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อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา มีความยินดีมากกวายินดี สวนที่ยินดีคือยินดีเปนอยางมาก
ที่ทานใชความพยายามอยางสุขุม ลุมลึกและมั่นคงในการยกรางรัฐธรรมนูญ โตตอบกับปญหาและคําถามของ
กลุมที่มีเจตนาบิ ดเบื อน เป น ความสุขุมรอบคอบน าประทั บใจเป น อยางมาก และชนะใจคนส วนใหญ ที่มาลง
ประชามติมากกวารอยละ ๖๐ ซึ่งเปนการสรางประวัติศาสตรใหกับประเทศไทย ทุกคนจึงมีความยินดีเปนอยาง
ยิ่ง และที่มากกวาความยินดีคือเปนความภาคภูมิใจอย างมากที่ทานเปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีนายกสภา
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ มีความเฉลียวฉลาด มีความมั่นคงรอบคอบ ซึ่งเปนความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง ทานกอ
ประโยชนอยางใหญ ห ลวงแกป ระเทศชาติ เทาที่ ติดตามการชี้แจงรัฐธรรมนูญ ตลอดจนอานตั วรางทั้ง ๒๗๙
มาตราก็พบวาในสวนของปจเจกชนนั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้กอประโยชนอยางมากตั้งแตอยูในทองแมจนกระทั่งถึง
วัยชรา เปนประโยชนทุกระยะในการเจริญเติบโต ในการพัฒนาการและการเสื่อมถอยของชี วิต ในสวนรวมจะ
สรางประเทศไทยใหใสสะอาด ปองกันการหาผลประโยชนและนอกจากปองกันแลวระหวางที่ผูบริหารประเทศ
กําลังดําเนินการอยูนั้น ก็จะถูกดําเนินการทันทีถาหากใชอํานาจหนาที่ไปในทางที่ไมชอบ เปนวงจรใหมในการ
บริหารประเทศที่ทําใหเกิดการโปรงใส อาจจะเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกซึ่งอยูภายใตการนําของทาน นอกจากนี้ที่
ไมเคยมี มากอนเลยในรัฐธรรมนู ญไทยที่วาดวยการปฏิ รูปในด านตางๆ ซึ่งจะเป นการพั ฒ นาที่ ยั่งยื นมากของ
ประเทศชาติตอไป กลาวโดยสรุปคือสิ่งที่ทานทํานั้นเปนการปฏิวัติประเทศโดยใชรัฐธรรมเปนหลัก นี้คือความ
ภูมิใจอยางยิ่งในฐานะที่ทํางานรวมกับทาน ไมทราบวาจะหาสิ่งใดตอบแทนผลงานที่ทานสรางใหประเทศชาติครั้ง
นี้ได นอกจากตอบแทนดวยความภูมิใจ ความดีใจและตอบแทนดวยความรัก ความเคารพ ความศรัทธาทาน
ตลอดไป
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า เมื่ อ มี โ อกาสจะเล า ให ฟ ง ว า กว า จะมาถึ ง จุ ด นี้ มี ค วาม
ยากลําบากเพียงใด เมื่อผานพนมาไดเปนเรื่องที่ทุกคนดีใจวาอยางนอยทิศทางของประเทศในวันขางหนาไดแสดง
ใหปรากฏอยูในตัวรัฐธรรมนูญ แตการจะสัมฤทธิ์ผลไดนั้นขึ้นอยูกับผูที่จะเขามาเกี่ยวของวาตั้งใจจริงมากนอย
เพียงใด แตไดตั้งใจไวแลววา ในการทํากฎหมายลูกนั้นจะใสกรอบ ใสกระบวนการตางๆ เพื่อบีบบังคับใหตองทํา
ตามในทิศทางที่จะเปนประโยชนตอประเทศชาติมากที่สุด ในระหวางการรางรัฐธรรมนั้นไดกลาวถึงปญหาของ
บานเมืองในทุกมิติและไดจดบันทึกไววาแตละเรื่องมีปญหาอยางไรและจะแกไขอยางไร เมื่อทํากฎหมายลูกก็จะ
นําที่บันทึกไวมาใช ขอขอบคุณทุกคนที่มีสวนชวย เพราะลําพังกรรมการรางรัฐธรรมนูญไมสามารถที่จะชี้แจงให
คนทุกคนเขาใจตรงกันได ความเขาใจผิดยังมีอยูอีกมาก เมื่ออานหรือฟงแลวก็ชวยบอกตอกันปากตอปาก ตรงนั้น
เกิดประโยชนมากที่สุด เพราะเปนการสื่อสารทางตรง ในขณะที่สื่อหลักของประเทศนั้นบิดไปอีกทางหนึ่ง ทําให
คนเขาใจตั วรางรัฐธรรมนูญ ผิด แต ก็ได พวกเรา ไดสื่ อสั งคม (Social Media) ช วยได มากมาย และพบวาโลก
ปจจุบันคนทั่วไปสื่อขาวถึงกันไดเร็วกวางขวางและเขาถึงมากกวาสื่ออาชีพ เพราะความเชื่อถือที่มีตอสื่อระหวาง
กันมีมากกวา สงกระจายไดแพรหลายไดเร็ว ในชวงระยะเวลานั้นไดรับไลนนําเสนอวิธีคิดตางๆ สงมาและไดสง
ตอไปให โดยไมไดทํามาจากคณะกรรมการ ชาวบานทํากันเองจากการจับประเด็น ซึ่งทําใหเกิดความอุนใจวา
อยางนอยที่พูดไปนั้นมีผูเขาใจ สามารถจับประเด็นได และทํามาเปนคลิป ซึ่งพบวาจากการทําโพลล สิ่งเหลานี้มี
ความสําคัญมาก ในวันกอนลงประชามติ โพลลที่ออกมาเสียงที่รับกับไมรับรางรัฐธรรมนูญจะตางกัน แตเสียงที่ยัง
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ไม ตั ดสิ น ใจมี มากกวารอยละ ๖๐ ทํ าให ไม แน ใจว าผลจะเป น อยางไร แต ก็ได รับ ข อมู ล วา จากสถิ ติผู ยั งไม ได
ตัดสิ นใจนั้ น มีแนวโน มจะตั ดสิน ใจไปในทางบวกมากกวาในทางลบ แตก็ไม แน ใจวาจะเกิดอะไรขึ้น แลวผลก็
ออกมาในทางที่ดี ในขณะที่ทุกพรรคการเมืองไมเห็นดวยแตก็ยังฝามาได อยางนอยที่สุดก็ไมทําใหพวกเราผิดหวัง
ที่ชวยกันสงแรงใจและขอมูลตอๆ กันไป ที่สําคัญคือรัฐธรรมนูญจะพลิกโฉมประเทศในวันขางหนา ชวงแรกเริ่ม
อาจจะขลุกขลักบาง แตในวันขางหนาจะพลิกโฉมได โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปการบังคับใช
กฎหมาย สองสิ่งนี้คือหัวใจสําคัญที่สุด หากทําในสองสิ่งนี้ไดเรื่องอื่นก็จะกลายเปนเรื่องเล็ก และตองทําตั้งแตวัย
เด็กรุนใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ มอบเหรียญทองคํารางวัลเรียนดียอดเยี่ยม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดจัดใหมีพิธีมอบโล
รางวัลเรียนดียอดเยี่ยมใหแกบัณฑิตที่ไดรับคะแนนสูงสุดในแตละสาขาวิชา เปนประจําทุกป ในพิธีฝกซ อมใหญ
เต็มรูปแบบของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีฐานรากและความ
เขมแข็งดานการฝกหัดครู จึงไดจัดใหมีรางวัลเหรียญทองคําแกบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) ที่มีผลการ
เรี ย นสู งสุ ด ด ว ย และได รั บ ความอนุ เคราะห งบประมาณการจั ด ทํ าเหรี ย ญทองคํ าดั งกล าวจากดอกผลของ
เงินกองทุนมูลนิธิวิทยาลัยครูพระนคร ๙๐ โดยบัณฑิตที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) จะ
ไดรับ ทั้ งโลรางวัล เรียนดี ยอดเยี่ ย มและรางวั ลเหรีย ญทองคํ าเพื่ อเป น ขวัญ กําลั งใจและความภู มิใจแก บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรใหบัณฑิตเรียนดียอดเยี่ยม สาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) ไดรับรางวัลเหรียญทองคําดังกลาว
จากสภามหาวิทยาลัยตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป โดยในปนี้บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาไดรับรางวัลเหรียญ
ทองคําเรียนดียอดเยี่ยม ไดแก นายพงศพิษณุ ตางจงราช สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๖
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและมอบเหรียญทองคําเรียนดียอดเยี่ยม แกบุคคลดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ด ว ยมี บุ ค ลากรสายวิ ช าการ และนั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ และไดรับรางวัล
เชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก
๑.๓.๑ บุคลากรที่ไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย
จํานวน ๓ ราย ไดแก
๑) ผู ชว ยศาสตราจารยวิ เชษฐ สุด ใด พนั ก งานมหาวิท ยาลัย สาขาวิ ช า
ดนตรีตะวันตก สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๒) ผู ช ว ยศาสตราจารย อั ญ ชลี นิ ล สุ ว รรณ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
สาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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๓) ผู ช ว ยศาสตราจารย สุ กั ญ ญา ตั้ งประเสริ ฐ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
๑.๓.๒ นักศึกษาที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก
๑) นักศึกษาวิทยาลัยการฝกหัดครู สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ไดรับรางวัล ดังนี้
๑.๑) นายชาญชัย ธนารัตน ไดรับรางวัล
(๑) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในการแขงขัน ตอบปญหา
ธรรมะ ระดับภาค เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจําป ๒๕๕๙
(๒) รางวั ล ชมเชยการแข ง ขั น ตอบป ญ หาวิ ช าการทาง
พระพุทธศาสนา ระดับบุคคลทั่วไป เนื่องในงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” วันสากล
ของโลก และวันอัฏฐมีบูชา
๑.๒) นางสาวศิริพร เนตรรัตนะ ไดรับ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑
ในการแข งขัน ตอบปญ หาธรรมะ ระดับ ภาค เนื่ องในวันวิส าขบูช าโลก ประจํ าป ๒๕๕๙ และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ ในการแขงขันตอบปญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ระดับประเทศ เนื่องในวันวิสาขบูชา
