๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เมื่อวันศุกรที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
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ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
๕. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๖. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๗. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๘. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๙. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๑๐. หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๑๑. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๒. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๓. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย และข าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูลาประชุม
๑. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๒. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๓. รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
๔. อาจารยนภพร เชื้อขํา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

๒
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
อาจารยชินวงศ ศรีงาม
อาจารยสถาพร ปกปอง
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
อาจารยธงชัย ทองอยู
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช
นางสาวชัชมน ประดิษฐการ
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นางสาววิริยาภรณ เอกพล
อาจารยอัญชลี อติแพทย
Mr.Walter Pickering
นางนฤชล เรือนงาม
นายรุงเรือง มุศิริ
อาจารยกัญณภัทร นิธิศวราภากุล
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๒๔. อาจารยกฤตพล วังภูสิต
๒๕. นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
๒๖. นางลภัสรดา นาคพริก

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผูจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนากลุมงาน
สภามหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

4

ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสัญจร
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี /เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงวา ดวยจะมีการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร ซึ่งเปนการประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยและฝายบริหารในวันเสารที่ ๔
– วันอาทิตยที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานครบ ๒ ป ของอธิการบดีและนําเสนอ
รายงานการวิ เ คราะห ป ระเด็ น ที่ ต อ งปรั บ ปรุ ง จากผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิ ทยาลั ย ตามมติ ส ภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏพระนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในการนี้ จึ งขอเรี ย นเชิ ญสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสัญ จรในวัน
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ดังกลาว สวนสถานที่นั้นจะนําเรียนในการประชุมคราวตอไป โดยขอความอนุเคราะหคณะกรรมการตอบแบบ
สํารวจเพื่อการอํานวยความสะดวกในสวนที่เกี่ยวของ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันศุกรที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๑๖ หนา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแกไข ดังนี้
๑) หนา ๑ ผูมาประชุม ลําดับที่ ๑๓ ซ้ํากับลําดับที่ ๒๐ ใหตัดลําดับที่ ๒๐ ออก และปรับแก
ตัวเลขสําดับที่ของผูม าประชุมลําดับที่ ๒๑ เปน ๒๐
๒) หนา ๕ วาระ ๓.๒ ยอหนาที่ ๒ ซึ่งตรงกับบรรทัดที่ ๒๒ คําวา “...นายสภามหาวิทยาลัย...”
แกเปน “...นายกสภามหาวิทยาลัย...”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุ มัติ ปริ ญญาบั ต รแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ ๒ ป ก ารศึ ก ษา
๒๕๕๗ รอบที่ ๔
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ รอบที่
๔ เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนไดนํ าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ให ความเห็ นชอบเรีย บร อยแล ว รายละเอีย ดดั ง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ รอบที่
๔ จํานวน ๒๐๙ คน จําแนกเปน
๑) ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๕ คน
๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๙๔ คน ในสาขา ดังนี้
๒.๑) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๔๖ คน
๒.๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน ๖๕ คน
๒.๓) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จํานวน ๒๙ คน
๒.๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๒๘ คน
๒.๕) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน ๔ คน
๒.๖) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน ๒๒ คน
๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ผู ช ว ยศาสตราจารย กั ล ยา แสงเรื อ ง รองอธิ ก ารบดี
/เลขานุ ก ารคณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทางวิ ช าการนํ า เสนอข อ มู ล ต อ ที่ ป ระชุ ม ความว า ด ว ย
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย )
จํานวน ๒ ราย ซึ่งขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย และผลการประเมินผานเกณฑที่
ก.พ.อ. กําหนด ไดแก ๑) อาจารยจักรพันธ กิตตินรรัตน สังกัดคณะวิทยาการจั ดการจัดการ สาขาวิช า
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เศรษฐศาสตร ๒) อาจารยอรพรรณ อนุรั กษ วรกุล สั งกั ดคณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิ ชาเคมี
รายละเอียดดังเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุม
มติที่ประชุม อนุ มั ติ กํ า หนดตํ า แหน ง และแต ง ตั้ ง บุ ค คลให ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ ระดั บ ผู ช ว ย
ศาสตราจารย จํานวน ๒ รายไดแก
๑) อาจารย จั ก รพั น ธ กิ ต ติ น รรั ต น สั ง กั ด คณะวิ ท ยาการจั ด การจั ด การ สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) อาจารยอรพรรณ อนุรักษวรกุล สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี
แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ๒ ฉบับ และประกาศ ๑ ฉบับ
๑) (ร า ง) ข อ บั ง คั บ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว า ด วยการบริ หารจั ด การ
ทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ...
๒) (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารงานสถาบันภาษา
พ.ศ. ...
๓) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง จัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย และฝายจัดทํา
