทยาลัยให)ไปปรับปรุงแก)ไข โดยต)อง
วิเคราะหข)อมูลจริงย)อนหลังด)วย กองนโยบายและแผน จึงนํากลับไปดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะหและ
ปรั บปรุ งแก) ไข โดยนํ าเข) าพิ จารณาในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงแล) ว รายละเอี ยดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
รองศาสตราจารยเพี ย งพบ มนตนวลปรางค ผู) ช3 ว ยอธิ ก ารบดี / ปฏิ บั ติ ห น) า ที่
ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผนกล3าวว3าจะตัดข)อมูลที่ไม3เกี่ยวข)องในหน)า ๒๓ ออก
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําให)
ข)อมูลในหน)า ๒๓ ว3าการดําเนินงานเรื่องความเสี่ยง โดยปกติจะมี ๓ ด)าน แต3มหาวิทยาลัยเลือกด)าน
ทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติงาน โดยมีคําจํากัดความใน ก.พ.ร. จึงต)องนํามาบริหารความเสี่ยงในหน)า
๓๕ เปLนต)นไป เพื่อให)สัมพันธกัน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3าผล
ของตัวเลขความเสี่ยงนั้นขึ้นอยู3กับตัวเลขของโอกาส ดังเช3นตัวเลขในหน)า ๒๘ ตัวเลขของระดับโอกาส
นั้นมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนหรือไม3
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3าโอกาส
มากหรือน)อยนั้นให)ดูบันทึกข)อมูลที่ผ3านมาแล)วว3าบ3อยครั้งมากเพียงใด จากนั้นได)ให)ข)อสังเกตเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงทางภัยธรรมชาติว3ามีภัยอื่นๆ ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงและบ3อยครั้งมากกว3า อีกทั้งการ
ประกันภัยจะเปLนมาตรการในการช3วยบรรเทาความเสี่ยงต3างๆ ได)
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกต
ว3ามาตรการและแผนนั้นระบุไม3ชัดเจน แต3เมื่อสรุปแล)วความเสี่ยงกลับเปLนที่รับได) ซึ่งไม3สอดคล)องกัน
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เสนอแนะเกี่ยวกับข)อมูลว3าหน)า ๒๒ การประเมินต3างๆ เช3น ด)านทรัพยากร การประเมินและการสรุป

๑๐
นั้นควรสอดคล)องกัน ไม3ควรเฉพาะเจาะจงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต3ควรครอบคลุมในสาระสําคัญ
ตั้งแต3 ๓.๑ – ๓.๓ นอกจากนั้นยังให)ข)อสังเกตว3ามีข)อความในมาตรการควบคุมความเสี่ยงว3า “กําชับ
ให)ผู)เกี่ยวข)องกับการจัดซื้อคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท” ซึ่งไม3น3าจะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ควร
ปรับข)อความให)ถูกต)อง การเกิดภัยธรรมชาติเช3นน้ําท3วมนั้น ในอนาคตโอกาสที่จะเกิดขึ้นอาจจะไม3
ค3อยมีแล)ว หากรัฐบาลมีการจัดการที่ดี
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3า
เพราะเหตุใดมหาวิทยาลัยจึ งไม3 ทําการบริหารสู3ความเปLนเลิศ เหมื อนกับ มหาวิทยาลัย ชั้นนํ าอื่น ๆ
การจัดการความเสี่ยงเปLนเพียงส3วนหนึ่งเท3านั้น มหาวิทยาลัยควรตั้งเปeาหมายไว)ว3าอีก ๔ ปjข)างหน)า
ทําอย3างไรจึงจะเปLน ๑ ใน ๕๐๐ มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก สําหรับความเสี่ยงนั้นมีทั้งที่ควบคุมได)
และควบคุมไม3ได) มีทั้งปiจจัยภายในและภายนอก จึงควรพิจารณาว3าสิ่งใดเปLนปiจจัยแรกๆ ของความ