โลก ประจําป ๒๕๕๙
๑.๓) นายอภิสิทธิ์ ทองโคตร
(๑) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ในการตอบปญหา
วิชาการทางพระพุทธศาสนา ระดับภาค เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจําป ๒๕๕๙
(๒) รางวัลความประพฤติดี ครั้งที่ ๕๕ ประจําป ๒๕๕๙
จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
๑.๔) นายธิราวุฒิ เมืองจันทร ไดรับรางวัลผูประสานงานศูนยสอบ
ดีเดน ระดับสถาบัน ในโครงการการตอบปญหาธรรมทางกาวหนา ครั้งที่ ๓๔ ประจําป ๒๕๕๘
๑.๕) นางสาวปริ ช ญา เชื้ อ ลิ้ น ฟ า ได รั บ คั ด เลื อ กเข า อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการยุวชนประชาธิปไตย รัฐ สภา ระหวางเดือนเมษายน ประจําป ๒๕๕๙ และรางวัลรองชนะเลิศ
อั น ดั บ ๓ ในการแข งขั น ตอบป ญ หาวิ ช าการทางพระพุ ท ธศาสนา ระดั บ ภาค เนื่ องในวั น วิ ส าขบู ช าโลก
ประจําป ๒๕๕๙
โดยมีอาจารยผูสงเสริมและสนับสนุน ดังนี้ ๑) อาจารยประยูร ปอมสุวรรณ ๒) อาจารยณัฐธพงษ มะลิซอน
๓) อาจารยสมพร เหลาฉลาด
๒) นักศึกษาวิทยาลัยการฝกหัดครู สาขาวิชาสังคมศึกษา นายปริญญา ทาโพธิ์
ไดรับคัดเลือกเปนเยาวชนคนเกง รุนที่ ๗/๒๕๕๘ ในโครงการดวยรักและหวงใยในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ มารี ได รับ พระราชทานพระราชวโรกาสเข าเฝ าฯ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานเข็มเยาวชนคนเกง และไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษารางวัล
ชมเชยพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี อาจารยพิชาติ แกวพวง เปนอาจารยที่ปรึกษา
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๓) นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
ไดรับ รางวัลชนะเลิศอันดั บ ๑ การประกวดดนตรีในรายการ “Fusion Jazz Thailand University Music
Awards” ครั้งที่ ๑ จากสมาคมดนตรีแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ เมื่อวันเสารที่ ๒๕ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดังนี้
(๑) นายตะวัน นาคงาม
(๒) นายศิรวิทย จันทรโชติเสถียร
(๓) นายกรรธาดา จารภัทร
(๔) นายจักรกฤษณ รณรื่น
(๕) นายธัญธร ธัญญจิตตโรจน
(๖) นางสาววรางคณา ศรีสมทรง
โดยมี อาจารย ผู ควบคุ ม ดั งนี้ ๑) อาจารย ภั ส ชา น อยสะอาด (ผู จั ด การวง) ๒) อาจารย วิเชษฐ สุ ด ใด
(ผูประพันธเพลงและฝกสอน) ๓) อาจารยธีรเดช แพรคุณธรรม (หัวหนาวงและฝกสอน)
๔) นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
ไดรับรางวัลจากการแขงขันการประกวดดนตรีในงาน Hong Kong International Youth Marching Band
Asian Championship 2016 ณ ประเทศฮองกง เมื่อวันที่ ๔ – ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดแก
๔.๑) รางวัลชนะเลิศประเภทคะแนนรวมสูงสุด
๔.๒) รางวัลชนะเลิศประเภทการเดินแถว
๔.๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทประชันกลอง
๔.๔) รางวัลผูฝกสอนยอดเยี่ยม
๔.๕) รางวัลผูควบคุมวงยอดเยี่ยม ดังนี้
(๑) นายวิริยะ พงษเกษม
(๒) นายสิวฉัตร มีแยม
(๓) นายบัญชา เบญจเสฏฐ
(๔) นายปฏิพล เงินสุข
(๕) นายสาปตย มงคลไทย
(๖) นายกฤตภาส ทรัพยโภคา
(๗) นายศิษฏโชติ เบี้ยมุขดา
(๘) นายเณติพงษ อยูพรอม
(๙) นายยุทธนา พงษยศ
(๑๐) นายบัลยงก บุตรทอง
(๑๑) น.ส.รวิชา ประดับสุข
(๑๒) นายสมภพ ขอนพุดทรา
(๑๓) นายปฏิภาณ รัตนไทรแกว
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(๑๔) นายเอกชัย สงวนงาม
(๑๕) นายณัฐวุฒิ วงศชนาพร
(๑๖) นายธยศ วัฒนธนโชค
โดยมี ๑) อาจารยธ รรมนู ญ จิ ต ตรีบุ ต ร ๒) อาจารย วรพล กัต ติ กมาส ๓) อาจารย วรภพ ประสานตรี
๔) นายคฑาวุธ สุรโชติ เปนผูฝกสอน ทั้งนี้ อาจารยธรรมนูญ จิตตรีบุตร ไดรับรางวัลผูฝกสอนยอดเยี่ยม
อาจารยวรพล กัตติกมาส ไดรับรางวัลผูควบคุมวงยอดเยี่ยม
๕) บุคลากรและนักศึกษาเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่
๑๘ ระหวางวันที่ ๗ – ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ทีมวอลเลยบอลชาย ไดรับ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ดังนี้
(๑) นายกฤษฎา นิลไสว
(๒) นายนัฐพงศ เกศาพันธ
(๓) นายภูวดล โสภาพล
(๔) นายอานนท จายไธสง
(๕) นายอนุชิต ภักดีแกว
โดยมี พันจาอากาศเอกอนุชา ศรีสุข เปนผูฝกสอน
ทีมบาสเกตบอลชาย ได สงผู แทนเขารวมแขงขัน และได รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน ไดแก นายสุธน ไหมธรรมพิทักษ โดยมี อาจารยอดิเทพ ณ พัทลุง เปนผูฝกสอน
๖) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดรับคัดเลือก
จากกระทรวงวัฒนธรรมใหเขารวมในฐานะตัวแทนประเทศไทยในการเผยแพรศิลปวัฒ นธรรม ณ จังหวัดกวางจิ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในงานเทศกาล Cambodia-Laos-Myanmar-Thailand- Vietnam Festival
of Song, Dance and Music ครั้งที่ ๑๗ ระหวางวันที่ ๑๗ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และไดสงการแสดงเขา
รวมประกวด ๖ ชุ ด ประเทศไทยได รับ ๓ รางวัล คือ เหรียญทอง ๑ เหรียญ จากการแสดงโขน-หุ นละครเล็ ก
เหรียญเงิน ๒ เหรียญ จากการแสดง เดี่ยวระนาดเอก - รําฟอนแพน และการแสดงรํามโนราหบูชายัญ
รางวัล เหรียญทอง การแสดงโขน-หุนละครเล็ก ตอน“จับนาง” ประกอบดวย
(๑) นายภาสกร ดวงดัน
(๒) นายโฆษิต นาคกลาง
(๓) นายวิชาญ สมพงษ
(๔) นายธีรพงษ แกววิเชียร
(๕) นางสาววิไลลักษณ สินพิชัย
(๖) นายจักกริช จวนเจริญ
(๗) นายอภิวิชญ เผาฟู
(๘) นางสาวพิมล นิจรัญ
รางวัล เหรียญเงิน การแสดงรํามโนราหบูชายัญ ประกอบดวย
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(๑) นายโฆษิต นาคกลาง
(๒) นายวิชาญ สมพงษ
(๓) นายจักกริช จวนเจริญ
(๔) นายอภิวิชญ เผาฟู
(๕) นายเอกลักษณ หอมชะเอม
รางวัล เหรียญเงิน การแสดงเดี่ยวระนาดเอก - รําฟอนแพน ประกอบดวย
(๑) นายพันธกานต แสงออน
(๒) นายโฆษิต นาคกลาง
(๓) นายวิชาญ สมพงษ
(๔) นางสาวรชยา สายเพ็ชร
(๕) นายจักกริช จวนเจริญ
(๖) นายอภิวิชญ เผาฟู
(๗) นางสาวธนพร ชางเนียม
(๘) นายเชาวลิต วงคบุญมา
(๙) นางสาวพัชรี นิสัยตรง
(๑๐) นางสาววัชรี นิสัยตรง
(๑๑) นายเอกลักษณ หอมชะเอม
โดยมี ๑) อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม ผูฝกสอน ๒) อาจารยณวัฒน หลาวทอง ผูฝกสอน ๓) ผูชวยศาสตราจารย
สายสุนี ย หะหวัง ผูควบคุมทีม/นั กแสดง ๔) อาจารยกัญณภัทร นิธิศวราภากุล ผูควบคุมที ม/กรรมการ
ตั ด สิ น ตั ว แทนประเทศไทย / ผู ป ระสานงาน ๕) อาจารย พิ ณ ทิ พ ย ขาวปลื้ ม ผู ช ว ยควบคุ มที ม /นั ก แสดง
๖) นายพันธกานต แสงออน ผูชวยควบคุมทีม/นักแสดง ๗) นางสาววรุณยุพา ศรีรักษา ผูชวยควบคุมทีม/
ผูประสานงาน จึงเห็นควรมอบเกียรติคุณบัตรแกบุคคลดังกลาว
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับอาจารยที่
ไดรับตําแหนงทางวิชาการซึ่งเปนเป าหมายที่มหาวิทยาลัยเรงรัดให อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้นตาม
มาตรฐานของ สกอ. และนําชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาและอาจารยผูฝกสอนที่ไปทําเกียรติคุณ
ภายนอก จนไดรับรางวัลทั้งในประเทศและตางประเทศมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีและขอบคุณ ที่มีความ
อดทน มีวินัยขยันหมั่นเพียรฝกซอมจนประสบผลสําเร็จ ถาทําในสิ่งที่ชอบและถนัดก็จะประสบผลสําเร็ จไดงาย
กว า การฝ น ทํ า ในสิ่ งที่ ค นอื่ น ทํ า เพราะนั่ น อาจจะไม ใช ค วามถนั ด ของเรา ประสบการณ ที่ ทุ ก คนได ผ านมา
จนกระทั่งไดรับรางวัล สิ่งที่ทําใหมีวันนี้ไดคือความมุงมั่น ความขยันหมั่นเพียร อดทนอยางสม่ําเสมอ ในชีวิตวัน
ขางหนาก็เชนเดียวกัน หากรักษาสิ่งเหลานี้ไวไดอยางสม่ําเสมอ คนนั้นก็จะรุงโรจน แตถาปลอยทิ้งเมื่อใดก็จะอยู
กับที่ คนอื่นก็เดินล้ําหนาไป ก็ขอแสดงความยินดีไว ณ โอกาสนี้ สําหรับบัณฑิตที่ไดรับรางวัลเหรียญทองนับวา
เปนเครื่องแสดงถึงความมีสติปญญาสูง มีความเอาใจใส มุงมั่นในการศึกษาอยางฉกาจฉกรรจ มิเชนนั้นแลวคงไม
สามารถรักษาคะแนนเฉลี่ยไดขนาดนั้น ขอแสดงความยินดีและขอใหตระหนักวา ชีวิตที่ดีที่สุดที่สนุกที่สุดคือชีวิต