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ จึงไดดําเนินการยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ๒ ฉบับ และ
ประกาศมหาวิทยาลัย ๑ ฉบับ ไดแก ๑) (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ... ๒) (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารงาน
สถาบันภาษา พ.ศ. ... ๓) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง จัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัย ให ขอมูลเพิ่มเติ มวา (ราง) ขอบังคับฯ ว าด วยการบริ หารจัด การ
ทรัพยสินทางปญญานั้น รางขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือของหนวยงานที่จะนําทรัพยสินทางปญญาไปสรางมูลคาทํา
ใหเกิดรายได ดวยการดําเนินงานภายใตการดูแลของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ เพราะคณาจารยของมหาวิทยาลัย
มีผลงานวิชาการและวิจัย แตไมสันทัดในการนําไปใชประโยชนใหเกิดเปนรายได มหาวิทยาลัยจึงใหมีผูจัดการ
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจมาชวยสนับสนุนดําเนินการใหมีรายไดเพิ่มขึ้น คณาจารยเจาของผลงานก็จะมีรายไดจาก
ผลงานเพิ่มขึ้นดวย แตบุคลากรสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเขาใจผิดวา มหาวิทยาลัยกําลังบังคับใหตนตอง
ขวนขวายทําหนาทีห่ ารายไดดวย ซึ่งไมใชเชนนั้น
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา ไดทราบ
ขอมูลความเขาใจผิดของบุคลากรดังเชนที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจงมา จึงขอเสนอแนะวา ฝายบริหารควร
ตองสื่อสารใหบุคลากรเขาใจอยางถูกตอง
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา ภารกิจของ
คณาจารยและมหาวิทยาลัย ไดแก การสอน การบริ การวิชาการหรือฝกอบรม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และการสรางผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัย กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการที่จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรหัวขอ “การสรางรายไดอยางยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน
และ ๑๒ พฤษภาคม ที่ผานมานั้น ก็เปนกิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจดังกลาวนั่นเอง เพียงแตจะดําเนินการ
อยางไรใหกอเกิดเปนรายไดมากขึ้นเทานั้นเอง
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ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหารกลาววา เรื่องสําคัญที่สุดของขอบังคับนี้ที่จะเกิดการสรางรายไดเพื่อนําไปเปนประโยชนตอไปก็คือการ
แบงปนผลประโยชนระหวางเจาของผลงานกับมหาวิทยาลัย และใหขอสังเกตในขอบังคับขอที่ ๒๑ เปนการ
คํานวณหลังจากหักคาใชจายแลวใช หรือไม แลวถ าคาใชจายที่ เกิดขึ้น กอนหน านั้นเช นคาใช จายในการจด
ทะเบียน มหาวิทยาลัยเปนผูจายใชหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา รอยละ ๕๐ นั้นเปนรายไดหลังหักคาใชจาย สวนคาใชจายที่จะ
หักก็จะระบุไวลวงหนาแลว ทั้งหมดลวนเปนประโยชนเพราะเดิมทรัพยสินทั้งหมดตองเปนของมหาวิทยาลัย ผู
สรางสรรคผลงานจะไมไดรับผลตอบแทนหรือประโยชนอะไร แตขณะนี้ผูสรางสรรคจะไดรับผลประโยชนมากขึ้น
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ ถามวา ในขอบังคับหมวด ๓ ขอ ๒๑ ที่ระบุเรื่อง
การแบงผลประโยชนใหแกเจาของผลงานวาไมเกินรอยละ ๕๐ นั้น ในสวนของมหาวิทยาลัยอีกรอยละ ๕๐
นั้น เปนของมหาวิทยาลัยหรือเปนของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
นายกสภามหาวิทยาลัยอธิบายวา รายไดที่ไดรับมาจะรวมคาใชจายดวย ดังนั้น เมื่อไดมาก็หัก
คาใชจายหรือตนทุนออก ตนทุนดังกลาวนั้นศูนยบมเพาะวิสาหกิจจะดําเนินการโดยขอรับจัดสรรงบประมาณไว
กอน หรือถาไมไดขอรับจัดสรรไวก็ใหตั้งเบิกมา
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ ถามวา ถาเชนนั้นศูนยบมเพาะวิสาหกิจจะเปน
ผูดําเนินการโดยนําเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยไปลงทุนใชหรือไม
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ตอบว า ประเด็ น ดั ง กล า วเป น เรื่ อ งของการบริ ห ารจั ด การของ
มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย ท องหล อ วงษ อิ น ทร กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให
ขอสังเกตวา อาจมีกรณีที่เจาของผลงานจะเปนผูลงทุนเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยควรดําเนินการให
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา กรณีนี้ขึ้นอยูกับการมองการณไกลดวยวา ผลงานนั้นๆ จะมี
ผูสนใจซื้อหรื อขายได หรื อไม ถ าจะกํ าหนดให มหาวิ ทยาลัย จดทะเบี ยนสิทธิบั ตรทุ กงานนั้น คงเป นไปไมได
มหาวิทยาลัยอาจจะลมละลายได เพราะคาใชจายในการจดและการรักษาสิทธิบัตรนั้นสูงมาก มหาวิทยาลัยจึง
ตองคํานวณและคํานึงในสิ่งเหลานี้ใหมาก
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว า ด ว ยการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๕๘
จากนั้นที่ประชุมไดรวมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการ
บริหารงานสถาบันภาษา พ.ศ. ...
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตวา ๑) หนา
๑ ขอ ๔ ภาษาอังกฤษนั้นอาจจะตองเปลี่ยนขอความที่เปนอักษรยอวา (LIP) เพราะตัว P ที่มาจาก Phrana
khon Rajabhat University ไมมีปรากฏในชื่อ จึงขอเสนอใหตัด (LIP) ออก และชื่อภาษาอังกฤษควรใชวา
The Language Institute of Phranakhon Rajabhat University ซึ่งประเด็นชื่อและอักษรยอนี้จะกระทบ
กับรายละเอียดที่ไปปรากฏในขอบังคับและประกาศขอ ๓ ดวย ๒) ขอ ๑๕ หนา ๓ ของขอบังคับฯ ที่ระบุวา
“เพื่อนําไปใชในการบริหารงานนั้น” หมายรวมถึงเงินเดือน คาครุภัณฑตางๆ หรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา กรณีชื่อภาษาอังกฤษจะใชชื่อเต็มของมหาวิทยาลัยดังที่นาย
ผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหขอสังเกตก็ได แตเสนอแนะใหยังคงใชอักษรยอ (LIP) เพราะภาษาเกี่ยวของกับริม
ฝปากทั้งสิ้น โดยเห็น ควรมอบอาจารยอัญชลี อติ แพทย ที่ปรึ กษามหาวิทยาลั ยสอบถามจากบุคคลที่ เป น
เจาของภาษาวาถาจะใชอักษรยอ (LIP) จะตองทําอยางไร
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รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ถามวา บุคลากรสังกัดสถาบันภาษามีสถานะเปนอยางไร
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา เจตนารมณของขอบังคับฯ ตองการใหผูบริหารสถาบัน
ภาษามีความเปนมืออาชีพ โดยใหคณะกรรมการกํากับการดําเนินงานของสถาบันตามขอ ๖ เปนผูพิจารณาวา
จะดําเนินการอยางไรใหไดผูบริหารสถาบันที่ทํางานเต็มเวลา รับผิดชอบภาระงานของสถาบันเต็มที่รอยละ
๑๐๐ เพราะหากใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาทําหนาที่กอ็ าจเปนปญหา
รองศาสตราจารย ธี ร ยุ ท ธ สุ น ทรา ให ข อ สั ง เกตว า หากผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ป น อาจารย ที่ มี