เสี่ยง ตัวชี้วัดที่นําเสนอมานั้นไม3มีน้ําหนักที่จะเกิดความเสี่ยง เช3น การจัดซื้อ ซึ่งเปLนกระบวนการใน
การดํ า เนิ น การ ทั้ งนี้ เกณฑวั ด ผลที่ จ ะนํ าไปสู3 ค วามเสี่ ย งด) า นทรั พยากรบุ คคลนั้ น มี อ ยู3 ๗ เกณฑ
มาตรฐาน ซึ่งเปLนเกณฑมาตรฐานโลกที่จะนําองคกรไปสู3ความเปLนเลิศได)
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3าเรื่องความเสี่ยงและการวางแผนนั้นในที่สุดจะไปตก
อยู3กับผู)ที่รับผิดชอบ แต3ก็ไม3สามารถทําได)และทําแล)วก็ไม3เกิดประโยชน ไม3มีผลในทางปฏิบัติถ)าผู)ที่
เกี่ยวข)องไม3มาร3วมกันคิด ดังนั้นหากจะทําให)เกิดประโยชนผู)บริหารทุกคนต)องมาช3วยกันคิด เช3น หาก
นักศึกษาน)อยลงจะทําอย3างไร จึงควรปรับความคิดกันใหม3ว3าเรื่องบางเรื่องที่เปLนของมหาวิทยาลัย ทุก
คนต)องไปดําเนินการกันอย3างจริงจัง มิใช3เปLนภาระของผู)รวบรวมที่ต)องเปLนผู)คิดแต3เพียงผู)เดียว
ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจําเสนอแนะว3าการคิดสถานการณก3อนความเสี่ยงนั้นจะทําให)ตัดสินใจลําบาก จึงควรมีข)อมูลก3อน
วางแผนบริหารความเสี่ยง และในตารางแนวทางการพัฒนานั้นข)อมูลไม3สอดคล)องกัน เช3นการละเมิด
กฎระเบี ย บของมหาวิ ทยาลั ย การลาออกของบุ ค ลากร และการลาออกกลางคั น ของนั กศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยไม3ทราบสาเหตุ หากผลที่ออกมาชัดเจน ผู)รับผิดชอบจะต)องหาวิธีแก)ไข
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3าควร
มีหลักคิดในทางบวกมากกว3า ในการคิดปeองกันเปLนความคิดแบบความเสี่ยง ซึ่งบริษัทต3างๆ มองเปLน
เรื่องเล็ก เปLนการจับผิดอดีตในองคกร ควรคิดแบบมิติใหม3ของการบริหารใหม3 ควรมองในเรื่องของ
อนาคตว3าจะทําอย3างไรให)ทุกคนมีศักยภาพ มีคุณภาพ ความเสี่ยงก็จะหมดไป
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให) ข) อ มู ล ว3 า การดํ า เนิ น การเรื่ อ งนี้ เ ปL น ไปตาม
พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ3นดินปj ๒๕๔๕ ให)หน3วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องนี้
มติที่ประชุม อนุมัติรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให)ปรับแก)ข)อมูลที่ไม3สอดคล)องกัน
๓.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑

๑๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผู)ช3วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล รองอธิการบดี
ฝCายบริหารจัดการรายงานข)อมูลผลการปฏิบัติงาน ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑ ซึ่งผ3าน
การกลั่นกรองจากคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝCายแผน งบประมาณและการคลัง
เรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกตว3า
เอกสารในหน) า ๔๓ และ ๔๔ แผนปฏิ บั ติในเรื่ องกิ จกรรม ไตรมาส ๑ ปj ๒๕๕๕ นั้ นไตรมาส ๑ ตั้ ง
กิจกรรมไว) ๓๐๓ กิจกรรม ดําเนินการแล)วเสร็จแค3 ๙ กิจกรรม ที่เหลืออยู3ระหว3างดําเนินการใช3หรือไม3
ขณะนี้กําลังจะสิ้นไตรมาส ๒ ซึ่งพิจารณาจากตัวเลขแล)วอาจจะไม3ทันเวลา
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ให)ข)อมูลว3าคําว3าดําเนินการแล)วเสร็จนั้น