๙
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ตอนเปนนักศึกษาเมื่อใดที่ไปทํางานชีวิตก็จะไมสนุกเชนนั้น จะมีอุปสรรคที่ตองเผชิญซ้ําแลวซ้ําเลา การจะชนะ
หรื อ แพ อ ยู ที่ ก ารฝ า ฟ น ผ านไปให ได ห รื อไม และอย ามั วไปนั่ งมองความผิ ด ของผู อื่น ถ าใครทํ าความผิ ด ก็ ใช
ความผิดนั้นมาเปนบทเรียนวาเราจะไมทําเชนนั้น และฝาฟนมันไป เมื่อผานพนไปแลวยอนกลับมาดูจะรูถึงความ
นาภูมิใจที่ไดผานประสบการณเหลานี้มาได
มติที่ประชุม รับทราบ

6

8

10

12

14

16

18

20

22

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๙ เมื่ อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้ น ฝายเลขานุการได จัดทํ ารายงานการประชุ มเสร็จ
เรียบรอยแลว จํานวน ๒ ฉบับ ไดแก วาระปกติ จํานวน ๑๗ หนา วาระลับ จํานวน ๕ หนา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแกไข ดังนี้
๒.๑ วาระปกติ
๑) หนา ๗ บรรทัดที่ ๓๕ ขอความวา “...แตตองทําสัญญาวาหากทําสําเร็จหามยาย
เพื่อปองกันไมใหคนอื่นมาเบียดเบียน...” แกไขเปน “...แตตองทําสัญญาวาหากทําสําเร็จหาม
ยาย เพื่อปองกันไมใหคนอื่นมาชุบมือเปบ...”
๒) หนา ๘ บรรทัดที่ ๓๔ ขอความวา “...Scout Unit Training Course...” แกไข
เปน “...Scout Basic Training Course...”
๒.๒ วาระลับ
๑) หนา ๔ บรรทัดแรก คําวา “...e-auetion...” แกไขเปน “...e-auction...”
๒) หน า ๔ บรรทัดที่ ๒๘ คําวา “..."เสด็จเถลิงถวัล ยราชสมบัติ...” แกไขเป น “..."
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ...”
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (เอกสารแยกเลม)
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นเชิ ญ ศาสตราจารย ส นิ ท อั ก ษรแก ว กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิ ชาการรายงานขอมูลความวา ดวย
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทาง
วิ ชาการและจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ชาการของบุ คลากรสายวิ ชาการ ตามเกณฑ ที่ ก.พ.อ. กํ า หนด
รายละเอียดดังเอกสารที่นําเสนอที่ประชุมเปนวาระลับ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการซึ่งผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด และแตงตั้งบุคลากร
สายวิชาการดํ ารงตํ าแหน งทางวิช าการจํานวน ๖ ราย จํ าแนกเป น ระดั บ รองศาสตราจารย
จํานวน ๑ ราย และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๕ ราย ดังนี้
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๑) ระดั บ รองศาสตราจารย ได แ ก ผู ช ว ยศาสตราจารย ศุ ภ วรรณ เล็ ก วิ ไล สั งกั ด
วิทยาลัยการฝกหัดครู อนุมัติแตงตั้งเปนรองศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา ตั้งแตวันที่ ๓
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) ระดับผูชวยศาสตราจารย ไดแก
๒.๑) อาจารยพรสิน สุภวาลย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อนุมัติ
แตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสถิติ ตั้งแตวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๒) อาจารยธนัท อาจสีนาค สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อนุมัติ
แตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ตั้งแตวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๘
๒.๓) อาจารย ม ณฑล จั น ทร แ จ ม ใส สั งกั ด คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
อนุมัติแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตวันที่ ๑๒ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๔) อาจารยศศิธร คนทน สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติแตงตั้ง
เปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส ตั้งแตวันที่๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๕) อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติ
แตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๒ ขออนุมัติงบประมาณเงินคงคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ทยาลั ย เชิ ญ ผู ช ว ยศาสตราจารย ไพบู ล ย วิ ริ ย ะวัฒ นะ รองอธิก ารบดี
รายงานข อมู ล ความวา ตามที่ มหาวิทยาลั ยไดรับ อนุ มัติ งบประมาณโครงการกอสรางอาคารปฏิ บั ติการคณะ
มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ซึ่ ง เป น งบผู ก พั น ในป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ในกรอบวงเงิ น
งบประมาณการก อสรางทั้ งสิ้น ๙๙,๗๘๙,๘๐๐ บาท โดยมีเงิน รายไดของมหาวิทยาลั ยสมทบเป นเงิน ทั้งสิ้ น
๑๗,๔๖๓๒๐๐ บาท และมหาวิทยาลัยไดขออนุมัติงบประมาณจากเงินคงคลังเพื่อสมทบการกอสรางในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแลว เปนเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากผลการเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
พบวา งบประมาณแผนดินที่ไดรับอนุมัติในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในกรอบวงเงิน ๔๐,๓๓๕,๗๐๐ บาท และ
เงินคงคลัง ในกรอบวงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไดดําเนินการเบิกจายไปหมดแลว ขณะนี้บริษัทไดสงมอบงานใน
งวดที่ ๒๒ ซึ่งเบิกไดเพียง ๓,๙๗๒,๓๓๕ บาท ยังคงคางการเบิกจายอีก ๖,๐๐๖,๖๔๕ บาท และไดสงมอบงาน
งวดที่ ๒๓ แล ว เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ เป น เงิ น ๙,๙๗๘,๙๘๐ บาท รวมเป น เงิ น ค า งเบิ ก จ า ย
๑๕,๙๘๕,๖๒๕ บาท เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปตามงวดงานการก อ สร า ง มหาวิ ท ยาลั ย จึ งขออนุ มั ติ
งบประมาณสมทบในสวนที่เหลืออีก จํานวน ๗,๔๖๓,๒๐๐ บาท จากเงินคงคลังของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่ อเบิ กจ ายให บ ริ ษั ท และในส วนของงวดงานที่ เ หลื อ จะดํ า เนิ น การเบิ ก จ า ยจากงบประมาณแผ น ดิ น ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในกรอบวงเงินงบประมาณ ๒๓,๔๙๐,๙๐๐ บาท

๑๑
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เงินงบประมาณทั้งหมดที่ไดรับมาสําหรับสรางอาคารไดใชไป
2

หมดแลวหรือไม

14

ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ กลาววา ยังไมหมดเหลืออยู ๒๓ ลานบาท ซึ่งจะไดรับ
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แตมีงวดงานที่จะตองสงอีก ๑๔.๙ ลานบาท จึงขออนุมัติเงินคงคลังเพื่อไปจายใน
งวดที่ ๒๒ ที่คางอยู
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ถาเชนนั้นจะเกินกวาที่อนุมัติการจายเงินงบประมาณ
สมทบ ๑๗ ลานบาท
ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒ นะ รายงานวา ในป นี้จายไปแลว ๑๐ ลานบาท อีก ๗
ลานบาทนั้นจะเปนการตั้งสมทบในปหนา แตงานที่จะสงนี้เปนงานในปงบประมาณนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ในปหนาก็จะมีงบประมาณ ๗ ลานบาท รวมกับงบประมาณ
เปน ๓๐ ลานบาท
ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ กลาววา ในสวนที่กลาวมานี้จะมาตั้งเบิกจายในปนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ถาไมจายใดๆ เลย ปหนาจะมีงบประมาณจากเงินรายได ๗
ลานบาท รวมกับงบประมาณแผนดินที่จะไดรับในป ๒๕๖๐ รวมเปน ๓๐ ลานบาท
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นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เปนการขอตั้งงบประมาณของป ๒๕๖๐ ดังนั้นในปหนาจะมี
งบประมาณแผนดิน ๒๓ ลานบาท และเงินรายไดอีก ๗ ลานบาท รวมเปน ๓๐ ลานบาท
ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ กลาววา ถาอนุมัติเงินรายได ๗ ลานบาทในปนี้ ก็ไม
ตองตั้งในป ๒๕๖๐
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ตั้งงบประมาณมาผิดหรือไม ตามจริงแล วงบประมาณไมไดขาด
หรืออยางไร และถามวางบประมาณทั้งหมดเทาใด
ผูช วยศาสตราจารย ไพบู ล ย วิ ริยะวัฒ นะ ชี้แจงวา งบประมาณทั้ งหมด ๙๙ ล านบาท เป น
งบประมาณแผนดิน ๗๒ ลานบาท มหาวิทยาลัยตองใชงบประมาณจากเงินรายได อีก ๑๗ ลานบาท แตกอง
นโยบายและแผนฯ ตั้งงบประมาณไวผิดป
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา จึงไมมีเหตุที่จะนําเงินคงคลังไป เพราะหากนําเงินคงคลังไปใช
สํานักงบประมาณก็จะตัดงบประมาณในสวนของ ๒๓ ลานบาท เพราะเมื่อชําระหนี้ไปหมดแลวสํานักงบประมาณ
ก็จะไมตั้งให
อุป นายกสภามหาวิทยาลั ยถามวา ที่จ ะตองจ ายงวดตอไปหลัง ๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๙ จะใช
งบประมาณแผนดินจายใชหรือไม และในสวนที่เหลือนี้จะทําอยางไร
ผูช ว ยศาสตราจารย ไพบู ล ย วิ ริย ะวั ฒ นะ กล าววา ตามจริ งแลว มี การส งงานแล ว เมื่ อเดื อน
สิงหาคม แตมหาวิทยาลัยยังไมไดเบิกจาย
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นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล าวว า ตามจริ งแล ว งบประมาณไม ไ ด ข าด เพี ย งแต ไปวางไว ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งเปนการวางแผนผิด ตอนนี้จึงจะนําเงินคงคลังไปจายไมได ถาคิดวาจะตองใชเงินกอน
กําหนด อาจจะยื มได แล ว นํ ามาคื น มิ ฉะนั้ น หากนํ าเงิน คงคลั งไปจาย เมื่ อถึ งเวลาที่ เงิน งบประมาณมาก็ จ ะ
นําไปใชอยางอื่น แลว ๗ ลานบาทนั้น เมือ่ สิ้นปก็จะนําไปตั้งอยางอื่น
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ถาเลื่อนการใชงบประมาณจากปงบประมาณ ๒๕๖๐ มาใช
ในป งบประมาณ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยก็จะไมเปนหนี้สินกับผูรับเหมา แลวในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ก็จะไดรับ
งบประมาณแผนดินมาอีก ๒๓ ลานบาท ก็จะนําไปเบิกจายในสวนที่เปนหนี้ของปงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน
๑๔ ลานบาท และที่เหลืออีก ๙ ลานบาท ก็จะไดชําระในงวดที่มหาวิทยาลัยคางอยู จึงไมมีเงินเหลือ
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า จะต อ งมี ง บประมาณเหลื อ เพราะถ า ไม ทํ า ให เ หลื อ
มหาวิทยาลัยจะขาดทุน เพราะมหาวิทยาลัยจะนําเงินคงคลังไปใช โดยไมมีสิทธิ์จะใช เพราะตองตั้งงบประมาณ
๑๗ ลานบาท ตั้งแลวในปนี้ ๑๐ ลานบาท และในป ๒๕๖๐ อีก ๗ ลานบาท ใชหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยไพบูล ย วิริย ะวัฒ นะ กล าววา ถ าไมอนุ มัติ ในครั้งนี้ ในป ห น าจะต องตั้ ง
งบประมาณในสวนดังกลาว
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เชน นี้เปนการจะนําเงินคงคลังไปจาย ฉะนั้นปหนารายจาย
ปกติจะลดไป ๗ ลานบาท มหาวิทยาลัยก็จะนําเงิน ๗ ลานบาทที่ลดไปนั้นไปใชอยางอื่นได ทั้งๆ ที่ตามจริงตอง
ตั้ งงบประมาณ ๗ ล านบาทนี้ ในป ห น า ถ าจะนํ าเงิน คงคลั งไปใช ก็เพี ย งแต ยื ม เงิ น คงคลั งไป แล ว ป ห น าก็ ตั้ ง
งบประมาณไว ๗ ลานบาทแลวนํามาคืน เงินคงคลังจึงจะถูกตอง เพราะได มีการคาดการณ ไวลวงหน าแลววา
รายจายนี้เปนของปงบประมาณ ๒๕๖๐ แตเมื่อจําเปนจะใชกอนลวงหนาก็มายืมเงินคงคลังไปกอนได มิฉะนั้น
แลวจะเปนการใชเงินนอกงบประมาณโดยไมไดตั้งงบประมาณ

