๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
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ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์
๕. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๖. รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
๗. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๘. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๙. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๑๐. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
๑๑. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รักษาราชการ
แทนอธิ ก ารบดี / กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย โดย
ตําแหนง
อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน
ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
ผูชวยศาสตราจารยประกาศิต โสไกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
อาจารยบุญชัย อารีเอื้อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ผูชวยศาสตราจารยวัชรินทร อินทพรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ผูชวยศาสตราจารยอะเคื้อ กุลประสูติดิลก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูลาประชุม
๑. นายดุสิต เจริญควนิช
๒. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๓. รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร

๒
ผูเขารวมประชุม
๑. รองศาสตราจารยพิเศษกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยมณฑล จันทรแจมใส
๓. อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
๔. นายดิเรก พรสีมา
๕. อาจารยสถาพร ปกปอง
๖. อาจารยชินวงศ ศรีงาม
๗. ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
๘. ผูชวยศาสตราจารยประจักษ ไมเจริญ
๙. ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล ปอมสถิตย
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

นายสมชาย ทองพันธอยู
อาจารยณัฏฐ มากุล
อาจารยจุฬาลักษณ ชาญกุล
อาจารยกิตติคุณ มั่งคั่ง
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นายวิทู โชติรัตน
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโล ยี
สารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร
อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร
อาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

4

นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร กล า วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนด สรุปไดดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงวา ตามที่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา ไดครบวาระการดํารงตําแหนงเมื่ อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ไปแลวนั้น ในการนี้ ไดมีการดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบรอยแลว ผลการดําเนินการ
เลือกไดแก ๑) รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง ๒) ผูชวยศาสตราจารยอะเคื้อ กุลประสูติดิลก ๓) อาจารย
บุญชัย อารีเอื้อ ๔) ผูชวยศาสตราจารยวัชรินทร อินทพรหม รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้ และผูไดรับเลือกไดเขารวมประชุมครั้งนี้ดวยแลว จึงเรียนที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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๑.๒ มอบเกียรติคุณบัตร
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ด ว ยมี บุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก
สภามหาวิทยาลั ยให ดํารงตําแหนงทางวิ ชาการ บุคลากรของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏพระนครไดรั บรางวัล จาก
หนวยงานภายนอก และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจําครบวาระการดํารงตําแหนง ดังนี้
๑) บุ คลากรสายวิ ช าการที่ ได รั บ อนุ มัติ จ ากสภามหาวิ ทยาลั ย ให ดํ ารงตํ าแหนงทางวิช าการ
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเกษตรศาสตร ไดแก ผูชวยศาสตราจารยคงเอก ศิริงาม สังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒) บุคลากรที่ไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก ไดแก ผูชวยศาสตราจารยปทมา สารสุข
ไดรับรางวัล Best Poster Award จากผลงานการวิจัยเรื่อง การนําเสนอรูปแบบและกิจกรรมการทอ งเที่ยวสวน
ผลไมตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง จังหวัดนครนายก ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจําป ๒๕๖๐
๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจําครบวาระการดํารงตําแหนง ไดแก
๓.๑) รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๓.๒) อาจารยชาติเมธี หงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๓.๓) อาจารยนภพร เชื้อขํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๓.๔) อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๓.๕) อาจารยสถาพร ปกปอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๓.๖) อาจารยพัฒนพงษ จันทรควง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๓.๗) ผูช วยศาสตราจารย ณรงคศักดิ์ จักรกรณ กรรมการสภามหาวิ ทยาลัยจากผู ดํารง
ตําแหนงบริหาร
๓.๘) ผูช วยศาสตราจารย ไพบู ลย วิ ริย ะวัฒ นะ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยจากผู ดํารง
ตําแหนงบริหาร
จึงเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรแกบุคคลดังกลาว
จากนั้ น นายกสภามหาวิ ทยาลั ยได มอบเกียรติคุณบัตร และกลาวแสดงความยิน ดีพร อมให
โอวาทความวา ในนามของสภามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณและแสดงความยินดี กับอาจารยทั้งสองทานที่ ไดทํา