หมายถึงการดําเนินการนั้นดําเนินการเฉพาะไตรมาส ๑ และเสร็จสิ้นโครงการในการเบิกจ3าย ส3วนที่ยังไม3
ดําเนินการนั้นไม3มี
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3ารายงานผล
การปฏิบัติงานฯ นี้เปLนชื่อมาตรฐานใช3หรือไม3 ควรเปLนรายงานการดําเนินการตามแผนการใช)งบประมาณ
ว3ามีผลอย3างไร มีผลดีต3อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย3างไร
รองศาสตราจารยเพี ยงพบ มนตนวลปรางค ให) ข)อมู ลว3 า ชื่ อนี้ จะรองรั บการตรวจ
ประเมินของ สกอ. ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ซึ่งจะต)องผ3านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย
ผู)ช3วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล กล3าวว3าประธานคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝCายแผน งบประมาณ และการคลัง ได)ให)นโยบายชัดเจนว3าจะต)องมีการรายงานเชิง
คุณภาพในแต3ละโครงการและกิจกรรม ได)มอบหมายให)แต3ละคณะรับไปดําเนินการ ซึ่งจะเปLนเชิงปริมาณ
ส3วนเชิงคุณภาพนั้นจะรายงานในไตรมาส ๒ และ ๔
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3าควร
ทําเปLนแผนภูมิเพื่อเปรียบเทียบให)ชัดเจนจะเข)าใจได)ง3ายกว3านี้
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3าตารางที่
๔.๑ ในหน)า ๔๘ ร)อยละการเบิกจ3ายงบประมาณในการลงทุน เปeาหมายจะต)องเบิกจ3ายให)ได)ร)อยละ ๑๐
ในไตรมาสที่ ๑ แต3เบิกจ3ายเพียงแค3 ๐.๔๓ ซึ่งน)อยมาก ไม3เปLนการดําเนินการตามแผนตามที่ตั้งเปeาหมาย
ไว) ผู)บริหารจึงควรหาสาเหตุว3าเปLนเพราะอะไร
ผู)ช3วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล กล3าวว3าปiจจุบันงบลงทุนได)นําไปสร)างอาคาร
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งอยู3ระหว3างการดําเนินงาน e-auction และครุภัณฑก็อยู3ระหว3าง
การส3งมอบครุภัณฑ ซึ่งก็จะยังไม3แสดงตัวเลขให)เห็น
พลอากาศเอก นพพร จั นทวานิช กล3าวว3าควรมี การเตรี ยมการล3 วงหน) าและมีการ
เร3งรัดในการเบิกจ3าย เพื่อให)เปLนไปตามเปeาหมาย
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน ให)ข)อเสนอแนะว3างบลงทุนนั้นต)องมีการวางแผนล3วงหน)า
เปLนรูปแบบไม3ว3าจะเปLนการก3อสร)างหรือครุภัณฑต3างๆ การประกวดราคานั้นสามารถดําเนินการได)โดย

๑๒
ยั งไม3 ทําสั ญญา หากทํ าสั ญญาในวั นที่ ๑ ตุ ลาคม ก็ จะสามารถดํ าเนิ นการไปตามแผน และเบิ กจ3 าย
งบประมาณได)ตามเปeาหมาย
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3าในเอกสารมีรายงานข)อมูลโครงการที่ไม3ได)ดําเนินการ
ซึ่งส3วนใหญ3เปLนของวิทยาลัยการฝqกหัดครูและกองทุนการกีฬา ขอให)ชี้แจงว3าเปLนเพราะเหตุใดจึงไม3ได)
ดําเนินโครงการ
ผู)ช3วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล กล3าวว3ากรณีวิทยาลัยการฝqกหัดครูนั้นเปLนการ
ดําเนินการในปj ๒๕๕๕ ซึ่งอยู3ระหว3างการบริหารงานของคณบดีคนเดิม
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง/รองอธิการบดี
ฝCายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา ให)ข)อมูลว3ากองทุนการกีฬานี้ได)แบ3งไปตามคณะต3างๆ แล)ว ที่
เหลื ออยู3 คืองบสํ าหรั บจั ดการแข3 งขั นกี ฬากูบแดงเกมส ซึ่ งไม3สามารถจั ดในเวลาเรียนปกติ ได) เพราะ