20

22

24

26

28

30

32

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา มหาวิทยาลัยไดอนุมัติเงินงบประมาณแผนดินรวมกับเงิน
รายไดจํานวน ๙๙ ลานบาท เปนเงินรายได ๑๗ ลานบาทที่อนุมัติไปแลว แตทางฝายแผนฯ กับฝายที่ดูแลการ
กอสรางไมไดประสานงานกัน จึงนําไปตั้งไวในปงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ ลานบาท ปงบประมาณ ๒๕๖๐
จํานวน ๗ ลานบาท
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ที่ใสเชนนั้นเพราะถาใสในปงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๑๗
ลานบาท จะมีเงินไมพอใช เพราะงบประมาณรายไดมีเทาใดก็เทานั้น ไมไดงอกเงยขึ้นมา ใชงบประมาณคงคลังก็
ไมไดเพราะมหาวิทยาลัยใชเกินไปแลว จึงเฉลี่ยเปนป งบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ ลานบาท ปงบประมาณ
๒๕๖๐ จํานวน ๗ ลานบาท เมื่อผูรับเหมาทวงเงินมหาวิทยาลัยก็ยืมเงินคงคลัง เมื่อถึงเดือนตุลาคมมหาวิทยาลัย
ก็ตองตั้งงบประมาณสําหรับกอสรางจํานวน ๗ ลานบาท ไวในงบประมาณเงินรายได สมมติวางบประมาณรายได
ที่เตรียมไว ๒๐๐ ลานบาท ก็ตองหัก ๗ ลานบาทออก สามารถใชงบประมาณไดจริง ๑๙๓ ลานบาท แตหากนํา
เงินคงคลังไปใชในวันนี้โดยไมไดเปนการยืม ปหนาก็จะมีเงินใช ๒๐๐ ลานบาท แทนที่จะเปน ๑๙๓ ลานบาท
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา ที่นายก
สภามหาวิทยาลัยตัดสินใจนั้นถูกตองแลว เหตุผลคือเงินคงคลังใหใชไดใน ๒ กรณีคือ ๑) กรณีที่มีเหตุตองใชดวน
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เชน ไฟไหม ตึกถลม หรืออะไรก็ตาม และ ๒) งบประมาณที่วางไวระยะยาว หากอนุมัติไปจะเปนปญหา จึง มี
ความเห็นวาควรใหยืม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ในสมัยกอนเงินคงคลังสุดแตอธิการบดีจะนําไปใช เมื่อจะใชก็
มาขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย เมื่อใชไปใชมาก็ทําทาวาจะหมด จึงไดออกขอบังคับวา เงินคงคลังจะตองมีอยูกอน
หนึ่ง จะเทากับรายจายประจําปของ ๒ ปที่ผานมา แลวที่เหลือจึงสามารถนําไปใชได เหมือนกับเงินกนถุง เผื่อไว
ฉุกเฉิน ไมสามารถนําไปใชอะไรได บางครั้งก็ใหยืมไดแตตองนํามาคืน เชนกรณีของวิทยาลัยนานาชาติพระนครที่
รออยูวาเมื่อใดจะคืน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแสดงความเห็นดวยวา ใหตั้งงบประมาณเงินรายไดไวในปหนาวาตอง
ใชคืน ๗ ลานบาท
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีความเห็นเชนเดียวกันวา เมื่อมี
ความเขาใจวาอาคารนั้นสรางเสร็จเร็ว ก็ตองจายใหหมด แตเงินยังขาดอยู ๗ ลานบาท ก็ยืมเงินคงคลังไปจาย
และในปหนาตั้งงบประมาณไวเพื่อนํามาใชคืน
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา จะยืมเทาใด
ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ กลาววา จํานวน ๗.๔ ลานบาทที่ตั้งไวในป ๒๕๖๐
ซึ่งมหาวิทยาลัยยังคางจายอยูงวดกวาๆ
ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒ นสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ สอบถามขอมูล
งบประมาณตางๆ ที่มหาวิทยาลัยไดรับในแตละป
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล าวว า งบประมาณที่ ใช ในมหาวิ ท ยาลั ย มาจาก ๒ ส ว น คื อ ๑)
งบประมาณแผนดิน ๒) งบประมาณรายได สวนที่เปนงบประมาณแผนดินรอยละ ๗๐ งบประมาณรายไดรอย
ละ ๓๐ รวมทั้งหมดประมาณพันลานบาท งบประมาณรายไดนั้นมาจากรายไดทั้งปวงของมหาวิทยาลัยซึ่งจะตั้งไว
รอยละ ๘๐ ของประมาณการรายได ถาสมมติวาทํารายไดไดเต็มเปา จะมีเงินเหลือประมาณรอยละ ๒๐ จะ
สมทบเปนเงินคงคลังไว ถาเงินคงคลังเกินกวาสองเทาของรายจายปสุดทายเทาใดก็สามารถนํามาใชได เพื่อไมให
อธิการบดีคนใดคนหนึ่งใชจนหมด
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหความเห็นวา
เงินคงคลังอยางไรก็ตองเบิกอยูแลวเพราะเปนเงื่อนไขการกอสรางที่ไดตั้งไวแลววาตองใช ๑๗ ลานบาท ในสวน
ของ ๑๐ ลานบาทนั้นไดเบิกจายไปแลว ที่เหลือ ๗ ลานบาทที่จะยืมนี้ คิดวาจะตองมีกระบวนการติดตามและตั้ง
อีกในปหนา ถาหากวาใหในงวดนี้เลย ๗ ลานบาท และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไมตองตั้งอีก ก็นาจะดีกวา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา แหลงที่มาของเงินจะตองมี เงินจะตองใชตามงบประมาณที่ตั้ง
ไว เมื่อตั้งงบประมาณไวแคนี้ก็ตองใชวิธีการยืม แลวก็ตั้งมาชดใช ไมเชนนั้ นก็จะกระทบเรื่องบัญชี จะเปนการใช
งบประมาณโดยไมไดตั้งงบประมาณ มหาวิทยาลัยไมเหมือนกับบริษัทหางรานที่ไดมาใชไป แตงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยตั้งไวแลว จึงใชไดแครอยละ ๘๐ และเนื่องจากไมรูวาจะไดเต็มจํานวนที่คาดการณไวหรือไม จึงตอง
ใชวิธีใหยืมเงินคงคลังไปกอน
มติที่ประชุม อนุมัติใหมหาวิทยาลัยขอยืมเงินคงคลัง จํานวน ๗,๔๖๓,๒๐๐ บาท และปงบประมาณ พ.ศ.
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๒๕๖๐ ใหตั้งงบประมาณเงินรายไดมาใชคืนเงินคงคลัง
๓.๓ ขออนุมัติหลักการนําแนวปฏิบัติตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางมาใชสําหรับเงินนอก
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอนุโลม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนายสมชาย ทองพันธอยู ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
รายงานขอมูลความวา ตามหนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๑๖
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเรงรัดการจัดหาพัสดุกอนพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช โดยไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเรงรัดการจัดหาพัสดุ
ดังนี้
๑) การทราบยอดเงินที่จะนํามาใชในการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติม ขอ ๑๓ วรรคแรก ใหถือวาทราบยอดเงินงบประมาณรายจายประจําป เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได พิ จ ารณาร า ง
พระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว เสร็ จก อนเสนอสภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แหงชาติพิจารณาในวาระที่ ๒
๒) หลังจากทราบยอดเงินตามขอ ๑) แลว ใหสวนราชการดําเนินการเผยแพรประกาศจัดซื้อจัด
จางจนถึงขั้นตอนไดตัวผูขายหรือผูรับจางไวกอนได แตขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือให
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ ๓
๓) ใหสวนราชการที่จะจัดหาพัสดุกําหนดเป นเงื่อนไขในเอกสารประกาศการจัดซื้อจัดจางไว
ด ว ยว า การจั ด ซื้ อ หรื อ การจั ด จ า งครั้ ง นี้ จะมี ก ารลงนามในสั ญ ญาหรื อ ข อ ตกลงเป น หนั ง สื อ ได ต อ เมื่ อ
พระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มี ผ ลใช บั งคั บ และได รั บ จั ด สรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีที่ไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงขออนุมัติหลักการนําแนวปฏิบัติตามหนังสือดังกลาวมาใช
สําหรับเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยอนุโลม
ผู ช ว ยศาสตราจารย ไพบู ล ย วิ ริ ย ะวั ฒ นะ ให ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว า โดยปกติ ก ารดํ า เนิ น การ
กระบวนการทางพัสดุไดนั้นตองไดรับการอนุมัติงบประมาณเรียบรอย เชน เสนอพระราชบัญญัติงบประมาณป
หนา ตองการซื้อครุภัณฑ ๑๐๐ ลานบาท รัฐบาลสั่งวาขณะนี้ใหดําเนินการไดเลย เพราะงบประมาณผานวาระที่
๒ แลว ใหดําเนินการทางพัสดุไปพลางกอนคือ ยกราง ToR ตั้งกรรมการเตรียมที่จะจัดหา แตจะลงนามในสัญญา
ไดก็ตอเมื่อ พ.ร.บ. วาระที่ ๓ ผานในสวนของรัฐบาล หรือเชน มหาวิทยาลัยจางหนวยงานรักษาความปลอดภัย
เพื่อดูแลมหาวิทยาลัย สัญญาจะสิ้ นสุด ๓๐ กันยายน แตขณะนี้เดือนสิงหาคม ถามหาวิทยาลัยทราบวาไดรับ
งบประมาณในสวนดังกลาวนี้จากรัฐบาล มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการตามขั้นตอนทางพัสดุไปไดโดยยังไม
ตองลงนามในสัญญา แตจะจะลงนามเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณผาน ในสวนของมหาวิทยาลัยที่เปนเงิน
รายได ก็ มี ลั ก ษณะเช น นี้ เหมื อ นกั น คื อ ต อ งดํ า เนิ น การก อ นแต ยั งไม ล งนาม เมื่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ
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งบประมาณจึงจะลงนามได มหาวิทยาลัยมีบริษัทที่จางมาหลายเรื่อง เชน บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทดูแล
สวน ซึ่ งจะครบสั ญ ญาใน ๓๐ กัน ยายนป นี้ หากดํ าเนิ น การหลั งกั น ยายน กวาจะเข าสั ญ ญาไดจ ะใชเวลาอี ก
ประมาณ ๒-๓ เดือน เพราะจะตองดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ ที่ขออนุมัตินี้เปนการขออนุมัติในหลักการ
ใหป ฏิ บั ติเชน เดียวกั บเงินงบประมาณแผน ดิน แตจ ะนํามาใชกับ เงิน งบประมาณรายไดที่มหาวิทยาลัย จัดซื้ อ
จัดจาง
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ของรัฐบาลตองทําเปนราง พ.ร.บ. มีรายละเอียดเอกสาร
พรอมวาจะใชจายอะไร การแปรญัตติก็สิ้นสุดอยูที่กรรมาธิการ เมื่อกรรมาธิการพิจารณาเสร็จก็จะเขาวาระ ๒
หรือ ๓ ก็จะเขาในเดือนถัดไปเพราะมีรายละเอี ยดอยูแลววาจะทํ าอะไร งบประมาณเทาใด แตมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนครเมื่อใดจึงจะมีรายละเอียด จะไปใชหลักการเดียวกันนั้นไมได เพราะกวาจะทราบวาจะใชอะไรก็
เดื อนกัน ยายน และเดือนที่ นํ ามาเสนอสภามหาวิทยาลั ย ก็ไม ไดใช เวลาอี ก ๙๐ วัน แตทราบวัน นั้น เลย เมื่ อ
มหาวิ ท ยาลั ย ทํ า งบประมาณเสร็ จ ว า จะใช ง บประมาณโครงการอะไรเท า ใดมาเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวัน นั้ นเลย ไมไดตั้ งกรรมาธิการไปศึ กษาใดๆ เพิ่ มเติม ฉะนั้ นจึ งไม มีเหตุเชน เดียวกั น
สมมติวาวันนี้ ขออนุญาตซื้อคอมพิวเตอรไปพลางกอน แลวสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยทราบไดอยางไร
วามีงบประมาณตั้งไวสําหรับคอมพิวเตอร ลักษณะตางกัน ของมหาวิทยาลัยไมไดชา เมื่อมาถึงสภามหาวิทยาลัย
วันไหน สภามหาวิทยาลัยก็อนุมัติวันนั้น
ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ชี้แจงวา แตการดําเนินการจะชาในกระบวนการทาง
พัสดุ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา วันที่รูตัวเลขคือวันทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ กอนเดือนตุลาคม
ก็ดําเนินการไดเลย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอมูลวา งบประมาณป ๒๕๖๐ จะเขาวาระ ๒-๓ วันที่ ๘
กันยายน ๒๕๕๙ นี้ ก็คงไมชา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา แนวทางการปฏิบัติตามหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางให
ทําได เวนการลงนามในสัญญาที่ทําไมได ทั้งนี้เปนการขอหลักการเดียวกันวาเงินรายไดก็ทําเชนเดียวกัน แตที่
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตมานั้นคือรัฐบาลมีกรรมาธิการกลั่นกรองจนกระทั่งรูรายละเอียดหมดจึงไปทํา
ได มหาวิทยาลัยไมมีกรรมาธิการ แตสภามหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการดํา เนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝาย
แผน งบประมาณ และการคลัง อาจจะเทียบเคียงได ประเด็นอยูที่วาถามหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติงบประมาณ
ในเดือนกันยายน ก็ไมทันอยูดี เชนเดียวกันกับวาขอหรือไมขอ มีคาไมตางกันมาก เวนแตวาจะทํางบประมาณ
เร็วขึ้นใหเสร็จตั้งแตเดือนสิงหาคมก็จะมีเวลาดําเนินการไดทัน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา หากทําไวกอนวันนี้ก็อนุมัติได ถาจะใหทํากอนจะผิด
หรือไม ขอหลักการไว แตใหทํารายละเอียดมาเสนอสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ณ วันนี้ แตละหนวยงานเสนองบประมาณมาแลวหรือไม
อธิการบดีใหขอมูลวา จะประชุมวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ นี้
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ณ วันนี้จึงยังไมมีใครรูวาจะไดงบประมาณไปทําอะไรบาง
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อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะวา อะไรที่มีความจําเปนตองทําตอเนื่อง รูอยูแลว เชน
การจาง รปภ. ตองทําตอเนื่อง ก็อนุมัติในหลักการใหทําไปกอนได มีโครงการอื่นหรือไมที่ตองทําใหตอเนื่องอยาง
นี้ มิใชอนุมัติทั้งหมด อนุมัติเฉพาะบางเรื่อง
อธิการบดีใหขอมูลวา มีอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการเชาคอมพิวเตอรทั้งมหาวิทยาลัย เพราะ
จะหมดสัญญาในเดือนพฤศจิกายนนี้ หากทําไมทันจะเกิดความเสียหายได มีไมกี่โครงการที่จะตองตอเนื่องเชนนี้
จึงขออนุญาตไวบางโครงการ เชน รปภ. ทําความสะอาด และคอมพิวเตอร เพราะโครงการอื่นสามารถรอได
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ประเด็นคือ ตองทําตามกระบวนการทางพัสดุ ไมใชวาเปน
การขยายเวลาใหผูประกอบการรายเดิม
อธิการบดีชี้แจงวา เปนการขออนุญาตทํากอนที่จะถึงเวลานั้น เพื่อจะไดใชไดทันทีเพื่อปองกัน
ความเสียหายหรือปญหาที่จะเกิดขึ้น หลังจากวันที่ ๒ ก็จะเชิญคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝายแผน งบประมาณ และการคลัง ประชุมและหากมีความจําเปนอาจจะนัดประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ
เฉพาะงบประมาณ
นายกสภามหาวิทยาลัย ถามวา ทั้งหมดนี้หมายความวา เป นการอนุ มัติเฉพาะโครงการหรือ
อนุมัติหลักการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอแนะวา สําหรับป งบประมาณนี้ ควรอนุ มัติเฉพาะโครงการ
รปภ. ทําความสะอาด และคอมพิวเตอร
นายสมชาย ทองพันธอยู กลาววา ในการจัดหานั้นควรใหบันทึกไววา สําหรับกรณีที่ไมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาใหครั้งดังกลาว สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได ในสวนนี้
ตองลงเปนเงื่อนไขในการประกาศหาตัวผูประกอบการทุกเรื่อง หมายความวา ถาไมมีการอนุมัติในหลักการจะทํา
ประกาศสาระไมได เงินงบประมาณแผนดินก็เชนเดียวกัน ถาสภามหาวิทยาลัยยังไมเห็นชอบในการรับทราบเรื่อง
งบประมาณ ตามความเป น จริงแล วตั วเลขเรื่องงบประมาณจัด ทํ าไปถึงขั้ น ตอนสุ ดท ายที่ ให ทุ กหน วยงานส ง
รายละเอี ย ดโครงการแล ว รูย อดเงิน งบประมาณแล ว แต ยังไม ไดนํ าเสนอสภามหาวิทยาลั ย เพราะต องผาน
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และการคลัง กอน จึงมีความคิดเห็นวา
ถาสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเปนหลักการในวิธีการปฏิบัติโดยมีเงื่อนไขวายังไมสามารถทําสัญญาได คณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และการคลังเปรียบเหมือนกรรมาธิการ ถาใหหลักการ
เชนนี้ก็จะดําเนินการไปโดยไมตองรอ แตจะรอการลงนามในสัญญาเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลวเทานั้น
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให ข อ สั งเกตว า อย า งไรก็ ต าม ควรมี ก รอบพอสมควรเพื่ อ ให ส ภา
มหาวิทยาลัยทราบวาจะทําอะไร
นายสมชาย ทองพั น ธ อยู กล าววา โดยหลั กแล ว ก็ จ ะเป น การเช าและซื้ อคอมพิ วเตอร เพื่ อ
ทดแทนสัญ ญาที่ จะหมดลงภายในตนเดือนพฤศจิกายน ซึ่ งคาดวาหากทํ าในวิธีป กติเมื่อรอสภามหาวิทยาลั ย
อนุมัติก็จะไมทันตามระเบียบ เพราะเงื่อนเวลาของระเบียบตองใชระยะเวลาประมาณ ๔๕ - ๖๐ วัน
ศาสตราจารย สนิ ท อักษรแก ว ถามวา การเช าคอมพิ วเตอร นี้ มีการคํ านวณไว ห รือ ไม วาใช
งบประมาณเทาใด หากคํานวณไวแลวเหตุใดจึงไมนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัย
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นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ตั้งงบประมาณไวแลวหรือไม
นายสมชาย ทองพันธอยู กลาววา ตั้งไวแลวสําหรับสวนกลาง แตยังรอในสวนของหนวยงานตางๆ
นายดุ สิ ต เจริ ญ ควนิ ช กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให ข อ สั งเกตว า การเช า
คอมพิวเตอรนั้น ถาจะไมมีงบประมาณแลว ผูใหเชาจะไมใหเชาตอนั้นเปนการไมเหมาะสม ในลักษณะของธุรกิจ
ปกติแลวผูขายควรจะตองรอเพราะมหาวิทยาลัยเปนลูกคา มหาวิทยาลัยเปนหนวยราชการก็ตองดําเนินการตาม
ระเบียบอยูแลว
นายสมชาย ทองพันธอยู กลาววา เมื่อหมดสัญญาแลว มหาวิทยาลัยเจตนาจะดําเนินการโดย
วิธีปกติ จะมีการประกาศประกวดราคาโดยวิธีการ e-auction และ e-bidding ซึ่งเปนระเบียบวิธีการทางพัสดุ
เปนวิธีการปกติ เปนวิธีการจัดการผูประกอบการใหเชาเครื่องคอมพิวเตอร ๓๐-๕๐ ลาน ถาเปนวิธีปกติก็จะใช
ระยะเวลามากตามระเบียบทางราชการกําหนด เมื่อหมดสัญญาแลวไมสามารถไปผูกมัดได การที่มหาวิทยาลัยจะ
ใชเครื่องตอก็หมายความวามหาวิทยาลัยอนุโลมตอสัญญาตอไป แตมหาวิทยาลัยไมเจตนาเพราะสัญญาจะครบ
๓ ป ขอผูกพันจะสิ้นลงตนเดือนพฤศจิกายน ถาจะทําโดยวิธีปกติใหผูประกอบการเขามาแขงขันราคาเพื่อเกิด
ประโยชน ทางราชการ ระยะเวลาที่ จะรอจนงบประมาณผานสภาลงมาก็หมดสัญญาไปแลว มหาวิทยาลัย จะ