ตําแหนงทางวิชาการก็จะตองงดภาระงานในตําแหนงทางวิชาการดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ถาเชนนั้นก็ใหทําตามขอบังคับวาดวยเกณฑภาระงาน คือให
มีภาระงานสอนไมเกิน ๓ คาบ หรืออาจไมตองใหสอนก็ได แตใหเงินเดือนและเพิ่มเงินตําแหนงทางวิชาการก็ได
อยางไรก็ตาม เงินคาตอบแทนผูบริหารสถาบันนั้น ไมนาเปนหวง สิ่งที่เปนหวงคือรายได เพราะหากสถาบั นมี
รายไดมาก สัดสวนเงินเดือนและคาตอบแทนก็จะมากขึ้นดวย
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ สอบถาม
และให ขอสั งเกตเกี่ ย วกับ เอกสารรายละเอี ย ดการจั ด ตั้ งสถาบั นภาษาว า ๑) สถานภาพของสถาบั น ภาษา
เทียบเทาคณะหรือไม ๒) ภาระงานซ้ําซอนกับงานของสาขาวิชาภาษาหรือไม เพราะบางแหงมีปญหาเนื่องจาก
อาศัยบุคลากรจากสาขาวิชาภาษามาขับเคลื่อนภารกิจ ทําใหเกิดปญหาตอคณะ ๓) กิจกรรมของสถาบันมี
ตั้งแตระดับทองถิ่นถึงระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซึ่งเปนภาระงานที่หนักมาก ดวยจํานวนอาจารยที่จํากัด
จะทําใหไดคุณภาพงานตามที่คาดหวังหรือไม เพราะเพียงแผนงานทดสอบความรูความสามารถทางภาษาก็ตอง
มีกระบวนการพัฒ นาแบบทดสอบ ต องใชเวลา มีกระบวนการและมีผู ทรงคุณวุ ฒิเขามาเกี่ยวของมากมาย
สถาบันภาษาควรรับผิดชอบภารกิจที่เปนเรื่องหลักมากกวา ๔) การบริการวิชาการแกสังคมควรแบงเปนระดับ
คลายกับ AUA ในสมัยกอน ที่แบงเปนระดับ ๑-๑๐ และมีแบบทดสอบเพื่อกลั่นกรองวาแตละระดับชั้นนั้นตอง
ความรูเทาใดจึงจะเพียงพอ กลาวโดยสรุปขอเสนอแนะใหมุงเนนระดับกิจกรรมที่จะดําเนินการ
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ ถามวา ขอบขายงานวิเทศสัมพันธนั้นมีมากนอย
เพียงใด เพราะหากอาจารยและบุคลากรจะเดินทางไปตางประเทศ ถารับบริการจัดทําพาสปอรตและวีซาใหได
โดยคิดคาบริการก็จะเปนการอํานวยความสะดวกแกอาจารยและบุคลากรไดมาก
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา เสนอแนะใหสรรหาผูอํานวยการสถาบันภาษาจากบุคคลที่
เปนนักบริหารมืออาชีพ
อาจารยอัญชลี อติแพทย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยชี้แจงขอคําถามของที่ประชุมซึ่งเปนประเด็น
จากเอกสารโครงการจัดตั้งฯ วา ๑) สําหรับกิจกรรมการบริการวิชาการซึ่งมี ๓ ระดับ ไดแก ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ นั้น เปนงานเดิมของศูนยภาษาและอาเซียน ๒) ภาระงานดานวิเทศสัมพันธนั้น
จะเปนไปตามเดิมที่ไดดําเนินอยูแลว สวนชื่อภาษาอังกฤษที่เปนขอสังเกตนั้น อาจารย Walter Pickering
เสนอใหใชวา Language Institute @ PNRU เพื่อจะไดใชอักษรยอวา (LIP) ได
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดีใหขอมูลเพิ่มเติมวา ๑) กรณีชื่อของสถาบันทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้น คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย และฝายจัดทํา
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ไดพิจารณากลั่นกรองและมีความเห็นวาควรใชชื่อดังที่ปรากฏในเอกสาร โดยรวม
ภาระงานของฝายวิเทศสัมพันธไวดวย ๒) ขอสังเกตของผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการหารายไดจากการบริการอํานวยความสะดวกในการทําวีซานั้น ทําใหได
แนวคิดที่จะนําไปดําเนินการในอนาคต ๓) นอกจากนี้สถาบันภาษายังมีภารกิจในการจัดสอน/สอบ IELTS จัด
อบรมภาษาตางๆ โดยเจาของภาษา (Native Speakers) ดังนั้น ผูรับหนาที่ผูอํานวยการสถาบันภาษาจักตอง
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ทําแผนว า คาดว าจะมี รายไดเ ทาใด รายจายเทาใด คณะกรรมการอํานวยการสถาบั นภาษาจึ งจะกํ าหนด
เงินเดือนและคาตอบแทนใหได
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา ไมเห็นดวยหากจะใชชื่อภาษาอังกฤษ โดยใช @ PNRU
และเห็นวาควรใชตามที่ไดเสนอแนะไป
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบผูดําเนินการสถาบันภาษาไปพิจารณาเองวาชื่อใดเหมาะสม
นายผดุ งชาติ สุ ว รรณวงศ สอบถามเกี่ ย วกั บ เอกสารโครงการจั ด ตั้ งฯ หน า ๔ ที่ มีผั งภู มิ
ปรากฏวามีศูนยภาษาอยูภายใตสถาบันภาษา ซึ่งทําใหสับสนและสมควรปรับเสียใหม
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาววา ๑) ไดมีการดูแลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หรือไม ๒) บางแหงใชชื่อหนวยงานลักษณะนี้วา สถาบันภาษาและวิเทศสัมพันธ ดังนั้น จึงเสนอใหใชเชนนั้น
เพื่อความชัดเจน ๓) ผังภูมิในหนา ๔ ที่มีศูนยภาษาอยูภายใตสถาบันภาษานั้น ก็มีความเห็นเชนเดียวกับนาย
ผดุงชาติ สุวรรณวงศ วาทําใหสับสน
นายกสภามหาวิทยาลัย แจงว า เอกสารโครงการจัดตั้งฯ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยให
ขอสังเกตตางๆ นั้น เปนเอกสารชุดเดิมที่ทําไวกอนออกขอบังคับฯ ดังนั้นจึงขอใหผูรับผิดชอบไปจัดทํามาใหม
กรณีงานใหบริการจัดทําวีซานั้น มีความเห็นวาควรเปนงานของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ถามอบให
เปนภาระงานของวิเทศสัมพันธก็ตองใหวิเทศสัมพันธเปนแหลงฝกงานของนักศึกษาสาขาวิชาดังกลาวดวย จึง
ขอใหนําไปพิจารณาสําหรับกรณีนี้
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัต รศุ ภกุ ล ถามว า สถาบั นภาษาทํางานสั มพั นธ กับ วิทยาลั ย
นานาชาติพระนครอยางไร เพราะมีบางสวนซ้ําซอนกัน จึงขอใหพิจารณาใหชัดเจน
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให ขอมูล ว า เท าที่ ส อบถามข อมู ล ได รั บ คํ าอธิ บ ายว า ถ าวิ ทยาลั ย
นานาชาติพระนครมีนักศึกษาที่มีปญหาก็ตองสงไปที่สถาบันภาษา จากนั้นไดกลาวถึงกรณีที่รองศาสตราจารย
คมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตประเด็นการนําอาจารยจากสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับภาษามารับผิดชอบภาระ
งานของสถาบัน ซึ่งยังไมไดรับคําตอบประเด็นนี้
อธิการบดีชี้แจงวา สถาบันภาษาเปนหนวยงานสนับสนุน มุงเนนใหบริการแกกลุมเปาหมาย
ใหเกิดความชํานาญดานภาษา โดยจะเชิญอาจารยจากคณะมาเปนวิทยากร และคณะอาจเชิญอาจารยเจาของ
ภาษาซึ่งสังกัดสถาบันภาษาไปสอนในคณะก็ได มีการบูรณาการกันได
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ให ขอมูลวาที่มหาวิทยาลัยบางแหง อาจารยคณะ
มนุ ษยศาสตร เ ป น ประธานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และเป น ผู อํ านวยการสถาบั น ภาษาก็ เ กิ ด ป ญ หา
ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้น เดิมก็ใหอาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก็ประสบปญหาเชนกัน จนตองตั้งสถาบันภาษาขึ้นมา ดังนั้น จึงควรพิจารณาการดําเนินการใหชัดเจนและ
สถาบันภาษาจะไดทํางานไดอยางเต็มที่
นายถนอม อิ น ทรกํ าเนิ ด อุ ป นายกสภามหาวิ ทยาลั ย ให ข อสั งเกตว า เอกสารหน า ๑๓
ไดจัดทําอัตรากําลังมาแลว เพราะฉะนั้นขอใหเขียนเอกสารประกอบใหชัดเจน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย
การบริหารงานสถาบันภาษา พ.ศ. ... พรอมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง จัดตั้งสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ... โดยใหแกชื่อภาษาอังกฤษ
จากนั้นไดหารือวา มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งหนวยงานที่มีภารกิจเฉพาะ บุคลากรในหนวยงาน
ต อ งมี ส ถานภาพที่ มั่ น คงเท า กั บ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ควบคุ ม โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ แตหนวยงานตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้ นนั้น มุงใหเปนหนวยงานที่มี
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รายไดของตนเอง ดังนั้น จะเปนไปไดหรือไมที่จะใหบุคลากรในหนวยงานเหลานั้นเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่มิไดอยูในกรอบอัตราของมหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือน คาตอบแทน วิธีการบริหารงานบุคคลจะมีระเบียบ
บริหารงานบุคคลเฉพาะของหนวยงานนั้ นเอง จึงขออนุมัติในหลักการวา บุคลากรของหนวยงานภายในที่มี
ลักษณะเฉพาะนั้น ใหเปนพนักงานมหาวิทยาลัย แตมิไดอยูในกรอบโครงสรางอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย
เชนเดียวกับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่มี Home Barkery เปนหนวยงานที่จัดหารายไดและดําเนินการ
ตางๆ ดวยตนเอง
อธิ ก ารบดี ใ ห ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม กรณี วิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนครว า อาจารย วิ ท ยาลั ย ได รั บ
เงินเดือนอัตราปกติเหมือนกับอาจารยหนวยงานอื่น แตจะไดรับเงินเพิ่มในกรณีตางๆ เชน มีผลสอบ IELTS ใน
ระดั บที่ กําหนด สํ าเร็จ การศึ กษาหลั กสู ต รนานาชาติ และมี กติ กาการปฏิ บัติ งาน หากวิ ทยาลั ยไม มีรายได
เพียงพอ ก็จะตองออก ซึ่งอาจารยก็ยินดีรับเงื่อนไขตางๆ นั้น
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา กรอบอัตราของวิทยาลัยนานาชาติพระนครไมรวมอยูใน
กรอบอัตราของมหาวิทยาลัยใชหรือไม ซึ่งอธิการบดีตอบวาใช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยไดใหขอสังเกตต อไป
วา เมื่อเปนเชนนั้น จะเรียกบุคลากรในหนวยงานเชนนี้วาอะไร เพราะตองสงขอมูลใหคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.พ.อ. รับทราบดวย โดยขอเสนอใหใชวาอาจารยสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
พระนคร หรือพนักงานสถาบันภาษา และมีระเบียบของหนวยงานเองเปนกรณีพิเศษ
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล าวว า ถ าที่ ประชุ มเห็ นด ว ยก็จ ะไดจั ด ทํ าระเบี ย บรองรั บระบบ
ดังกลาวนี้เปนกรณีพิเศษ
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตวา อัตรากําลังมักกําหนดดวยวุฒิ เสนอให
ใชภาระหนาทีเ่ ปนตัวกําหนดและถาจะตั้งสถาบันภาษาพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอยูนั้นทํางานไดสอดคลองกับ
หนาที่หรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ตามที่รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ไดตั้งขอสังเกต
จากเอกสารโครงการจัดตั้งฯ นั้น เอกสารดังกลาวเปนเอกสารฉบับเกาที่ทําไวใชกอนออกขอบังคับ จึงตองไป
จัดทําเอกสารดังกลาวมาใหม
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดขอ
หารือวา หนวยงานที่ตั้งในลักษณะเชนนี้ หากบุคลากรที่สังกัดหนวยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยประสงคจะยาย
ไปอยูในหนวยงานนั้น สถานะของบุคลากรผูนี้จะเปนอยางไร
นายกสภามหาวิทยาลัยตอบวา หากไปทํางานเปนการชั่วคราวก็เปนการขอยืมอัตรา/บุคคล ก็
จะมีสถานะตามเดิมและไดเงินเพิ่มพิเศษ แตถาเปนการไปทํางานอยางถาวร ก็ไปครองอัตราของหนวยงานที่
ยายไปทํางาน เพราะหนวยงานเดิมที่สังกัดอยูอาจจะตองการอัตรามาทดแทน ในอนาคตหากจะยายกลับมาที่
เดิมก็ตองพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา กลาววา
ยังมีเรื่องของสิทธิอื่นๆ อีก เชนการเปนกรรมการในสภามหาวิทยาลัยนั้นมีสิทธิ์หรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยตอบวา มีสิทธิ์เทาเทียมกันเพียงแตแยกกลุมในการดําเนินการเทานั้น
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติขอบังคั บมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนคร วาดวยการบริห ารจั ดการทรั พยสิ นทาง
ปญญา พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) อนุมัตขิ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารงานสถาบันภาษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๓) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง จัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร พ.ศ. ๒๕๕๘
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๔) อนุ มั ติ ใ นหลั ก การให บุ ค ลากรหน ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในลั ก ษณะเฉพาะเป น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดของหนวยงานนั้น โดยมิไดอยูในกรอบโครงสรางของมหาวิทยาลัย และ
ใหจัดทําระเบียบรองรับระบบดังกลาวเปนกรณีพิเศษ
๕) ใหผูรับผิดชอบการดําเนินงานของสถาบันภาษาจัดทํารายละเอียดโครงการจัดตั้งสถาบัน
มาใหมใหชัดเจนและถูกตอง
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ราชกุมารี

๓.๕ ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมความวา เนื่องในวาระที่ พ.ศ. ๒๕๕๘
นี้เปน ปที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ และดว ย
ตลอดเวลาที่ผานมา ทรงประกอบพระราชกรณียกิจดานตางๆ อันเปนคุณประโยชนอยางยิ่งตอประเทศชาติ
และประชาชน เปนที่ประจักษทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะดานการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจึงเห็นสมควรใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงเสนอทูลเกลาฯ ถวายปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๘ นี้ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงขอเสนอทูลเกลาฯ ถวาย
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุ มตามระเบี ย บวาระนี้ โดยได นํ าเสนอที่ป ระชุมคณะกรรมการเลือกสรรบั ณฑิ ตกิ ต ติ มศักดิ์ ประจํ าป
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ที่ผานมา จากนั้นไดเชิญ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย/ประธานคณะกรรมการ
เลือกสรรฯ นําเสนอขอมูลเพิ่มเติม
ประธานคณะกรรมการเลื อ กสรรฯ กล า วว า การถวายปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ แ ด พ ระ
บรมวงศานุวงศ มีขอยกเว นดังที่ปรากฏในขอบังคับ ฯ ว าดวยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ การใหป ริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ อยางไรก็ตาม การพิจารณาทูลเกลาฯ ไดดําเนินการตามเกณฑที่คณะกรรมการสรรหา
กําหนดแบงออกเปน ๔ ดานคือ ๑) มีผลงานทางวิชาการหรือเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่ชัดเจน ๒) ผลงานนั้นเปน