นั กศึ กษาภาค กศ.พบ. นั้ น เรี ย นในวั น เสารและอาทิ ต ย จึ งเลื่ อนไปจั ดในเดื อนมี น าคมทํ าให) ข) า ม
ปjงบประมาณไป
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอว3าควร
รายงานข) อมู ลทั้ งในเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพเพื่ อให) เ ห็ น ว3 าได) ใช) งบประมาณไปอย3 า งคุ) มค3 า มี
ประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม รับทราบโดยมีข)อเสนอแนะดังนี้
๑) ควรทําเปLนแผนภูมิเพื่อเปรียบเทียบให)ชัดเจนจะเข)าใจได)ง3ายกว3านี้
๒) ควรมีการเตรียมการล3วงหน)าและมี การเร3งรัดในการเบิกจ3าย เพื่อให)เปLนไปตาม
เปeาหมาย
๓) งบลงทุนนั้นต)องมีการวางแผนล3วงหน)า เปLนรูปแบบไม3ว3าจะเปLนการก3อสร)างหรือ
ครุภัณฑต3างๆ การประกวดราคานั้นสามารถดําเนินการได)โดยยังไม3ทําสัญญา หากทําสัญญาในวันที่ ๑
ตุลาคม ก็จะสามารถดําเนินการไปตามแผน และเบิกจ3ายงบประมาณได)ตามเปeาหมาย
๔) ควรรายงานข)อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให)เห็นว3าได)ใช)งบประมาณ
ไปอย3างคุ)มค3า มีประสิทธิภาพ
๓.๕ พิจารณานําเรื่องการทําสัญญาเช2าพื้นที่ธรณีสงฆ! ๑๓๗ ไร2 (ที่ตั้งมหาวิทยาลัย)
เข$ามหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร อธิการบดี/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3งรายงานข)อมูลความว3า ด)วยวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ได)
ยื่นฟeองมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปLนคดีของศาลแพ3งหมายเลขดําที่ ๕๑๙๒/๒๕๕๕ ระหว3าง วัด
พระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยนายกฤชญาณ เรืองนุ3ม ผู)รับมอบอํานาจ โจทก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครที่ ๑ นายเปรื่อง กิจรัตนภร ที่ ๒ จําเลย ฐานผิดสัญญาเช3า ขับไล3 ละเมิด เรียกค3าเสียหาย ใน
พื้นที่ ๑๓๗ ไร3 (พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย) ในการนี้ มหาวิทยาลัยอยู3ระหว3างการเจรจาไกล3เกลี่ยในชั้น

๑๓
ของศาลแพ3ง ศูนยไกล3เกลี่ยข)อพิพาท ในประเด็นที่เกี่ยวกับการขอทําสัญญาเช3าพื้นที่ธรณีสงฆกับวัดพระ
ศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ให) มีอายุสัญญาเช3ามี กําหนดระยะเวลา ๓๐ ปj และมหาวิ ทยาลัยจะนําเรื่อง
ดังกล3าวเข)าสู3การพิจารณาของมหาเถรสมาคม ต3อไป จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให)
ความเห็นชอบ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3าสภามหาวิทยาลัยมีมติให)เช3า ๓๐ ปjหรืออาจจะนาน
กว3านั้นโดย ๑) หารือกับวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร สํานักงานพระพุทธศาสนาแห3งชาติ และมหาเถร
สมาคม ๒) ในช3วงนี้เปLนช3วงของการเปลี่ยนอธิการบดี จึงควรให)อธิการบดีวาระต3อไปเปLนผู)ไปหารือ
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ให)ข)อมูลว3าในส3วนของค3าเช3านั้นศาลวินิจฉัยแล)ว
ก3อนหน)านั้นเปLนเงินบํารุงการใช)สถานที่ของวัด ซึ่งมหาวิทยาลัยมาตั้งอยู3ตั้งแต3ปj ๒๔๙๙ ไม3ใช3ค3าเช3าโดย
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห3งชาติเปLนผู)ทําเรื่องเบิกให) ต3อมาในปj ๒๕๑๗ กรมการศาสนาขอให)อธิบดี