กระทําการอันเปนการผูกพันไมได เพราะถามหาวิทยาลัยใชเครื่องตอ แสดงวามหาวิทยาลัยขยายเวลาสัญญา
หรือตอสัญญาไปโดยอัตโนมัติ ในทางราชการก็จะตีความไดวามหาวิทยาลัยเอื้ออํานวยการตอสัญญาใหบริษัท
นายดุสิต เจริญควนิช เสนอแนะวา ในฐานะที่เปนผูประกอบการ แมจะหมดสัญญา แตความ
ผูกพันในการบริการธุรกิจนั้นยังตอเนื่อง เพราะมหาวิทยาลัยก็คงตองดําเนินการตออยูแลว มหาวิทยาลัยอาจจะ
สํารวจขอมูลวาหนวยงานจะใชตอหรือไม เพื่อสรางความมั่นใจใหผูประกอบการก็ได
นายกสภามหาวิทยาลัยอธิบายวา วิธีของนายดุสิต เจริญควนิช นั้น ใชไดกับธุรกิจ แตใชไมได
กับ ราชการ ราชการใชของถูกไม ได ถ าเป นธุรกิ จก็ จะใชรายเดิ มโดยตอสัญ ญาและลดราคาลงมา แตสํ าหรับ
ราชการทําไมไดเพราะตองทําใหถูกตองตามระเบียบ ในการนี้จึงมีความเห็นวา กิจกรรมใดก็ตามที่ตองทําสัญญา
กันไวเปนระยะเวลาเปนป กอนจะครบสัญญานั้น ตามปกติจะตองใชกระบวนการในการดําเนินการกี่เดือน ๔
เดือนทันหรือไม เพราะหากมีการรองเรียนดวยอาจจะมีผลตอเวลา ใหเวลา ๔ เดือนกอนอายุสัญญาหมด หาก
กิจกรรมนั้นยังจะตองดําเนินการตอไป ใหมาขอตอสภามหาวิทยาลัยวาจะทําอะไร แตตองมากอน ๔ เดือน ถามา
หลัง ๔ เดือนแปลวาไมสนใจ สภามหาวิทยาลัยจะใหรอจนกระทั่งอนุมัติงบประมาณ แตถามาภายใน ๔ เดือนที่
กําหนดไวแสดงวามีความกระตือรือรน ก็ใหมาขอวาจะตองทําตอ เชน รปภ. คอมพิวเตอร แลว ในการพิจารณา
อนุมัตขิ องสภามหาวิทยาลัยจะตองแนบมาพรอมกับคําขอตั้งงบประมาณในปถัดไป สภามหาวิทยาลัยจะไดทราบ
วาไดมีการตั้งงบประมาณไวหรือไม มิฉะนั้นแลวจะเกิดการขอยืมเงินคงคลังอีก ถาไมทําเชนนั้น แลวพบภายหลัง
วาไมไดตั้งงบประมาณไวแลวก็เรงดําเนินการตอไป จะถือวาผูที่ทําเรื่องนี้จงใจไมปฏิบัติการโดยสุจริต เมื่อขอแลว
ตองตั้งงบประมาณแลวแนบเอกสารรายละเอียดเรื่องที่ขออนุมัติ สําหรับกรณีที่กําลังจะเกิดนี้ก็จะยกเวนเงื่อนไข
๔ เดือนนี้ให จะทําไดเร็วที่สุดเมื่อใด
นายสมชาย ทองพั น ธ อ ยู ตอบว า ถ าสภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เรื่ อ งการดํ าเนิ น การในเดื อ น
กันยายนก็จะดําเนินการตามขั้นตอนได
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นายสมชาย ทองพันธอยู กลาววา เมื่อครบสัญญา บริษัทจะนําคอมพิวเตอรกลับคืนไป
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา แลวในสัญญาใหมที่จะตอนี้เปนเครื่ องใหมหรือไม แลวเขานํา
เครื่องเกาไปทําอะไร
อธิการบดีใหขอมูลวา บริษัทใหมหาวิทยาลัยเปนบางสวน ซึ่งก็ไดแจกจายไปตามหนวยงาน
นายกสภามหาวิทยาลั ยกล าววา ควรให ไวที่โรงเรีย นมัธยมสาธิต ฯ หรือใหพระขอไปใช บ าง
เพราะบริษัทคงไดคุมทุนแลว ในหลักการก็ใหได แตเฉพาะที่มีสัญญาผูกพันและจะสิ้นสุดสัญญา สวนรายการอื่น
ยังไม อนุ มัติในหลักการเดี ยวกั น เพราะสภามหาวิทยาลัย ไม ทราบวาจะไปใชอะไร ไมเหมื อนกั บ งบประมาณ
แผนดินที่มีรายละเอียดแสดงตั้งแตตอนสงไป จากนั้นไดถามวาทําไมมหาวิทยาลัยจึงตองรอจนถึงเดือนกันยายน
จึงจะนํางบประมาณรายจายมาเสนอ ทั้งๆ ที่งบประมาณแผนดินป ๒๕๖๐ จะสงไปตั้งแตเดือนมีนาคม ควรตั้ง
พรอมๆ กัน เพื่อวาเวลามาเสนอหลักการใหญวาปถัดไปจะทําอะไรบาง สภามหาวิทยาลัยจะไดเห็นภาพรวมวา
จะเดินไปทิศทางนี้ ใชงบประมาณเทาใด เวลานี้ไมมี โอกาสไดรูเพราะการตั้งงบประมาณรายจายของแผนดิน
มหาวิ ท ยาลั ย ไม ได ร ายงานสภามหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ งเป น เรื่ อ งที่ ไม ถู ก ต อ ง เป น ปฏิ บั ติ ก ารที่ ทํ า กั น ต อ เนื่ อ งทุ ก
มหาวิทยาลัย ซึ่งคิดวาผิด เพราะสภามหาวิทยาลัยมีหนาที่ กํากับดูแล แตคลังไดดูแลกํากับงบประมาณรอยละ
๓๐ แตอีกรอยละ ๗๐ สภามหาวิทยาลัยกลับไมไดทราบรายละเอียดเลยแลวจะกํากับดูแลไดอยางไร จึงควรให
สภามหาวิทยาลัยทราบในสวนนี้ดวยเพื่อสามารถกํากับดูแลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได
นายสมชาย ทองพั น ธ อยู กล าวแสดงความเห็ น ด ว ยว า งบลงทุ น มี ความสํ าคั ญ เพราะต อ ง
คูขนานกันไป ถางบประมาณแผนดินไมได ก็ตองมาดูงบของมหาวิทยาลัย ในปนี้ที่จะหมดสัญญา จึงขอนําเสนอ
เพื่ อจะได ดํ าเนิ น การต อในเรื่ องครุภั ณ ฑ คอมพิ ว เตอร ในป ห น า ต อ งปรับ เรื่ องงบประมาณตามที่ น ายกสภา
มหาวิทยาลัยไดใหนโยบายมา
อธิการบดีกลาวขอขอบคุณแนวคิดการกํากับดูแลดานงบประมาณ อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยมี
ความพยายามดําเนินการ แตตองขออภั ยที่ การดําเนินการในปนี้ ยังลาชามาก เพราะทั้งๆ ที่ควรจะเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตั้งแต ๒ หรือ ๓ เดือนที่ ผานมาแลว มหาวิทยาลัยจะรับแนวคิดจากนายกสภามหาวิทยาลัยไป
ดําเนินการตอไป
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา มหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณแผน ดินไปสรางอาคารเพิ่ มขึ้น
สํานักงบประมาณบังคับวาหากสรางอาคารมหาวิทยาลัยจะตองออกงบประมาณเองในบางสวน เมื่อมหาวิทยาลัย
ไปสรางอาคารก็ตองเบียดเงินงบประมาณรายไดเพื่อไปสมทบ แทนที่จะไปสนับสนุนคณะตางๆ เชน วิทยาลัยการ
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ฝกหั ด ครู ที่ น ายกรัฐ มนตรีกล าววาเพราะเหตุ ใดมหาวิทยาลั ยจึ งทอดทิ้ งสิ่งที่ เคยเชี่ ย วชาญ ในอดี ต ขึ้ น ชื่อว า
วิทยาลัยการฝกหัดครูคือชั้น ๑ ของการผลิตครู แตปจจุบันเปนชั้นปลายๆ มอบอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไป
ดู แลแต ก็ยั งไม กาวหน าเท าใดนั ก ท านก็ ทอใจเต็ ม ที มหาวิท ยาลั ย จะต องเริ่มคิ ด เพราะว าในรั ฐธรรมนู ญ นั้ น
การศึกษาจะเริ่มตั้งแต ๒ ขวบ หลักสูตรครูกอนปฐมวัยมีหรือไม ไดปรับทิศทางใหมหรือไม เพราะตองชี้เปาหมาย
วาจะสอนเด็ กให เป น อยางไร จะใช กลไกอยางไร เมื่ อรัฐธรรมนูญ ออกใช จะเริ่มมี โรงเรีย นที่ต องทดลองและ
ตองการครู อยางนอยควรทําหลักสูตรระยะสั้นเพื่ออบรมครูปฐมวัยใหได เพราะ อบต. ที่จะเปนผูรับผิดชอบจะ
ตองการครูปฐมวัยมาก หากมหาวิทยาลัยสามารถทําหลักสูตรอบรมโดยมีประกาศนียบัตรรับรอง บัณฑิตก็มีงาน
ทํามากขึ้น วิทยาลัยการฝกหัดครูและมหาวิทยาลัยจึงตองคิดงบประมาณผลักดันในเรื่องนี้ใหดีขึ้น
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา ที่นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวมานี้มีความสอดคลอง
เช น ป ห น ามหาวิ ท ยาลั ย ได อ าคารปฏิ บั ติ ก ารคณะมนุ ษ ยศาสตรและสั งคมศาสตร ก็ ต องทํ างบประมาณให
สอดคลองวามหาวิทยาลัยตองการเครื่องมืออะไรบางที่ไมไดจากงบประมาณแผนดินเพื่อรองรับอาคารดังกลาว
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา หลายมหาวิทยาลัย ที่อาคารกอสรางเสร็จแลวแตใชการ
ไม ได เพราะไม มีแอร ไม มีเครื่ องมื อต างๆ สํ านั ก งบประมาณก็ คิด แต ว า มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มีกํ าลั งในการสมทบ
งบประมาณได แตสําหรับมหาวิทยาลัยเล็กๆ นั้นเปนเรื่องที่ลําบากมาก จากนั้นไดสรุปวาโดยหลักคืออะไรที่ทํา
เปนสัญญาและจะตองทําอยางตอเนื่อง ใหอนุมัติใหดําเนินการตามระเบียบตอไปได แตตองไมลงนามในสัญญา
จนกวาสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ และเมื่อทําประกาศไปแลวใหแจงสภามหาวิทยาลัยทราบดวย และ
เมื่อจะตั้งงบประมาณใหแนบรายการนี้มาดวย สวน ๒ โครงการ คือ รปภ. กับการเชาคอมพิวเตอร ที่มีเวลาไมถึง
๔ เดือน ก็ใหรีบดําเนินการทันที
มติที่ประชุม ๑) กรณีใดที่มีสัญญาและตองทําอยางตอเนื่อง อนุมัตใิ หดําเนินการตามระเบียบตอไปไดโดย
๑.๑) ตองไมลงนามในสัญญาจนกวาสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติงบประมาณ
๑.๒) เมื่อทําประกาศไปแลว ใหแจงสภามหาวิทยาลัยทราบดวย
๑.๓) เมื่อจะตั้งงบประมาณใหแนบรายการเรื่องที่ของบประมาณทั้งหมดมาดวย
๒) โครงการจัดจางพนักงานรักษาความปลอดภัยและเชาคอมพิวเตอร ซึ่งมีเวลาไมถึง ๔ เดือน
ใหรีบดําเนินการทันที
๓.๔ เลือกประธานคณะกรรมการอุทธรณ รองทุกข มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วา
ดวยการอุทธรณและการรองทุกข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณ รองทุกข มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกอบดวย
(๑) ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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(๒) กรรมการซึ่ ง เลื อ กจากผู ดํ า รงตํ า แหน ง รองอธิ ก ารบดี คณบดี ผู อํ า นวยการสถาบั น