ชื่ อเสี ย งให กั บ มหาวิ ทยาลั ย ขอให พยายามที่ จ ะสร างชื่ อ เสี ย งให กับ มหาวิ ท ยาลั ย ต อไป ส ว นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่พนจากวาระ ขอขอบคุณที่ได รวมงานกันมาดวยดี ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ถึงแมจะพนจาก
ตํ า แหน ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย หวั ง ว า ทุ ก คนจะยั ง คงช ว ยงานให ม หาวิ ท ยาลั ย เดิ น หน า ต อ ไป เพื่ อ
มหาวิทยาลัยของเรา ไมวาจะอยูตรงไหนก็ชวยกันไดคนละไมคนละมือ มีอะไรติดขัดก็บอกเพื่อจะไดชวยกัน
แกปญหา ขอขอบคุณและขอใหประสบความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมี
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว วาระปกติจํานวน ๑๐ หนา และ
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วาระลับ จํานวน ๕ หนา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแกไขที่หนา ๘ ใหตัดขอความในบรรทัดที่ ๑๕ “...และเปน
ปญหามาก หลายมหาวิทยาลัยคือเรื่องแผนกับการรับจริง ๒,๐๐๐ กวาหลักสูตรที่มีประกาศ
ออกมา...” เนื่องจากเปนขอความที่ซ้ํากับบรรทัดที่ ๑๗ และ ๑๘
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๓
เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร โดยสํ า นั กส งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา
๒๕๕๙ รอบที่ ๓ เพื่อขออนุมัติปริญญา ทั้งนี้ โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ และนําเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๓
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๔๒ คน แยกเปนสาขาตางๆ ดังนี้
๑) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
จํานวน ๑ คน
๒) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จํานวน ๔๖ คน
๓) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
จํานวน ๒๔ คน
๔) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
จํานวน ๒ คน
๕) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
จํานวน ๔ คน
๖) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จํานวน ๑๑ คน
๗) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
จํานวน ๓๘ คน
๘) ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
จํานวน ๑ คน
๙) ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
จํานวน ๑๕ คน
๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ รองศาสตราจารย พิ เ ศษกั ล ยา แสงเรื อ ง เลขานุ ก าร
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการรายงานขอมูลตอที่ประชุมความวา ดวยคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติผ ลการประเมิ นผลงานทางวิ ชาการระดับ ผูช วยศาสตราจารยซึ่ งผ านเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด จํานวน ๑ ราย ไดแก อาจารยจรรยา อุทารสวัสดิ์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดย
อนุ มัติ แต งตั้ งเป นผู ชว ยศาสตราจารย สาขาวิช าการบั ญชี ตั้ งแต วัน ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๙
๓.๓ (ราง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญนายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร นําเสนอขอมูล
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(ร า ง) หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อ าคาร หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ ง ผ า น
คณะกรรมการสภาวิ ช าการ และคณะกรรมการดํ าเนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย ฝ ายกลั่ น กรองหลั กสู ต ร
เรี ย บร อยแล ว รายละเอี ย ดดั งเอกสารประกอบการประชุ มตามระเบีย บวาระนี้ จึ งเสนอที่ ป ระชุ มเพื่ อโปรด
พิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัตหิ ลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๔ แตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา เพื่อใหการดําเนินการพิจารณาเลือกสรรบุคคลที่สมควร
ไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๖๐ เปนไปดวยความเหมาะสม คงไวซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แหง
ปริญญา จึงเห็น ควรดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลที่สมควรไดรับการพิจ ารณาใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยชั้น สาขาวิชา และ
หลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๙ (๑) ดังนี้
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ
๒) อธิการบดี เปนรองประธาน
๓) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
๔) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
๕) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
๖) รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ เปนเลขานุการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
มติทปี่ ระชุม แตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
ประธานกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ)
๒) อธิการบดี
รองประธาน
๓) รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
กรรมการ
(ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ)
๔) ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร)
๕) ผูชวยศาสตราจารยวัชรินทร อินทพรหม
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา)
๖) รองอธิการบดีฝายวิชาการและบริการวิชาการ
เลขานุการ
๓.๕ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะครบวาระการ
ดํารงตําแหนงในวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเห็นควรดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอ ๗
แหง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหนาหนวยงานในระดับคณะ พ.ศ.