กรมการฝqกหัดครูเปLนผู)เบิกเงิน เพื่อบํารุงการใช)สถานที่ของวัดแต3ก็ไม3ได)เบิกให)เปLนเวลา ๑๐ ปj ทางวัดจึง
ฟeองร)องขอคืนที่ดิน ศาลตัดสินว3าให)เบิกเงินงบประมาณแผ3นดินเปLนค3าบํารุงปjละ ๓๓,๐๐๐ บาทเพราะ
ไม3ได)เบิกให)เปLนระยะเวลา ๑๐ ปj แต3ถ)ามีการตกลงการเช3าต3อไปก็ให)คิดค3าเช3าตารางวาละไม3เกิน ๕๐
สตางค ต3อมามีปiญหาการใช)พื้นที่ธรณีสงฆหลายแห3ง ควรทําให)เปLนระบบ อธิบดีจึงทําหนังสือเวียนไปยัง
วิทยาลัยครูทุกแห3งว3าให)ทําสัญญาเช3าเปLนระยะเวลา ๓๐ ปj แต3ทางวัดไม3พร)อม จึงทําสัญญาตามอํานาจ
ของอธิบดีคือไม3เกิน ๓ ปj ภายหลังยุบกรมการฝqกหัดครู ทางวัดก็มาขอให)ทําสัญญาปjต3อปj และมีการขึ้น
ค3าเช3าปj ละร)อยละ ๑๐ หากมี การลงนามในสัญญาจะเปL นการผู กพั น จึ งได) มีการประสานกับมหาเถร
สมาคมว3ากรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนั้นเปLนการเช3าพื้นที่เพื่อการศึกษากับศาสนา ควรคิดค3า
เช3าพอประมาณเพราะเปLนประโยชนของสาธารณะ
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติให)ทําสัญญาเช3าพื้นที่ธรณีสงฆกับวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จํานวน
๑๓๗ ไร3 ให)มีอายุสัญญาเช3ามีกําหนดระยะเวลา ๓๐ ปj
๒) มอบมหาวิทยาลัยทําหนังสือถึงมหาเถรสมาคมขอเช3าพื้นที่ดังกล3าวในอัตราค3าเช3า
พื้นที่เพื่อประโยชนการศึกษาตามที่กรมศาสนาได)กําหนด

๓.๖ พิจารณา (ร2าง) ประกาศและข$อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๑) (ร2าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง จัดตั้งศูนย!บ2มเพาะวิสาหกิจ
พ.ศ. ...
๒) (ร2าง) ข$อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว2าด$วยการบริหารงานและการ
ดําเนินการงานศูนย!บ2มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ...
๓) (ร2าง) ข$อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว2าด$วยการบริหารจัดการและการ
รับ-จ2ายเงินโครงการฝ+กอบรมและให$บริการทางสังคม พ.ศ. ...

๑๔
๔) (ร2าง) ข$อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว2าด$วยการกําหนดค2าตอบแทน
พิเศษของบุคลากรบางตําแหน2ง พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล
สํ านั กงานอธิ การบดี ขอเสนอ (ร3 าง) ประกาศและข) อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร ซึ่ งผ3 าน
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝCายจัดทําข)อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เรียบร)อยแล)ว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๑) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง จัดตั้งศูนยบ3มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ...
๒) ข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยการบริหารงานและการดําเนินการ
งานศูนยบ3มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ...
๓) ข) อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร ว3 าด) วยการบริ หารจั ดการและการรั บจ3ายเงินโครงการฝqกอบรมและให)บริการทางสังคม พ.ศ. ...
๔) ข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยการกําหนดค3าตอบแทนพิเศษของ
บุคลากรบางตําแหน3ง พ.ศ. ...