ผูอํานวยการสํานั ก ผูอํานวยการวิทยาลัย ผู อํานวยการศูน ย และหั วหนาหนวยงานที่ เรีย กชื่อย างอื่น ที่ฐานะ
เทียบเทาคณะ ซึ่งเลือกกันเองหนึ่งคน
(๓) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
(๔) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) เลื อกจากบุ ค คลภายนอก
จํานวนสามคน
ในการนี้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการอุ ท ธรณ ร อ งทุ ก ข ฯ ตามคํ า สั่ ง สภา
มหาวิทยาลัยที่ ๐๐๑/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการดังกลาวไดหมดวาระลงตั้งแตวันที่
๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อใหการแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณ รองทุกข มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เป น ไปด วยความเรียบรอย จึงเห็ น ควรนํ าเสนอสภามหาวิทยาลั ย พิ จารณาเลื อกกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่ อแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการอุทธรณ รองทุกขฯ ตามขอ ๖ (๑) ตอไป รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ นิติกร ใหขอมูลวา เปนการเลือกประธานจากคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เมื่อไดประธานแลวก็จะเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร วาดวยการอุทธรณ และการรองทุกข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ระบุวา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) เลือกบุคคลภายนอกจํานวนสามคน
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เสนอให ศ าสตราจารย กิ ต ติ คุ ณ วิ ษ ณุ เครื อ งาม เป น ประธาน
กรรมการเชนเดิม และใหดําเนินการเลือกกรรมการฯ ตาม (๒) แลวเชิญประชุมเพื่อเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามที่ขอบังคับฯ ระบุ
มติที่ประชุม เห็นชอบโดย
๑) ใหศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม เปนประธาน
๒) ใหดําเนินการเลือกกรรมการฯ ตาม (๒) จากนั้นใหเชิญกรรมการตาม (๑) – (๓) ประชุมเพื่อ
เลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามที่ขอบังคับฯ กําหนด
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๓.๕ โครงการจางเหมาบริการหองเรียนคุณภาพ แบบเบ็ดเสร็จ (Smart Classroom)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑) ใหคณบดีทุกคณะไปสื่อสารกับคณาจารย โดยระบุความตองการวา ตองการใชหองเรียน
คุณภาพหรือหองเรียนแบบเดิม หากตองการหองเรียนแบบเดิมก็ใหสํารวจและระบุขอมูลดวยวาภายใน ๓ ปตอง
ซอมแซมหรือจัดหาอุปกรณอีกหรือไมและใชงบประมาณเทาใด พรอมใหผูระบุขอมูลลงนามไวเปนหลักฐานดวย
แมจะไมมีการซอมแซมใดๆก็ใหลงนามรับรองขอมูลมาเชนกัน ทั้งนี้ หากไมระบุวาตองซอมแซม แตตอมาตองมี
การซอมแซมจะไมมีงบประมาณจัดสรรให
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๒) ถาปญหาการเรียนการสอนอยูที่อินเทอรเน็ต (Internet Access) ก็อาจดําเนินการติดตั้งให
๓) หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีคําถามอะไรใหสอบถามผูรับผิดชอบ ในการประชุมคราว
ตอไปจะไดไมตองสอบถามกันอีก
๔) หากจะใชหองเรียนคุณภาพก็ใหไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอื่น ที่ใชหองเรียนคุณภาพวา
เปนอยางไร โดยประสานเชิญ นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ และ รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไปดวย และ
๕) ใหรองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง) ประสานขอมูลกับอาจารยใหทั่วถึง
ขณะนี้ ไดดําเนินการตามมติเปนที่ เรียบรอยแลว จึงขอนํา เสนอรายละเอียดประกอบการขอ
อนุมัติดําเนินการโครงการจางเหมาบริการหองเรียนคุณภาพ แบบเบ็ดเสร็จ (Smart Classroom) รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ บัดนี้ ผูไดรับมอบหมายไดดําเนินการตามมติดังกลาวแลว จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ถามวา มติให คณบดีทุกคณะไปสื่อสารกับ อาจารย ให ระบุ ความ
ตองการวาตองใชหองเรียนคุณภาพหรือหองเรียนแบบเดิม หากตองการหองเรียนแบบเดิมใหสํารวจและระบุ
ขอมูล วา ภายใน ๓ ป ตองซอมแซมหรือจัด หาอุป กรณ อีกหรือไม ใชงบประมาณเท าใด แล วให ลงชื่ อไว เป น
หลักฐาน ที่เสนอมานี้เปนเพียงขอมูลสํารวจเกี่ยวกับ Smart Classroom เทานั้น ไมมีขอมูลการสํารวจหองเรียน
แบบเดิม คณะไดดําเนินการในสวนนี้หรือไม วาตองการ Smart Classroom เทาใด และสวนที่ตองการแบบเดิม
นั้นมีความตองการปรับปรุงอะไรบาง
ผูช วยศาสตราจารย มณฑล จัน ทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู ดํารงตํ าแหน ง
บริห าร/คณบดีคณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรมรายงานวา ตามมติสภามหาวิทยาลั ยขอ ๑-๔ เกี่ยวของกับคณะ
คณะไดทําการสํารวจอาคารทั้งหมดที่ใชในการเรียนการสอน กอนที่จะมีการประชุมคณาจารยของคณะ มีจํานวน
ทั้งหมด ๘ อาคาร แตละอาคารก็จะแบงเปนหองตางๆ จํานวนที่นั่งและประเภทของหอง มีการสํารวจการใชงาน
โสตทัศนูปกรณตางๆ เปนฐานขอมูลทั้งหมดออกมา โดยเช็คอายุการใชงานเพื่อประกอบการพิจารณาและประชุม
ในคณะ พบวาครุภัณฑภายในหองมีความสมบูรณรอยละ ๙๐ ฉะนั้น ประชาคมคณะจึงมีมติวา ไมตองการหอง
Smart Classroom แตไดขอเสนอใหมีการปรับปรุงโปรเจ็กเตอร เครื่องขยายเสียง และติดตั้ง wifi ในตึกตางๆ
โดยไดทําบันทึกถึงผูบริหารระดับสูงแลว ตองใชงบประมาณทั้งหมด ๙๑๖,๐๐๐ บาท เพื่อใหหองเรียนของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความพรอมสมบูรณเต็มรอย
รองศาสตราจารยสุ พจน แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํ ารงตําแหน งบริห าร/
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรายงานวา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินการ ๒ สวน
สวนที่หนึ่งจากการสํารวจประชาคมประมาณ ๗๐ คน คิดเปนรอยละ ๓๗ ตองการหองแบบเดิม สวนอีกรอยละ
๓๔ นั้นตองการหอง Smart Classroom
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรายงานวา คณะ
วิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ได เป ด เวที ป ระชาคมเพื่ อปรึก ษาหารือกั น ในเรื่องนี้ โดยได นํ าข อเสนอของสภา
มหาวิทยาลัยไปชี้แจง ผลการสํารวจพบวา คณะไดอาคารใหม ๑ อาคาร พรอมทั้งอุปกรณ จึงไมมีความตองการ
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Smart Classroom ทุ กห อง แต ถาจะมีสั ก ๒ - ๓ ห อง คณะก็ ยิ น ดี แต ทําทุ กห องคงไม จําเป น ประชาคมลง
ความเห็นวาไมเลือก Smart Classroom ทั้งหมด
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครูรายงานวา คณะไดนําแบบ
สํารวจของมหาวิทยาลัยไปออกแบบใหม และคิดคํานวณเปนคาใชจายมาดวย ผลการสํารวจมีทั้งที่ตองการและ
ไมตองการ แตวิทยาลัยการฝกหัดครูมีหองเรียนในอาคารเพียง ๗ หองเทานั้น อีก ๓ หองเปนหองประชุมแตก็ใช
เรียนดวย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา คณะทําขอมูลมาคอนขางดี แตที่สรุปมานี้ไมมี และถามวา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตองใชหอง Smart Classroom ดวยหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีใหขอมูลวา สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนดูแลหองเรียนในอาคาร ๒๐ ซึ่งเปนหองเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับรายวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ
พระนคร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา คณะรายงานมาคอนขางดี แตที่ สรุปมานั้นขาดขอมูลไป
คอนขางมากในบางสวน และไมมีในสวนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ตองการปรับปรุงหองเรียนโดยใช
งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาทเศษ
ผู ช วยศาสตราจารย กั ลยา แสงเรื อง ให ข อมู ลว า ในส วนนั้ นมี รายละเอี ยดอยู ในส วนท าย ซึ่ ง
มหาวิ ทยาลั ยได จั ดให อยู ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส วนงบดํ าเนิ นการจํ านวนห องทั้ งหมดที่ แสดงนี้ เป นสิ่ งที่
จําเปนตองใช เชน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและคณะตองการใชงาน จึงเสนอขอมูลหองที่จะดําเนินการ จําเปนตองใชใน
การเรียนการสอน โดยเฉลี่ยแลวใชงบประมาณตอหอง ๔๐๐,๐๐๐ บาทเศษ มีผูดูแลและประกันเครื่องที่เสียหายดวย
อาจารย ส ถาพร ปกป อ ง คณบดี บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย รายงานวา ในส ว นของบั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย มี