๒๕๕๖ ซึ่ งแก ไขเพิ่ มเติมโดยข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร วาด วยคุ ณสมบั ติ และวิ ธี การสรรหาหัวหน า
หนวยงานในระดับคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและ
วิธีการสรรหาหัวหนาหนวยงานในระดับคณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
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๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒) อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการ
๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร กรรมการ
๕) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
หรือกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
ที่ประธานสภาคณาจารยและขาราชการกําหนด
กรรมการตาม ๓) ๔) และ ๕) ตองไมอยูในคณะเดียวกับคณบดีที่จะสรรหา
ที่ ป ระชุ ม ได ร ว มกั น พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง คณะกรรมการฯ ตามองค ป ระกอบที่ กํ า หนด และมี
ขอสังเกตที่กรรมการตาม ๒) อธิ การบดี วาเนื่ องจากอธิการบดีเ ปน ข าราชการสังกั ดคณะวิ ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ควรปฏิบัติอยางไร
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะวา อธิการบดีสามารถมอบหมายรองอธิการบดีใหปฏิบัติ
หนาที่แทนไดตามสมควรอยูแลว
มติที่ประชุม ๑. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้
๑) รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
ประธานกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ)
๒) อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
๓) รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา)
๔) อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร)
๕) อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน
กรรมการ
(ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ)
๒. สําหรับกรรมการตาม ๒) อธิการบดีสามารถมอบหมายรองอธิการบดีปฏิบัติหนาที่แทนได
๓.๕ คดีของศาลปกครองกลางหมายเลขดํา ที่ บ. ๑๓๑/๒๕๖๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยอาจารยพิชัย สิริรัตนพลกุล ผูสมัครเขารับการ
สรรหาเปนอธิการบดีในครั้งที่ ๑ และไดสมัครเขารับการสรรหาเปนอธิการบดีในครั้งที่ ๒ ไดยื่นฟองตอศาล
ปกครองเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยฟองคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเปนผูถูกฟองที่ ๑ และ
สภามหาวิทยาลัยเปนผูถูกฟองที่ ๒ เพื่อ ๑) ยกเลิก เพิกถอน ประกาศของผูถูกฟองที่ ๑ เรื่อง รายชื่อผูไดรับการ
กลั่นกรองเบื้องตน เพื่อเขารับการสรรหาใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร ลงวันที่ ๒๔
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒) ยกเลิก เพิกถอน การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครของผูถูกฟองที่ ๑
๓) ยกเลิก เพิกถอน ระงับการคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันที่
๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ของผูถูกฟองที่ ๒ ๔) ขอใหศาลไดโปรดไตสวน เพื่อคุมครองบรรเทาทุกขของ