๓.๗ พิ จารณาหลั กสู ตรมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พระนคร จํ า นวน ๓ หลั ก สู ต ร ๘
สาขาวิชา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี
ฝCายวิชาการและบริการวิชาการนําเสนอหลักสูตรต3อสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๓ หลักสูตร ๘ สาขาวิชา
ที่ผ3านการกลั่นกรองจากสภาวิชาการ และคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝCายกลั่นกรอง
หลักสูตร เรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝCายกลั่นกรองหลักสูตร ให)ข)อมูลเพิ่มเติมว3าหลักสูตรต3างๆ ได)ผ3านการ
กลั่นกรองก3อนที่จะนําเข)าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งเรื่องการใช)ภาษาและเนื้อหาเพื่อความสมบูรณ
และจะผ3านการกลั่นกรองตามข)อสังเกตและข)อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก3อนที่จะส3งไป
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศาสตราจารยสนิ ท อั กษรแก) ว กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ ถามว3 า
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตหมวดวิทยานิพนธ ๓๖ หน3วยกิต เพราะเหตุใดจึงจําแนกเปLนรายวิชา
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกตว3า
เปLนการให)อาจารยและนักศึกษาทํางานร3วมกัน นักศึกษาจะได)ประโยชน และทําให)สําเร็จการศึกษาได)
โดยง3ายและเร็วเพราะเรียนตามโปรแกรม
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กล3าวว3ากรณีนี้อยู3ที่อาจารยที่ปรึกษา ไม3ได)อยู3ที่การจัด
หมวดวิทยานิพนธเพียงอย3างเดียว

๑๕
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3า
มหาวิทยาลัยในต3างประเทศนักศึกษามุ3งแต3เรียนและทํางานวิจัย แต3นักศึกษาส3วนใหญ3ในประเทศไทย
ทํางานด)วยเรียนไปด)วย ทําให)เกิดการล3าช)า จึงต)องมีกฎเกณฑเข)ามากําหนด ตรวจสอบและติดตามแต3ละ
ขั้นตอนเพื่อให)เรียนสําเร็จได)
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว เสนอแนะว3าควรเพิ่มเติมขั้นตอนการพิมพเผยแพร3ด)วย
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุ ล กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู)ทรงคุณวุฒิให)
ข)อมูลว3ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะดําเนินการคล)ายๆ กัน คือแบ3งเปLนช3วงๆ ช3วง A B และ C ส3วน
ที่ มหาวิ ทยาลั ย รามคํ า แหงนั้ น ใช) วิ ธี สั มมนา ส3 ว นวิ ธี ที่ ใช) อยู3 นี้ ก็ น3 า จะใช) ได) คื อแบ3 งส3 วนเพื่ อให) เกิ ด
ความก)าวหน)าในการทําวิทยานิพนธ
นายผดุ งชาติ สุ วรรณวงศ ขอให) ประธานกรรมการประจํ าหลั กสู ตรในระดั บดุ ษฎี
บัณฑิตชี้แจงวิธีปฏิบัติ
ผู)ช3วยศาสตราจารยละอองทิพย มัทธุรศ เลขานุการสํานักงานโครงการผนึกกําลังการ
เปJดสอนหลักสูตรปริญญาเอก ให)ข)อมูลว3าการแบ3งรายวิชาวิทยานิพนธออกเปLน ๕ รายวิชาเนื่องจาก
ปiญหาจากการจั ดการเรียนการสอนในปj ที่ผ3 านมาซึ่ งมี นั กศึ กษายุ ติ การเรี ยนช3 วงการทําวิ ทยานิ พนธ
ค3อนข) างสู ง และนั กศึกษาไม3 สามารถลงทะเบี ยน ๓๖ หน3 วยกิตได) ภายใน ๑ ภาคเรี ยน จึ งมี รายงาน
ความก)าวหน)าทุกภาคเรียนในการประเมิน และในการประเมินไม3มีเกณฑที่ระบุชัดเจนว3าการประเมินแต3
ละครั้งมีความสําเร็จเพียงใดจึงจะผ3าน จึงมีการแบ3งย3อยกระบวนการทําวิทยานิพนธเพื่อให)ชัดเจนขึ้นเปLน
๕ ขั้นตอนตามขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ โดยเชื่อว3านักศึกษาสามารถที่จะวางแผนได)เปLนช3วงๆ ทั้งหมด
๕ ช3วง ว3าจะดําเนินการอย3างไรร3วมกับที่ปรึกษา นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่เสริมกระบวนการทั้งหมด ๕
ช3วงนี้ให)กับนักศึกษา นอกจากนี้จะพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธให)เข)มแข็งเปLนส3วนหนึ่ง
ของการบริหารหลักสูตรวิทยานิพนธใหม3นี้ด)วย
ศาสตราจารยสนิ ท อั กษรแก) ว ถามว3 ามี ห ลั กสู ตรดุ ษฎี บั ณฑิ ตอี กเท3 าใด และทุ ก
หลักสูตรดําเนินการตามนี้หรือไม3
ผู)ช3วยศาสตราจารยละอองทิพย มัทธุรศ ให)ข)อมูลว3ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมี
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตอยู3 ๔ สาขาวิชา และทุกหลักสูตรจะปรับให)เหมือนกันหมด
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ถามว3าแนวทางในการลงทะเบียนของนักศึกษา
ใน ๕ ช3วงนี้ทําอย3างไร
ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยละอองทิ พ ย มั ท ธุ ร ศ ให) ข) อ มู ล ว3 า นั กศึ ก ษาจะลงทะเบี ย น
วิทยานิพนธ ๑ ก3อน และจะมีกิจกรรมให)นักศึกษาเข)าร3วมเปLนการบังคับในการสร)างหัวข)อ และจะมีการ
นําเสนอความก)าวหน)าโดยมีอาจารยที่ปรึกษาเข)าร3วมประเมินกับอาจารยประจําหลักสูตรว3าวิทยานิพนธ
๑ นี้ผ3านหรือไม3 เมื่อผ3านก็ดําเนินการต3อไป

๑๖
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ให)ข)อสังเกตว3าถ)าทําเช3นนี้ภารกิจของอาจารยที่ปรึกษา
จะมากขึ้น มีความพร)อมหรือไม3 บางทีที่คิดว3าการดําเนินการจะทําให)นักศึกษาสําเร็จการศึกษาได)เร็วนั้น
อาจจะกลายเปLนช)าก็ได) ควรเน)นให)อาจารยที่ปรึกษาพัฒนาตนเองเปLนสําคัญ
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ให)ความเห็นว3านักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาช)า
หรือเร็วขึ้นอยู3กับ ๒ กรณี คือ ๑) จํานวนนักศึกษาที่รับแต3ละปj ๒) อาจารยที่ปรึกษามีความสามารถ
เสียสละ มีเวลาให)นักศึกษา
พลอากาศเอก นพพร จั นทวานิ ช เสนอให) ทดลองดํ าเนิ นการ และนํ ามารายงาน
ความก)าวหน)า
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๓ หลักสูตร ๘ สาขาวิชา ดังนี้
๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ หลักสูตร ๒ สาขาวิชา
๑.๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒ หลักสูตร ๕ สาขาวิชา
๒.๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา หลักสูตรใหม3 พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม3 พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผู)ช3วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล รองอธิการบดี
ฝCายบริหารจัดการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ความว3า สืบเนื่องจาก
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยได)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่ประชุมมีข)อสังเกตและข)อเสนอแนะ
ว3า ปiญหาการไม3ดําเนินโครงการตามคําขอนั้นมีมาทุกปjงบประมาณ สภามหาวิทยาลัยได)แก)ไขโดยการให)
แนวปฏิ บั ติ และออกระเบี ยบข) อบั งคั บให) ดํ าเนิ นการให) คล3 องตั วขึ้ น แต3 ก็ ยั งมี หลายโครงการที่ ไม3 ได)
ดําเนินการโดยไม3มีเหตุผลอันสมควร จึงมอบกองนโยบายและแผน ประสานหน3วยงาน (คณะและสํานัก)
ให)มารายงานชี้แจงต3อสภามหาวิทยาลัยว3าเหตุใดจึงไม3ได)ดําเนินโครงการหรือกิจกรรม นั้น ในการนี้ กอง

๑๗
นโยบายและแผนได)ประสานเชิญหน3 วยงานมารายงานชี้แจงต3อสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให$ที่ประชุมทราบ
๕.๑ แนวนโยบายการบริหารจัดการเงินรายได$ของสถาบันอุดมศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าด)วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได)
มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๑.๗) ว ๑๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แนวนโยบายการบริหารจัด
การเงินรายได) ของสถาบั นอุ ดมศึกษา ความว3า รั ฐมนตรี ว3าการกระทรวงศึ กษาธิการได) มอบหมายให)
สํานั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาพิ จารณารายงานผลการสอบทานการบริ หารเงิ นรายได) ของ
สถาบันอุดมศึกษา ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงศึกษาธิการ และพบว3า
สถาบันอุดมศึกษาเปLนหน3วยงานของรัฐ ที่มีเงินรายได)เปLนของตนเอง และไม3ต)องส3งเปLนรายได)แผ3นดิน มี
หน)าที่ต)องรายงานการรับและการใช)จ3ายเงิน เสนอต3อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
แต3ในปjงบประมาณที่ผ3านมา มีบางแห3งไม3รายงานการรับและการใช)จ3ายเงินตามบทบัญญัติดังกล3าว และ
บางแห3งออกฎระเบียบการใช)จ3ายเงินรายได) ที่อาจขัดหรือแย)งกับกฎหมายในส3วนที่เกี่ยวข)องกับการ