ประโยชนตอสังคม ๓) มีคุณธรรมจริยธรรมสูง ๔) เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางโดยมีหลักฐานเปนที่ประจักษ
ในระดับปริญญาเอกนั้นเนนผลงานที่สรางสรรค เปนตนแบบหรือตัวอยาง มีคุณประโยชนในการนําไปใชอยาง
กวางขวาง ระดับประเทศและนานาชาติ กลาวคือ การพิจารณาทูลเกลาฯ ถวายปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี นั้ น ดํ า เนิ น ไปตามเกณฑ แ ม ม หาวิ ท ยาลั ย จะมิ ไ ด จั ด
การศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในระดับปริญญาเอกซึ่งถือวาเปนขอยกเวน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา ทรงมีคุณสมบัติครบถวนเกินเกณฑที่กําหนด
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ทู ล เกล า ฯ ถวายปริ ญ ญาครุ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช าการบริ ห าร
การศึกษา ประจําป ๒๕๕๘ แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๓.๖ การรายงานการปฏิบัติหนาที่ครบ ๓ เดือน ของผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได มอบหมายไว ว าเมื่ อ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครไดปฏิบัติหนาที่ครบ ๓ เดือนแลว ใหผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
พระนครนําเสนอแผนปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานนั้น ขณะนี้ รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช ซึ่ง
สภามหาวิ ทยาลัยมี มติอนุมัติ แตงตั้งตามคําสั่งสภามหาวิ ทยาลัยที่ ๐๑๖/๕๗ เมื่ อวัน ที่ ๒๖ ธั นวาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ค รบ ๓ เดื อ นแล ว ในการนี้ ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนครได นํ า เสนอ
แผนปฏิบัติงานพรอมรายงานการปฏิบัติงานครบ ๓ เดือน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
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พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ถามว าจาก
จํานวนผู สมั ครเข าศึกษา ๕๗๐ คน แตมาสอบประมาณร อยละ ๒๐ ผู อํานวยการฯ มีความคิ ด เห็ น เช น ไร
ผูสมัครไมเชื่อมั่นมหาวิทยาลัยหรืออยางไร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครใหขอมูลวา จากประสบการณ อาทิ การรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในกลุมวิทยาลัยครู/สถาบันราชภัฏก็พบวาผูสมัคร ๑๐๐ คน จะมาสอบไมถึงรอย
ละ ๖๐ ดังนั้น จึงขอรับสมัครตลอดปเหมือนมหาวิทยาลัยในตางประเทศ และคาดวาคงเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไว สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินนั้น พรอมเปด สอนแลวแตควรเปดแขนง
วิชาเอกเฉพาะแขนงวิชาภาคพื้นดินกับบนเครื่องบิน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสก็พรอมเปดสอนเชนกัน
สวนสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกตยังไมไดเปดสอน ทั้งนี้ คณาจารยของวิทยาลัยนานาชาติพระนครนั้น
แมจะเปนบุคลากรใหมแตก็ลวนมีคุณภาพ นอกจากนี้ วิทยาลัยยังมีแผนพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหมที่เปนที่
ตองการของสังคมเพิ่มขึ้นอีก เชน สาขาวิชาชราวัยศึกษา สาขาวิชาการจัดการงานประชุมและแสดงสินคา
(Mice & Event Management) เปนตน การรับสมัครนักศึกษานั้น หากรับสมัครกอนเดือนพฤศจิกายนมี
โอกาสจะได นั ก ศึ ก ษาใหม จํ า นวนมาก โดยเปลี่ ย นวิ ธี ป ระชาสั ม พั น ธ ก ารรั บ สมั ค รจากการใช ป า ยหน า
มหาวิทยาลัยเปนการประชาสัมพันธออนไลน
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล า กรรมการสภามหาวิ ทยาลัยผูทรงคุณวุ ฒิ กลาวถึงมติการ
ประชุ มข อ ๒ หน า ๓๒ ว า เข า ใจว าเป น เพราะการไม ม อบอํ านาจ ทํ าให ผู อํานวยการไม มีอํา นาจในการ
ดําเนินการ
อธิการบดีใหขอมูลวา แมจะยังไมไดมอบอํานาจ แตการปฏิบัติก็เหมือนไดมอบอํานาจแลว
เพราะการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนครนั้น เปนลักษณะหนวยงานอิสระใหดําเนินการตางๆ ได
เอง โดยใหรายงานผลตออธิการบดีทุก ๓ เดือน เชน การจัดซื้อครุภัณฑ การเชิญวิทยากร สําหรับเอกสารการ
มอบอํานาจนั้น ขณะนี้นิติกรกําลังตรวจสอบความถูกตองใหรอบคอบ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เมื่ออานรายงานแลว นาเห็นใจเพราะยังดําเนินการใดๆ
เองไมได และใหขอสั งเกตวา แมจะไดจํานวนนักศึกษาตามเปาหมาย ก็ยังทําอะไรไม ได เพราะยังไมมีการ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ เสนอแนะวาเมื่อผูอํานวยการฯ รายงานมาแลว สภามหาวิทยาลัย
ก็ควรตองพิจารณาในประเด็นปญหา อุปสรรค และจากมติที่ประชุมที่นําเสนอมาแสดงวา ชวงรอยตอการ
ดําเนินงานตางๆ ยังไมพอดีกัน เพราะปญหาที่รายงานมาก็ชัดเจน จากนั้นไดสอบถามอธิการบดีวาจากรายงาน
หนา ๑๘ มหาวิทยาลัยจะชวยเหลือแกไขใหทันกอนเปดภาคเรียนไดหรือไม
อธิการบดีให ขอมูลวา ได แจงหนวยงานตางๆ ที่เกี่ ยวของเรงดํ าเนินการให แลวตามลําดั บ
ความจําเปนกอน-หลัง
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครรายงานวา ประเด็นการมอบอํานาจนั้น เนื่องจากยัง
ไมมีเอกสารการมอบอํานาจ ผูอํานวยการจึงไมสามารถลงนามเพื่อดําเนินการใดๆ ได
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา ควร
หารือระหวางผูอํานวยการกับอธิการบดีวาอํานาจใดบางที่มอบไปแลว และอํานาจนั้นหมายความวาอยางไร
ตรงตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือไม
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ใหขอสังเกตวา อธิการบดีจําเปนตองเรงรัดดําเนินการใน
ประเด็นปญหาทั้ง ๘ ขอดวย

๑๑
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการจากคณาจารยประจํากลาวถึงเอกสารหนา ๓๒
วา อธิการบดีตองเรงดําเนินการในขอ ๗ เพราะถายังมีผูที่ไมเขาใจจะเกิดผลกระทบเกิดขึ้นในอนาคตได
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล เสนอแนะใหจัดกรอบเวลาวา ปญหาแตละขอตอง
ดําเนินการแกไขใหลุลวงภายในเวลาเมือ่ ใด
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กลาววา อีก ๒ เดือนจะเปดภาคการศึกษาแลว แตยังมี
ปญหาอีกพอสมควร สภามหาวิทยาลัยไดเคยมอบนโยบายไววา หลักสูตรใหมที่จะเปดไมควรเปนภาระของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงฝากอธิการบดีและผูอํานวยการพิจารณาวา ๑) หลักสูตรแตละสาขาวิชานั้น จํานวน
นักศึกษาเปาหมายขั้นต่ําควรเปนเทาใด ๒) สําหรับกรณีที่จะรับสมัครนักศึกษาตลอดเวลานั้น มีเกณฑการ
คัดเลือกหรือไม เพราะนอกจากการรับสมัครยังมีขั้นตอนตางๆ อีกหลายขั้นตอน และ ๓) ถาสาขาวิชาการ
จั ด การธุ ร กิ จ สายการบิ น มี จํ านวนนั กศึ กษาเพี ย ง ๓๐ คน สามารถเป ด สอนได ห รื อไม นอกจากนี้ ยั งได ใ ห
ขอสังเกตเพิ่มเติมวา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินไดจัดทําขอตกลงความรวมมือกับบริษัทเจ็ทเอเชีย
แอรเวย จํากัด เหตุใดจึงไมทําความรวมมือกับบริษัทสายการบินที่มีชื่อเสียงและประสบการณเปนที่ยอมรับ