ผูฟองคดี เพื่อใหมีการชะลอหรือระงับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครของผูถูกฟองทั้งสอง
เพื่ อใหการสรรหาอธิ การบดี เป น ไปโดยชอบด วยกฎหมายและดํ ารงไว ในคุ ณธรรม ธรรมาภิ บ าลการบริ การ
สาธารณะในทางอุดมศึกษาตอไป
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ทั้งนี้ เมื่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดรับหมายศาลและนําเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยและ
ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี รวมทั้งกรรมการทุกทานทราบ นายกสภามหาวิทยาลัยและประธาน
กรรมการสรรหาอธิ การบดี ไดมอบอํานาจใหเ ลขานุ การสภามหาวิทยาลัย /เลขานุ การคณะกรรมการสรรหา
อธิ ก ารบดี ไ ปเป น ผู แ ทนในการไต ส วน เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ ผ า นมา เลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ไดไปตามนัด และศาลไดมีคําสั่งมา ๒ ขอคือ ๑) ที่
อาจารยพิชัย สิริรัตนพลกุล ไดยื่นอุทธรณตอนายกสภามหาวิทยาลัยตามหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ที่
ไดอุทธรณเกี่ยวกับการไมไดรับสิทธิ์ในการแสดงวิสัยทัศนและขอใหประกาศของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
เปนโมฆะ พรอมทั้งแจงวาเมื่อไมไดรับการคัดเลือกใหแสดงวิสัยทัศน เปนการเสียสิทธิ์และไดรับความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง ศาลได สั่งวา ให นําหลักฐานในการรั บหนังสืออุ ทธรณดังกลาว ซึ่งไดสงทางไปรษณียถึงนายกสภา
มหาวิทยาลัย และนายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามรับและสั่งการในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ไววา ใหนําเสนอ
พิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยใหนําหลักฐานดังกลาวมอบใหนายพิชัย สิริรัตนพลกุล ภายใน ๓ วัน
และ ๒) ใหผูถูกฟองในคดีที่ ๑ คือ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และผูถูกฟองคดีที่ ๒ คือสภามหาวิทยาลัยได
สงใบมอบอํานาจ ซึ่งศาลแจงวา เนื่องจากเปนการเรงดวน การมอบอํานาจที่สภามหาวิทยาลัยกับคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดีมอบไปนั้น ไดรับมอบอํานาจจากนายกสภามหาวิทยาลัยและประธานคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี คณะกรรมการยังลงนามไมครบถวน ซึ่งศาลก็ไดอนุโลมใหมีการไตสวนไปกอน ตามวันและเวลาที่
กําหนด พรอมแนะนําวา ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองประชุมกันและมีมติใหนางจุไร วรศักดิ์โยธิน เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เปนผูรับมอบอํานาจจากผูถูกฟองคดีทั้งสอง เมื่อมีเรื่อง
ใดที่จะตองไปชี้แจงตอศาลก็จะใหบุคคลนี้ทําการแทน ไมตองทําใบมอบอํานาจไปในแตละครั้ง ฉะนั้นเรื่องแรกที่
ศาลสั่งในครั้งนีค้ ือคําอุทธรณผูฟองคดี ขอสําเนาที่สภามหาวิทยาลัยไดลงเลขรับและนําเสนอเพื่อพิจารณาไป ซึ่ง
ไดจัดสงใหผูฟองแลว เรื่องที่สองการมอบอํานาจ จึงขอใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดมีมติในการประชุมนี้ โดย
ใหนํารายงานการประชุมวาระนี้แนบไปพรอมหนังสือมอบอํานาจและสงใหศาล ภายใน ๗ วัน ในการนี้ นายก
สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจ ารณารายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ม ติ ใ ห เ ลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัยเปนตัวแทนในเวลาที่ถูกฟอง เพราะจะทราบเรื่องในสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยไมตองระบุชื่ อ
ใหระบุตําแหนง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยกลาววา ขอใหมีงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคลดวย
เพราะเปนผูชวยเหลือในการจัดเตรียมเอกสาร
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เวลามอบใหมอบคนเดียว ถามอบสองคนตองลงนามสองคน
นางสาวฐิติ ภรณ พงษประเสริ ฐ นิติ กร กลาววา ถู กตองตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยกล าวคื อ
มอบอํานาจใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สวนงานวินัยและนิติการจะดําเนินการจัดหาพนักงานอัยการในชั้นคดีตอไป
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเพิ่มเติมวา โดยมีงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคลเปน
ผูชวยเหลือเปนการภายใน
มติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบอํานาจใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย /เลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาอธิ ก ารบดี เ ป น ผู แ ทนในกรณี ที่ มี ก ารฟ อ งร อ งต อ ศาล โดยในการดํ า เนิ น การนั้ น ให
มหาวิทยาลัยโดยงานวินัยและนิติการเปนผูชวยเหลือเปนการภายใน
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๓.๖ ขออุทธรณประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่มิชอบ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานที่ประชุมวา นายพิชัย สิริรัตนพลกุล ไดทําหนังสือลงวันที่ ๒๖
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ขออุทธรณประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มิชอบ
ถึงนายกสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยสําเนาแจกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประชาคม และนําสงทางไปรษณียถึงนายก
สภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไดรับหนังสือแลวไดบันทึกสั่งการใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเด็นการอุทธรณคือ ๑) นายพิชัย สิริรัตนพลกุล ไดยื่นใบสมัครเพื่อรับการ
สรรหาอธิการบดี แตไมไดรับการพิจารณากลั่ นกรองเบื้องต นใหได แสดงวิ สัยทัศน ทําใหเสื่อมเสี ยและอั บอายต อ
สาธารณชน ๒) ขอใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง รายชื่อผูไดรับการกลั่นกรองเบื้องตนเพื่อเขา
รับการสรรหาใหดํารงตําแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงนามโดย
นายถนอม อินทรกําเนิด ที่มิชอบและออกประกาศใหมที่ชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อยางเรงดวน เพราะกระทบสิทธิตอตัวผูอุทธรณที่จะตองจัดสงเอกสารประวัติและ
วิสัยทัศนภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผานมา
ที่ ประชุ มได ร วมกั นพิ จ ารณาจากข อมู ลในการดํ าเนิ นการสรรหาอธิ การบดี และนายกสภา
มหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา ขอบังคับฯ ระบุไวชัดเจนแลววา ในการสรรหาใหมนี้จะเสนอชื่อผูซึ่งไดรับการเสนอชือ่ หรือ
สมัครในครั้งกอนมิได คณะกรรมการกรรมการสรรหาฯ ดําเนินการโดยชอบแลว หากจะฟองวา ขอบังคับไมชอบ ก็ใหไป
ดําเนินการฟองรองตอไป ขณะนี้ขอบังคับยังใชอยู ฉะนั้นตองยึดถือตามขอบังคับ
ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ได ม อบหมายให เ ลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ทํ า หนั ง สื อ ตอบ
คําอุทธรณของนายพิชัย สิริรัตนพลกุล เปนลายลักษณอักษร
มติที่ประชุม มอบเลขานุ ก ารสภามหาวิ ทยาลั ย ทํ าหนั งสื อตอบคํ าอุ ทธรณ ของนายพิ ชั ย สิ ริ รั ต นพลกุ ล
เปนลายลักษณอักษร
๓.๗ เลือกผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามมติ แ ละข อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทรที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทรที่ ๒๔ เมษายน พงศ. ๒๕๖๐ นั้น ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดติดตามการ
ดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของที่ประชุมแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กรณีนายกสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาตนเอง (ขอความจากเครื่องบันทึกเสียง)
นายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวแกที่ประชุมวา “วันนี้ก็หมดวาระการประชุมแลว เผื่อจะไมได
เจอกัน ก็ขออนุญาตเรียนวา ผมมาทํางานที่นี่ เพราะคุณเปรื่องไปเชิญมา แลวก็ทํางานดวยดีมาดวยตลอด แตเมื่อ
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การเมืองมันเขามา ใชวิธีการเมืองขึ้นในสภามหาวิทยาลัย จนขาดความรับผิดชอบ ก็อาจทํางานลําบากตอไป ผม
ก็จะพิจารณา ถาเผื่อผมออกไป ก็จะขออนุญาตลาเสียที่นี่ในวันนี้ และก็มีอะไรที่ในวันหนา ผมจะเปนประโยชน
ตอที่นี่ก็ยินดีใหความชวยเหลือไดตอไป ขอบคุณครับ”
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กลาววา “เดี๋ยวครับ ทานนายก ที่ทานพูด ทานมาสมัยผม
ผมไปกราบเรียนทานมา ทานทําหนาที่ดีที่สุดเทาที่สมัยนับตั้งแตสมัยพลอากาศเอกวีระ กิจจาทร ทานเองไม
อยากมาที่นี่ แตผมอางทานพลอากาศเอกวีระวา ทานตองการใหทานมา จึงกราบเรียนใหทานมา ผมรูสึกช็อคนิด
หนอยในความรูสึกวา ผมมีสวนขอรองใหทานมา แตเวลาทานบอกวาขอลา ทําใหผมรูสกึ บอกไมถูก ผมทํางานกับ
ทานมาตอนหลังผมมาเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในสวนดีของทานมีมาก ประโยชนที่ทํางาน
นอกจะทํางานระดับชาติและทานก็อุทิศเวลา ณ ที่นี้ ทานมาทํางานหลายป พลอากาศเอกวีระ ๑๔ ป สําหรับ
ทานก็ไมนอย ที่ทานทําใหเจริญรุงเรื อง ทานบอกว าขอลาออก เพราะในนามตัวผมเอง จะพูดว าในนามของ
มหาวิทยาลัยก็ไมไดเพราะผมไมใชอธิการบดี ผมรูสึกวา ผมมีสวนวิงวอนใหทานมา แตทานจะไป ทานขอไป ผม
จึงตองพูดอะไรบางอยางวา ทานไดสรางความดีไวมาก ทานสามารถจะเปรียบเทียบไดวา ตอนที่ทานมา ผมอยู
กับทาน และผมก็พนหนาที่ไปสี่ป ทานเห็นการเปลี่ยนแปลง ทานเปนนายกสภามหาวิทยาลัย และทานก็ทํา
หนาที่เต็มที่ ก็มีความรูสึกสะทอนใจและเสียดาย ทานใหความสําคัญกับพระนครที่ถือวาเปนมหาวิทยาลัยแหง