จัดซื้อจัดจ)าง และการจ3ายเงินค3าตอบแทนคณะกรรมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรพิเศษต3างๆ ดังนั้น
เพื่อปeองกันปiญหาที่อาจเกิดขึ้น จึงขอให)สถาบันอุดมศึกษากําหนดแนวนโยบายด)านการบริหารจัดการ
ด)านการจัดการข)อมูล และระบบการรายงานต3างๆ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ ขอความร2วมมือในการกําหนดจํานวนและระยะเวลาในการดํารงตําแหน2งของ
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได)ส3ง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร3วมมือในการกําหนดจํานวนและระยะเวลาในการดํารง
ตํ าแหน3 งของนายกสภามหาวิ ทยาลั ยและกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย (ฉบั บที่ ๒) เพื่ อให) เกิ ดความ
คล3องตัวในการปฏิบัติ จึงได)มีการยกเลิกประกาศเดิม รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปIองกันและแก$ไขปJญหายา
เสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได)ส3ง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปeองกันและแก)ไขปiญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

๑๘
เพื่อขอความร3วมมือทุกหน3วยงานได)ดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงานปeองกันและแก)ไข
ปi ญหายาเสพติ ดในสถาบั นอุ ดมศึ กษา ให) เปL นไปอย3 างมี ระบบ โดยกํ าหนดนโยบาย จํ านวน ๖ ข) อ
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔ การรับทราบการให$ความเห็นชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือที่
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๑๐๕๑ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ความว3าคณะกรรมการการอุดมศึกษาได)
รับทราบการให)ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล3าว
สภามหาวิทยาลัยได)อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และครั้งที่
๖/๒๕๕๕ เมื่ อวั นที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอี ยดดั งเอกสารประกอบการประชุ มตาม
ระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ขอเชิญเข$าร2วมประชุมเชิงปฏิบัติการร2วมกับ HEA แห2งสหราชอาณาจักร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนที่ประชุมว3าสถาบันคลังสมองของชาติ ได)มีหนังสือ
เชิญเข)าร3วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข)อ “The UK Professional Standards Framework (UKPSF)
for Teaching and Supporting Learning in the UK Higher Education and the Implication to
Thailand” ระหว3างวันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห)องกมลทิพย โรงแรมเดอะ สุโกศล (สยาม
ซิตี้ เดิม) ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ การประชุมดังกล3าว เปLนการเผยแพร3ความรู) ความเข)าใจ
เกี่ยวกับ URPSF แก3ผู)บริหารมหาวิทยาลัยและอาจารยผู)สอนในมหาวิทยาลัย และเพื่อหารือความเปLนไป
ได)ในการให)ความร3วมมือกับ HEA เพื่อการรับรองคุณภาพผู)สอนในมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ ขอเชิญเข$าร2วมงานสัมมนาทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าสถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข)าร3วมงาน
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของสภามหาวิทยาลัย ในวัน
จันทรที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห)องกมลทิพย ๑ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ผู)เข)าร3วมสัมมนา
มีค3าลงทะเบียน ๑,๕๐๐ บาท/ท3าน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๙
๖.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย แจ) ง กํ า หนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่
๕/๒๕๕๖ ในวันศุกรที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห)องประชุมสภามหาวิทยาลัย
ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปjการฝqกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๕ น.
ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู)จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