เชน บริษัทนกแอร หรือ บริษัทบางกอกแอรเวย เพราะมหาวิทยาลัยควรใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูและฝก
ประสบการณกับผูประกอบการที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ แมขณะนี้จะมีแนวโนมวาภายใน ๑๕ ปขางหนา ธุรกิจ
สายการบินจะเติบโตมาก แตมหาวิทยาลัยก็ตองมีกระบวนการผลิตบัณฑิตที่ทําใหสังคมเกิดความเชื่ อมั่นดวย
สําหรับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสนั้น ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครมีสถานประกอบการดานนี้ ๓-๔ แหง ซึ่ง
ก็ยินดีชวยเหลือประสานงานให
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครรายงานวา ขณะนี้จํานวนนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจสายการบินมี ๔๐ คนแลว และคาดวาจะเพิ่มเปน ๖๐ คน สวนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสนั้น
คาดวาจะมีจํานวนนักศึกษา ๑๐๐ คน ซึ่งคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไดรับจะเพียงพอกับคาใชจายในการจัดจาง
อาจารยในปการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจะมีผูเรียน ๒๐๐-๓๐๐ คน และถาเปนไปตามระบบที่วางไวคาดวาภายใน ๓
ป วิทยาลัยคงไมตองยืมเงินมหาวิทยาลัยแลว เพราะเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เมื่อเสนอขอจัดตั้งวิทยาลัยมานั้น สภามหาวิทยาลัยก็มีความ
คาดหวังสูงมาก ใหงบประมาณ ๔๕ ลานบาทไปลงทุน โดยชวงแรกก็ทราบดีวาจะขาดทุน แตไดมอบนโยบาย
ใหพยายามทุมเทและดําเนินการตางๆ ใหดี ไมไดใหนํางบประมาณไปเก็บไว เวลาจะนําไปใชก็ใหเพียงขออนุมัติ
กันในคณะกรรมการ ตองการของบประมาณเพิ่มก็ใหเสนอสภามหาวิทยาลัย กลาวคือ ตองการใหดําเนินการให
รวดเร็วดวยระบบที่ทันสมัย เชนระบบดิจิตอลในปจจุบัน แตกลับไปดําเนินการดวยวิธีเดิมในระบบเดิมที่ลาชา
เทียบไดกับระบบแอนาล็อกแบบเดิม หรือใชทางเกวียนแบบโบราณ วิทยาลัยตองออกระเบียบของหนวยงาน
เองโดยเฉพาะ ดั ง นั้ น จึ งขอให ผู อํา นวยการฯ พั ก งานอื่ น ๆ ไว มาเร งรั ด ร างระเบี ย บต า งๆ ของวิ ท ยาลั ย
นานาชาติพระนครโดยเฉพาะกอน โดยใหดูทิศทางของประเทศชาติประกอบดวย หากอธิการบดีไมเห็นดวยก็
ใหมานําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ ผูอํานวยการฯ จะมุงหวังจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยไมได
เพราะทุกคนยังยึดมั่นในกรอบของการดําเนินงานดวยวิธีการและระบบเดิม ผูอํานวยการฯ ตองการผลักดันการ
ดําเนินงานอยางไร ใหรางระเบียบที่ตองการใชเปนเครื่องมือการดําเนินงานเอง เปนการคิดวิธีการทํางาน วาง
ระบบงานใหมที่ไมเคยมีมากอน เหมือนเขียนขอมูลใหมในกระดาษเปลานั่นเอง หรืออาจหาบุคคลที่คิดแตกตาง
จากวิธีการและระบบเดิมชวยรางใหก็ได ที่กลาวมานี้มิใชเปนการใหอภิสิทธิ์แกผูอํานวยการฯ แตในวันขางหนา
รูปแบบการดําเนินงานของวิทยาลัยจะเปนแบบอยางของหนวยงานทั้งมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นใหไปราง
ระเบียบบริหารงานใหม โดยอาจใชความวา “เปนอํานาจของผูอํานวยการภายใตการกํากับดูแลของอธิการบดี...”
ใหผูอํานวยการฯ ไปคิดและสรางสรรคมา ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยไมไดแจงวาสิ่งแรกที่ตองดําเนินการคือออก
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ระเบียบกอนเปนลําดับแรก เพราะระเบียบเปนเครื่องมือการทํางาน จึงมีความเห็นใจเพราะทุกคนลวนพยายาม
ชวยกัน แตไปติดกติกาทําใหคิดไมออก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยยินดีชวยเหลือ ขอใหนํากลับ ไปดําเนินการ
ทั้งนี้ การจัดตั้งวิทยาลัยนี้จะเปนผลงานชิ้นสําคัญที่โดดเดนที่สุดของอธิการบดีถาสามารถดําเนินการไดสําเร็จ
ตามเปาหมาย
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตว า ๑) เรื่องการประมาณจุดคุมทุนนั้น
จํานวนนักศึกษาตองจํานวนเทาใดจึงจะสามารถเปดสอนได ๒) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินมีใน
สถานศึกษาจํานวนมาก และความตองการเริ่มลดลง จึงขอใหพิถีพิถันการคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษาเปนพิเศษ
ดวย ๓) มีผูสอบถามวาวิทยาลัยนานาชาติพระนครตางจากคณะอื่นๆ หรือไม เพราะขณะนี้หลักสูตรที่เปดสอน
ยังเปนหลักสูตรภาษาไทย ซึ่งชวงแรกอาจเปนเชนนั้นไปกอนได แตตอไปตองมีหลักสูตรที่เปนนานาชาติ และ
เปนเอกลักษณของวิทยาลัยดวย ๔) มหาวิทยาลัยของรัฐจะเปดหลักสูตรใหมใชเวลาดําเนินการเปนป แตขณะนี้
ใชเวลาเพียง ๓ เดือน ดังนั้นตอไปสภามหาวิทยาลัยอาจตองกําหนดเกณฑวาตองทําอะไร ภายในเวลาเมื่อใด
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กลาวแสดงความเปนหวงขอมูลที่รับทราบจากเอกสารการ
รายงานในหนา ๑๘ โดยเฉพาะประเด็นขอ ๓ ขอใหอธิการบดีเรงรัดแกไขปญหาดวย และไดใหขอมูลเพิ่มเติม
วา ไดประสานประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสใหติดตอขอ Directory Logistics จากบริษัทใน
นิคมอุตสาหกรรม ๔๓ แหง เพื่อทําการตลาด แตยังทําไมไดเพราะไมมีสัญญาวาจาง
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การมอบอํานาจไมไดชวยแกปญหาเพราะการดําเนินการก็จะ
ยังคงติดขัดอยูที่หนวยงานตางๆ อีก ดังนั้นจึงควรมีระเบียบวาดวยการบริหารงานภายใน โดยใหผูอํานวยการ
ไปศึกษาเรียนรูวิธีการและระบบการดําเนินงานขององคกรที่เปนหนวยงานในกํากับ ที่มีความมั่นคง และหากมี
ปญหาใดๆ ขอใหหารืออธิการบดีและหรือนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อหาทางแกไขเพราะเปนความรับผิดชอบ
รวมกันที่ตอ งผลักดันใหเติบโตไปใหได
นางสาวฐิ ติ ภ รณ พงษ ป ระเสริ ฐ นิ ติ ก ร ให ข อ มู ล ว า มหาวิ ท ยาลั ย ไม เ คยทํ า สั ญ ญาจ า ง
ผูบริหารที่มิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เชน คณบดี ผูอํานวยการ รองอธิการบดี หรืออธิการบดี
จึงขอหารือวาจะตองทําสัญญาจางหรือไม จะไดดําเนินการตอไป
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวแกนิติกรวา งานวินัยและนิติการจะดําเนินการตามขอบังคับที่มี
อยู ไม ได เพราะผู บ ริ ห ารเหล านั้ น มาจากการสรรหา ให ศึกษาจากข อบั งคั บ ฯ ว าด ว ยการบริ ห ารวิ ทยาลั ย
นานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเปนระบบใหม นอกจากนั้นยังใหขอสังเกตวา หนวยงานมักทํางานโดยใช
ขอมูลเดิมๆ ที่เคยทํามา ทั้งๆ ทีว่ ิทยาลัยนานาชาติพระนครเปนหนวยงานใหมตองการอะไรใหมๆ
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ใหขอมูลวา มีมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งจางตนในรูปแบบพิเศษ
อนุมัติงบประมาณมาใหบริหารเอง โดยอยูในกรอบการดําเนิ นงานของมหาวิทยาลัยและระยะเวลาที่ กําหนด
สําหรับโครงการนีค้ วรดําเนินการตอ และโครงการอื่นๆ ก็เชนกัน สามารถที่จะใชรูปแบบการดําเนินการเชนนี้ได
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา ใหผูอํานวยการฯ ไปดําเนินการแลวมารายงานตอสภา
มหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเต็มที่ ขอใหนําเสนอความตองการตออธิการบดี