แรก เปนตนกําเนิดของสถาบันการผลิตครู เทาที่ผมทํางานมาถือวาทานเปนหลัก และทําใหพระนครเปนผูนํา
ราชภัฏเครือขายทั้งหมด ผมเองก็ไดทําหนาที่ในฐานะอยูภายใตสภามหาวิทยาลัยกํากับ พัฒนามหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยก็ไดพัฒนามาอยางตอเนื่อง แตสิ่งที่จะพูด พูดสั้นๆ ก็ลําบาก พูดยาวๆ ก็อึดอัด แตมีความรูสึกวา
จากที่การเปลี่ยนแปลงที่มีมากกวาสิบป คือความดีงาม และตั้งแตเปนวิทยาลัยครูจนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อี ก ๘ ป และยาวนานกว า ๑๐ ป ก็ ได พั ฒ นามายาวนานอย า งต อ ไปเนื่ อ ง อยากจะพู ด ว า ช ว งเวลาเปลี่ ย น
บุคลากรในราชภัฏ ขาราชการหมดไป พนักงานเปนคนรุนใหมเขามาใหม การเชื่อมตอระหวางคนรุนเกา รุนกลาง
และรุนใหม ที่เข ามาเป นพนักงานมหาวิทยาลั ย ซึ่ งผมได ตัว เลขมาวา มีพนั กงานมหาวิทยาลั ยถึงรอยละ ๘๐
ขาราชการรอยละ ๒๐ อันนี้เองที่มีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ที่ผมอยูกับทานมาจะมีการรองเรียนนอย ถึงมีก็
สามารถยุติลงได เพราะคนในสมัยนั้นมีการรักองคกร ที่พูดอยางนี้ไมไดหมายความวาคนรุนนี้ไมรัก แตชวงตอ
ระหวางเกา กลาง ใหม มีผลในความรูสึกของผม ที่ผมมาประชุมสภามหาวิทยาลัยมีวาระลับตลอด ไมมีวาระไหน
ที่ไมมีวาระลับ จึงสะทอนวาองคกรเรามีอะไรเกิดขึ้น ที่ทานพูดผมจึงใจหาย ผมจึงขอใชสิทธิ์ที่ผมไปเชิญทาน
ผมไปกับจุไร ไปโดยสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบคือพลอากาศเอกวีระ กิจจาทร ทานสนิทกับทานมาก ทานรูวา
ทานชวยมหาวิทยาลัยได ผมกราบเรียนวา ชวงที่ทานนายกมีชัยมา ผูทรงคุณวุฒิที่นี่นับตั้งแตที่ทานนายกมา ก็มา
รวมงานกับท านยาวนาน เชน ทานผดุงชาติ ท านถนอม ท านที่ มาทีหลั งคือทานทองหล อ และทานคมเพชร
ที่ทานพูดมา พอไดยินผมช็อค ถาไมพูดผมก็จะรูสึกวา ... ชีวิตมัน ... เฮย เราทําอะไรไป ถาทานไป ก็คิดวาทาน
ไปทําประโยชน ขอใหผูอยูในสภาทุกคน ทั้งผูแทนคณาจารย ผูแทนผูบริหาร ผูแทนคณาจารยอาจจะซึ่งมาทีหลัง
อยางไรก็ตาม ในใจของผม ใหจารึกวา ผมมีสวนเกี่ยวของกับทานโดยตรง เพราะในนามของสภามหาวิทยาลัยใน
สมัยนั้นไดกราบเรียนเชิญทานมา เพราะสภามหาวิทยาลัยมีมติ พลอากาศเอกวีระมีความสําคัญมาก ทานวีระ
ย้ําวาใหเชิญทานมาใหได ผมจึงพูดดวยความรูสึกจากใจจริง อะไรก็ตาม วิถีใดก็ตาม สิ่งที่ทานเห็นประโยชนแก
พระนครก็จะถึงราชภัฏทั้ง ๔๐ แหง ขอบคุณมากครับทาน”
นายกสภามหาวิทยาลัย “ ก็ขอบคุณในคําไพเราะนะครับ เมื่อเราจะอยูที่ไหน ก็แปลวา เราก็
ตองคิดวาเราจะทํางานใหได และเมื่อสภาวะเปลี่ยนแปลงไป ทํางานไมได ก็ควรจะตองเปดทาง นี่เปนทัศนะคติ
ของผม เพราะผมไมไดติดยึดอยูกับตําแหนงอะไรที่จะทําใหผมรุงหรืออะไรขึ้นมา เมื่อรูวาทําใหไมไดแลว ก็ควร
เปดโอกาสใหคนอื่นทําตอ แตวาความรูสึกที่ดีที่มีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะเก็บไวในความทรงจํา เหตุที่

๑๐
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

เกิดเพราะคนเริ่มเห็นแกตัวกันมากขึ้น เราก็คิดวา เราอาจจะไมเหมาะที่จะเผชิญในสิ่งเหลานี้ตอไป เผื่อการไมอยู
ของผมจะชวยทําใหทุกคนไดคิดวา มหาวิทยาลัยเปนองคกรที่ทุกคนตองถนอมมันไว เมื่อใดที่เราเอามันไปเลน
วันหนึ่งบานนั้นมันจะพัง แลวทุกคนจะไมมีบานอยู เผื่อจะคิดกันไดบางก็จะไดเปนประโยชน แตอยางนอยผมก็ดี
ใจวา ผมเขาไดกับทุกคนที่สุจริต คุณขจิตพรรณกอนเขามานั้น ก็เปนคนที่มีขอรองเรียนอะไรตออะไรมาก ผมก็
พูดอยูเสมอวา คนที่ตั้งใจอยางนั้น ถาเอาเขามาทํางานดวยเสียเขาจะไดรูแลวเขาก็จะเขาใจและเปนกําลัง สําคัญ
ผมคิดวาผมคิดถูก เพราะเมื่อวันหนึ่งคุณขจิตพรรณมานั่งที่นี่ คุณขจิตพรรณก็มีสวนชวยอะไรตออะไรทั้งหลาย
วิธีคิดเริ่มเปลี่ยนแปลง เริ่มจะรอบคอบ มองเห็นสิ่งตางๆ กวางขึ้น ดีใจที่คุณขจิตพรรณจะกลายเปนที่พึ่ง ที่หวัง
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต อันนั้นเปนสวนทีด่ ีใจ ขอใหทุกคนโชคดีนะครับ เชิญอาจารยสันติเลิศครับ”
อาจารย สั น ติ เ ลิ ศ เพ็ ช รอาภรณ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู ดํ า รงตํ า แหน ง บริ ห าร
กลาววา “กราบเรี ยนท านนายกสภามหาวิ ทยาลั ย ท านอุ ปนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกทาน กระผมขออนุญาตกราบเรียนในสามสถานะนะครับ คือ สถานะแรกในฐานะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร สถานะที่สองในฐานะเปนผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และสถานะที่สามเปนอาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอกราบเรียนขอใหทานทบทวนและ
ขอคั ด คานการตั ด สิ นใจของท าน เพราะป ญหาที่ เ กิ ด ขึ้น ไม ไดเ กิ ด จากท านนายกและอุ ปนายกเลย ที่ผ านมา
มหาวิทยาลัยของเรามีปญหา และผานมาไดแตละเรื่อง ไดรับการแกไขโดยสภามหาวิทยาลัยจากทานนายกและ
อุ ป นายกด ว ยซ้ํ า ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ขณะนี้ ผมเข า ใจว า ป ญ หานี้ นอกจากไม ไ ด เ กิ ด ขึ้ น จากท า นนายกสภา
มหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยแลว อาจะเกิดขึ้นจากความเขาใจ ความคลาดเคลื่อน ความไมเขาใจ
หรือความผิดพลาดทางความคิดของมหาวิทยาลัย ไมไดเกิดขึ้นจากทั้งสองทาน ผมขออนุญาตขอใหทบทวนและ
ขอคัดคานการพิจารณาหรือการตัดสินใจของทาน ขอบคุณครับ”
รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํากลาววา
“กราบเรียนทานนายกสภามหาวิทยาลัย ผมในนามของผูแทนคณาจารยและเปนผูอาวุโสที่สุด และเขามาใหมใน
วันนี้ อันที่จริง ผมมีโอกาสทํางานรวมกับผูบริหารชุดกอน และเคยทํางานกับทานนายกสภามหาวิทยาลัย รูสึก
ประทับใจในตัวทานที่ตรงไปตรงมา สวนมากทานใหคําแนะนําดวยความเมตตา โดยเฉพาะทําใหเราดําเนินงานได
ตามระบบ ตามกฎ มีระบบระเบียบ ถือวาเปนประโยชนตอองคกรสูงสุด สวนในความคิดที่วา มหาวิทยาลัยมี
ความแตกแยกหรืออะไรตางๆ นั้น ที่จริงแลวผมอยูกับประชาคมหลังจากพนตําแหน งบริหารแลว ก็ยังไมเห็น
ความแตกแยก แตเปนความคิดเห็นที่ไมตรงกัน ในความรูสึกสวนตัว เปนสิ่งที่เกิดขึ้นได และอาจมีบางเนื่องจาก
องคกรเรามีคนถึงพันคน มีอาจารย ๔๕๐ คน และเจาหนาที่อีก ๓๐๐ กวาคน ซึ่งตรงนั้นเห็นวาแกไขได อยางไรก็
ตามเชนเดียวกับผูแทนผูบริหาร ก็ขอใหทานทบทวนการลาออกเพราะทานเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยาง
ยิ่ง รวมทั้งทานอุปนายกดวยนะครับ”
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวขอบคุณและกลาวปดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