มติที่ประชุม ๑) มอบผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครเรงรัดการจัดทําระเบียบซึ่งกําหนดวิธีการ
และระบบของวิทยาลัยโดยเฉพาะเปนลําดับแรก โดยหารืออธิการบดีและหรือนายกสภา
มหาวิทยาลัย
๒) ใหมหาวิทยาลัยเรงรัดดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ในเอกสารหนา ๑๘ และหนา ๓๒ ขอ
๗ โดยกํ า หนดกรอบเวลาเพื่ อ ให วิ ทยาลั ย มี ค วามพร อ มก อนเป ด ภาคการศึ ก ษาในเดื อ น
สิงหาคมนี้
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๓) ใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๓.๑) หลั กสูต รสาขาวิ ช าการจัด การธุ ร กิ จ สายการบิ น และสาขาวิ ชาการจั ด การ
โลจิสติกส ควรทําความรวมมือกับผูประกอบการที่มีชื่อเสียงและประสบการณเปนที่ยอมรับ
เพื่ อให นั กศึ กษาได มีโ อกาสเรี ย นรู และฝ กประสบการณ ต ลอดจนทํ าให กระบวนการผลิ ต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนที่เชื่อมัน่ ของสังคม
๓.๒) ให พิถี พิ ถัน การคั ด เลื อ กผู ส มั ค รเข าศึ ก ษา สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ สาย
การบินเปนพิเศษ
๓.๓) ชวงแรกวิทยาลัยอาจเปดสอนหลักสูตรภาษาไทยไปกอนได แตตอไปตองมี
หลักสูตรนานาชาติและเปนเอกลักษณของวิทยาลัยดวย
๔) ใหผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพยายามศึกษาเรียนรูวิธีการและระบบการดําเนินงาน
ขององคกรที่เปนหนวยงานในกํากับ ที่มีความมั่นคง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานการศึกษาและพิจารณาการดําเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟาแสงอาทิตย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งที่ ๐๐๓/๒๕๕๘
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาและพิจารณาการดําเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย เพื่อทํา
หน า ที่ ศึ ก ษาข อ มู ล และกํ า หนดแนวทางในการดํ า เนิ น โครงการผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า จากแสงอาทิ ต ย ต าม
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยนั้น ในการนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายแลว
จากนั้ น ได เ ชิ ญ พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ / ประธาน
คณะกรรมการศึกษาและพิจารณาการดําเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟาแสงอาทิตย รายงานความคืบหนาการ
ดําเนินการตอที่ประชุม ซึ่งสรุปไดวา ๑) คณะกรรมการไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ๒) ผลการพิจารณาผู
เสนอโครงการอันดับ ๑ ไดแกบริษัทโซลารตรอน จํากัด (มหาชน) อันดับ ๒ บริษัทไทยโซลารฟวเจอรจํากัด
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
อธิการบดีใหขอมูลเพิ่มเติมวา ยังมีอีกหลายขั้นตอนในการดําเนินการ ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะ
ไมไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานแหงชาติก็ได
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา สภามหาวิทยาลัยรับทราบและคณะกรรมการฯ ไดพิจารณา
มาอยางรอบคอบแลว สภามหาวิทยาลัยก็ใหความเห็นชอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ด ว ยสํ า นั ก มาตรฐานและคุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือแจงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวา ไดพิจารณารับทราบการ
ใหความเห็นชอบหลักสูตร ๓ สาขาวิชา ดังนี้
๑) หลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าออกแบบผลิ ต ภั ณฑ อุ ต สาหกรรม (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗)
๓) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
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ทั้งนี้ สําหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๖) นั้น มีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหมีผลงานวิจัยที่สามารถสนับสนุน
การเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปดสอน และควรเปนผลงานวิจัยที่ทันสมัยมีการพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ ซึ่งเปนที่ยอมรับในศาสตรนั้นๆ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
อุปนายกสภามหาวิ ทยาลั ยถามวา ข อเสนอแนะดั งกล าวนี้ สามารถทํ าได หรื อไม และในการ
นําเสนอวาระที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรโดยมี
ประเด็นเชนนี้ ขอใหคณะรายงานตอสภามหาวิทยาลัยดวยวาจะดําเนินการตามขอเสนอแนะของ สกอ. อยางไร
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ คณบดีวิทยาลั ยการฝกหัดครู รายงานวา ขณะนี้ มี
อาจารยในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พัฒนาผลงานวิจัยและไดเผยแพรแลวจํานวน ๒ ราย
มติที่ประชุม ๑) รับทราบโดยคณะที่รับผิดชอบสามารถดําเนินการใหไดตามที่ สกอ. เสนอแนะมา
๒) มอบนโยบายใหคณบดีนําเสนอขอมูลการดําเนินการกรณีที่ สกอ. มีขอเสนอแนะในการ
พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
๕.๓ การรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ด ว ยสํ า นั ก มาตรฐานและคุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา มี ห นั ง สื อ แจ ง ว า สํ า นั ก งาน ก.พ. ได รั บ รองคุ ณวุ ฒิ ของผู สํ าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
เรียบรอยแลว ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/๑๐๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่เปนเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหคณะตรวจสอบดวยวาหลักสูตรในความรับผิดชอบของคณะนั้น
ก.พ. รับรองคุณวุฒิครบถวนแลวหรือไม และนําเสนอรายงานตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ โดยใหคณะตรวจสอบแลวรายงานตอสภามหาวิทยาลัยวาหลักสูตรที่สังกัดแตละ
คณะนั้น สํานักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิครบถวนแลวหรือไม
๕.๔ รายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการกับวัดธรรมมงคล
ในการถวายความรูแดพระภิกษุสามเณร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง นําเสนอรายงานตอที่
ประชุ มความว า ตามที่ส ภามหาวิ ทยาลั ยในการประชุมครั้ งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวัน ศุกรที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๘ ไดมีมติอนุมัติการดําเนินการโครงการความรวมมือทางวิชาการกับวัดธรรมมงคลในการถวายความรูแด
พระภิกษุสามเณรไปแลวนั้น สําหรับประเด็นการยืมเงินงบประมาณคงคลังมาใชในการดําเนินงานเพื่อจัดหา
ครุภัณฑและเปนคาใชจายในการดําเนินงานจัดเตรียมสถานที่ เพื่อจัดการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการจัด
การศึกษานอกที่ตั้งนั้น จากการประสานงานของฝายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วัดธรรมมงคลยินดี
เปนผูดําเนินการใหทั้งหมด โดยขอใหมหาวิทยาลัยรับผิดชอบดานวิชาการใหมีคุณภาพดานการเรียนการสอน
อยางเต็มที่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาวว า การจัดโครงการนี้ต องมีกรรมการประจําหลักสูตรอี ก
๑ ชุด ที่มิใชกรรมการประจําหลักสูตรชุดเดียวกับในมหาวิทยาลัย จากนั้นไดสอบถามนายผดุงชาติ สุวรรณ
วงศ เกี่ยวกับผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมคราวที่ผานมาที่มอบนายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ตรวจสอบ
มาตรฐานการดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑวาเปนอยางไร
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นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ แจงวา ไดตรวจสอบแลววาเปนไปตามเกณฑ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาวถึงมติการประชุมที่ใหผูรับผิดชอบเขียนโครงการใหมตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุม โดยขอใหเขียนใหชัดเจนวา เปนโครงการที่เปนความรวมมือระหวางวัดธรรมมงคล
กับมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิ ทยาลัย มอบผูรับ ผิด ชอบเขีย นโครงการให ชัดเจน ถูกตองตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของที่ประชุม แลวเสนออุปนายกสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบ โดยใหย้ําเนนวาเปนโครงการพิเศษ
เปนความรวมมือทางวิชาการระหวางวัดธรรมมงคลและมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาพระภิกษุสามเณร
อธิการบดีใหขอมูลเพิ่มเติมวา ไดไปพบพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารยหลวงพอวิริยังค
สิรินฺธโร) เพื่อหารือเรื่องหลักสูตรตางๆ พระอาจารยหลวงพอขอใหมหาวิทยาลัยชวยดําเนินการเปดหลักสูตร
เพือ่ ใหพระภิกษุสามเณรไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จะไดปฏิบัติหนาที่สงฆไดอยางมีประสิทธิภาพ
หรือหากลาสิกขาก็จะไดไมเปนภาระแกสังคม
นายกสภามหาวิทยาลัยถามถึงความคืบหนาการนํารายวิชาสมาธิเพื่อการพัฒนาจิตของวัด
ธรรมมงคลมาเปดเปนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ รายวิชาดังกลาวไดนําไปเปดสอนที่มหาวิทยาลัย
ตางๆ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และนิสิตนักศึกษาสนใจลงทะเบียนเรียนจํานวนมาก
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รายงานวา ไดนํารายวิชาดังกลาวไปเปดเปนรายวิชา
เลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสแลว และจะปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดย
กําหนดรายวิชาดังกลาวไวดวย
มติที่ประชุม รับทราบรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการกับวัดธรรมมงคล
ในการถวายความรู แ ด พ ระภิ ก ษุ ส ามเณร โดยให ผู รั บ ผิ ด ชอบปรั บ แก โ ครงการตาม
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เมื่อปรับแกแลวใหนําเสนออุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ตรวจสอบแลวจึงแจงให สกอ. รับทราบ
๕.๕ แฟมสะสมงานสําหรับอาจารย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง นําเสนอขอมูลการจัดทํา
แฟมสะสมงานสําหรับอาจารย (Portfolio) เพื่อใหอาจารยไดใชเก็บหลักฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ภาระงานแตละดาน รายละเอียดดังเอกสารและเพาเวอรพอยตประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมสอบถามรายละเอียดและใหขอเสนอแนะเปนเวลาพอสมควร
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา มีแฟมสะสมงานของบุคลากรสายสนับสนุนหรือไม
อธิการบดีรายงานวา ตองมี แตยังไมไดจัดทํา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา อาจารยทราบเรื่องนี้หรือไม
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รายงานวา อาจารยทราบเพราะมีการอบรม
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายใหฝายวิชาการดําเนินการ ๑) จัดทําแบบสอบถาม ถาม
อาจารยใน ๕ ประเด็นตอไปนี้ (๑) ทานทราบเรื่องแฟมสะสมงานหรือไม (๒) ทานทราบหรือไมวาทําแฟมสะสม
งานทํ า ไม (๓) ท า นกรอกข อ มู ล ถู ก หรื อ ไม (๔) ท า นคิ ด ว า จะเป น ประโยชน ต อ การทํ า งานของท า นและ
มหาวิทยาลัยหรือไม (๕) ทานคิดวาการดําเนินงานเรื่องนี้จะมีปญหาอยางไร หรือไม ๒) ใหแจกแบบสอบถามนี้
ใหอาจารยในวันเปดภาคการศึกษาปที่ ๑/๒๕๕๘ (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘) สงใหคณะแจกอาจารยโดยใหลงนาม
รับเอกสารแลวสงแบบสอบถามคืนภายในเวลาที่กําหนดโดยใหรวบรวมผลจากการสอบถามนําเสนอรายงานตอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสัญจร ๔-๕ กรกฎาคมนี้
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อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา คํานําของแฟมสะสมงานไมสอดคลองกับขอมูลที่
นําเสนอตอที่ประชุม ขอใหปรับคํานําใหม
มติที่ประชุม รับทราบโดยมอบฝายวิชาการดําเนินการดังนี้
๑) จัดทําแบบสอบถาม ถามอาจารยใน ๕ ประเด็นตอไปนี้
(๑) ทานทราบเรื่องแฟมสะสมงานหรือไม
(๒) ทานทราบหรือไมวาทําแฟมสะสมงานทําไม
(๓) ทานกรอกขอมูลถูกหรือไม
(๔) ทานคิดวาจะเปนประโยชนตอการทํางานของทานและมหาวิทยาลัยหรือไม
(๕) ทานคิดวาการดําเนินงานเรื่องนี้จะมีปญหาอยางไร หรือไม
๒) ใหแจกแบบสอบถามนี้ใหอาจารยในวันเปดภาคการศึกษาปที่ ๑/๒๕๕๘ (๑๕ มิถุนายน
๒๕๕๘) สงใหคณะแจกอาจารยโดยใหลงนามรับเอกสารและสงแบบสอบถามคืนภายในเวลา
ที่กําหนด แลวใหรวบรวมผลจากการสอบถามนําเสนอรายงานตอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมสัญจร วันที่ ๔-๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ รายงานความคืบหนาโครงการของมหาวิทยาลัย
อธิการบดี รายงานว า ๑) โครงการการปฏิรูป ระบบครุศึกษา ที่ไดรับ ขอเสนอแนะจากอุ ป
นายกสภามหาวิทยาลัยและไดนําเสนอไปยังรัฐบาลนั้น มีความคืบหนาแลววากําลังจะนําเสนอสูคณะรัฐมนตรี
ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดมอบวิทยาลัยการฝกหัดครูเตรียมการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
โครงการดั ง กล า ว ๒) งบประมาณ ๖๗,๐๐๐ ล า นบาทที่ น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น การเพื่ อ ให
มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรับงบประมาณมากขึ้นนั้น กําลังเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเชนกัน
มติที่ประชุม รับทราบ

28

๖.๒ นัดหมายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ในวัน
ศุกรที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ
๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ

30

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.
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32
34

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม

36
38

อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