หองเรียนที่ใชเต็มรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาวันเสาร -อาทิตย สวนวันจันทรถึงศุกรก็
ใชในระดับปริญญาตรีรวม ๑๑ หอง ที่ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรม อีก ๒ หองเปนหองสําหรับ
สอบวิทยานิพนธและจัดอบรม รวมเปน ๑๓ หอง
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ควรระวังไมใหซ้ําซอนในการใชงานรวมกัน
ศาสตราจารย สนิ ท อั กษรแก ว ให ขอสังเกตวา ๑) เรื่องความจําเป น ในการใชห องเรีย นที่ มี
คุณภาพในอนาคตนั้นมีความจําเปน เพราะรูปแบบของการเรียนการสอนมีความหลากหลาย โดยเฉพาะวิชา
พื้นฐาน เชน ชีววิทยา ที่สอนใหเกิดความเขาใจไดดีกวาการฟง และดูรูป ๒) จํานวน ๑๐๘ หองนี้ไดทําตาราง
การใชหองหรือไม มีประสิทธิภาพหรือไม ๓) ควรรวมกันสอนเพื่อใหเกิดการใชประโยชนอยางสูงสุด
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ใหขอมูลวา เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น หองเรียนจึง
ไมเพียงพอ นักศึกษาตองเรียนจนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. บางหองที่เปนหองปฏิบัติการก็อาจจะใชเวลานานกวานั้น แตก็
ไดดําเนินการเรื่องการดูแลควบคุมหองเปนพิเศษ แตก็ไมสะดวกนัก ในกรณีขอ ๑) อาจารยทานใดที่ประสงคจะไม
สอน เชน คณะวิทยาศาสตรฯ ก็ไมไดไปติดตั้ง คณะก็จะใชโปรเจ็กเตอรหรือจอภาพเดิม หรือวิทยาลัยการฝกหัดครู
โดยเฉพาะอาจารยภาษาอังกฤษ นอกจากนี้อาจารยสาขาวิชานาฏศิลปก็สนใจและสอบถามมาตลอดเวลา อาจารย
คนใดไม ป ระสงค จ ะใช สื่ อ การสอนแบบใหม ในห อ งนั้ น ห อ งเรี ย นคุ ณ ภาพนี้ ได รั บ ความสนใจจากอาจารย
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มีโปรเจ็กเตอรและจอภาพเดิมอยู ผูสอนก็ไมตองไปใชแบบใหม หองเรียนทั้งหมดมี ๒๑๘ หอง จะติดตั้งเพียง ๑๐๘
หอง และกําลังจะมีหองเพิ่มขึ้นอีก เชน อาคารคณะวิทยาศาสตรฯ หลังใหม (อาคาร ๘)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา นอกจากสํารวจแลวใหไปศึกษาจากหนวยงานอื่นๆ ดวย
มหาวิทยาลัยก็ไปดูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็มีอยูที่ศูนยบริการที่
เดียวซึ่งเปนตนแบบ และคณะก็มาใชที่นี่ ดังนั้นที่ไปศึกษามานั้นใชกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไมได จึงได
เสนอมา ๑๐๘ หอง ที่ไปศึกษามานั้น นํามาใชประโยชนอะไรไดบาง
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ให ขอมูลวา เมื่ อไปดูงานไดสอบถามวา คณะตางๆ จะ
เพียงพอตอการใชงานหรือไม ก็ไดขอมูลวา ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดใหคณะเปนผูดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรโดยมหาวิทยาลัยมีโมเดลไวให
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ใหขอสังเกตวา ทําอยางไรใหสอดรับกับความตองการของ
คณะและอาจารย เพื่ อเปนฐานขอมูลที่ จะนํ าไปสูการพัฒ นาในทิศทางที่ ควรจะเป น และมีความเห็นวาจํานวน
๑๐๘ หองนั้น ขนาดและประเภทของหองตองสัมพันธกับธรรมชาติวิชาดวย เชน หองปฏิบัติการ หองบรรยายควร
ใชหรือไม ตองใชขนาดหองเทาใด หองสําหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจําเปนตองมีหองขนาด เล็ก กลาง ใหญ ขนาด
ของหองขึ้นอยูกับธรรมชาติวิชากับจํานวนนักศึกษา ซึ่งแตละคณะ แตละสาขาวิชา ธรรมชาติของวิชาไมเหมือนกัน
ดังนั้นจะมีการกําหนดวาจํานวนนักศึกษาเทานี้ควรใชหองขนาดใดหรือไม และหองเหลานั้นอยูอ าคารใด
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิ ทยาลัยจากคณาจารยประจํากลาววา
ไม ได รั บ การสอบถามความต อ งการในฐานะอาจารย และ ๑) สิ่ งที่ ต อ งการเป น อั น ดั บ แรกของอาจารย คื อ
อินเทอรเน็ ตที่ มีป ระสิ ทธิภ าพ มหาวิทยาลัยก็ ยังไม ไดดําเนิน การใดๆ ๒) ห องเรียนคุ ณภาพมี ลักษณะเป นชุ ด
รูปแบบเดียวกัน (Package) จะปรับใชกับมหาวิทยาลัยอยางไรในอนาคต ควรไปดู งานในสถานที่ที่หลากหลาย
และควรไปดูงานตามคณะตางๆ ดวย การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใหคณะตางๆ มีโอกาสสรางหองที่
เหมาะกับบริบทของตัวเองเปน สิ่งที่เหมาะสมอยางยิ่ง เพราะหากจะทํ าทั้ งหมด ๑๐๘ หองที่เปนชุดรูปแบบ
เดียวกันเหมือนกันหมด อาจจะไมเหมาะสําหรับบางสาขาหรือบางคณะ ขณะนี้ยังไมทราบวาหองเรียนคุณภาพ
จะออกมาเป นอยางไร ถาจัดสรรงบประมาณไปทั้งหมดอาจจะเกิดความสูญเปลา เพราะที่ผานมาแมแต ศูน ย
พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS) ก็จะมีงานที่เอื้อกับอาจารยในการจัดการเรียนการสอน อาจารย
ก็เขาถึงและใชบ ริการได จึงขอเสนอแนะให ทําเปน ตั วอยางกอนเพื่ อให อาจารยได เรีย นรูกับ สิ่งที่ จะเขามาใน
อนาคตแลวจึงคอยขยับขยาย หากวาทําไปทั้งหมด ๑๐๘ หองแลวอาจารยใชไดไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
เกรงวาจะสูญเปลา ขอมูลที่ไดมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั้น ดูแตห องตัวอยาง ราคาก็ไมไดระบุ
ที่อื่นเปนอยางไรก็ไมระบุ ถูกกวาหรือแพงกวาอยางไร มีประสิทธิภาพอยางไร
ผู ช ว ยศาสตราจารย กั ล ยา แสงเรื อ ง กล า วว า เรื่ อ งของราคาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทาหองละประมาณ ๖ ลานบาท ในกรณี นี้ไดหาขอมูลแลววาเกี่ยวของกับจํานวนหองและราคาการ
บริการ หากจํานวนหองนอยราคาก็จะสูง ซึ่งไดผานขั้นตอนการหารือในสวนนั้นมาแลว สวนเรื่องการบริการ
อินเทอรเน็ตก็มีรายละเอียดอยูในเอกสารแลว เรื่องหองในการจัดการเรียนการสอน มีขนาดระบุไวสัมพันธกับ
การจัดการเรียนการสอนแลว เรื่องนี้เปนความตองการของอาจารยบางสวนที่รองขอมานานหลายปแลว
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รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํากลาววา
หอง Smart Classroom นี้เปรียบเสมือนมือถือขนาดใหญสามารถลงโปรแกรมและทุกคนสามารถเขาไปดูไดผาน
ระบบอินเทอรเน็ต มีผูควบคุมในการจัดการโปรแกรมตางๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีหองตัวอยาง แตก็
ไมไดใชทุกหอง เพราะขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดกาวขามไปอีกขั้นหนึ่งคือการมีระบบ wifi แรง
สูงมาก และใหอาจารยแตละคนมีเว็บไซตบรรจุสิ่งที่สอนทุกอยางไวในเว็บไซตของตนเอง ใหนักศึกษาสามารถ
เรี ย นรู ได ทุ ก ที่ ในขณะที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครการเข าถึ ง wifi ช ามาก จึ งมี ค วามต อ งการ wifi ที่ มี
ประสิทธิภาพเขาถึงไดทุกจุดซึ่งใชงบประมาณไมมาก ถาทํา Smart Classroom ก็สามารถทําไดเปน ตัวอยาง
คณะละ ๒ หอง หากจะดําเนินการทีเดียว ๑๐๘ หองก็สามารถทําไดหากมีงบประมาณ แตก็ตองพิจารณาวาจะ
ใชไดคุมคาหรือใชไดทั้งหมดหรือไม
ศาสตราจารย ส นิ ท อั กษรแก ว ถามว า ได สํ ารวจความต อ งการของนั ก ศึ ก ษาหรื อไม และ
นักศึกษาตองการอะไรเพื่อใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ
ผู ช ว ยศาสตราจารย กัล ยา แสงเรื อง กล าวว า มี ก ารสํ ารวจความต อ งการของนั ก ศึ ก ษาใน
สาขาวิชาตางๆ ซึ่งก็มีความตองการเพื่อความรูความเขาใจในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
อธิการบดีกลาววา เคยนําเสนอการใชงาน Smart Classroom นี้ตอสภามหาวิทยาลัยแลว เปน
การใชงาน LED ที่มีประสิทธิภาพและอายุการใชงานนาน อาจารยผูสอนสามารถเขียนบนจอได สามารถบันทึก
ไดและสามารถเขาไปศึกษาผานระบบอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา สําหรับปจจุบันนี้คิดวามีความจําเปน เพราะการทําให
บัณฑิตมีคุณภาพตองเริ่มจากอาจารยและอุปกรณการสอนที่ดีดวย เหมาะสมกับการลงทุน และเปนการสราง
ความนาสนใจในการเรียนรู โดยอาจจะทดลองทํากอนก็ได อยางไรก็ตามไดวิเคราะหถูกตองหรือไมวาทั้ง ๑๐๘
หองนี้เปนความจําเปนตามที่รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ไดกลาวมา
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาววา ทุกคนคงเห็นวามีความจําเปน แตมีความกังวล
วา ที่คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขอมาทั้ งหมด ๒๗ หองนั้น สอดคลองกับ ความสามารถของ
อาจารยในการใชหองหรือไม เพราะผูใชนั้นตองใชเปน อาจารยมีความพรอมหรือไม หากมีแลวเกรงวาจะใชเพียง
บางสวนเทานั้น
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย กลาวว า ถ าพรอมก็ คงจะไม เกิด ป ญ หา เพราะขณะนี้ มีการเผยแพร
รายงานการประชุมหรือขอบังคับขึ้นบนเว็บไซตบางสวนไมทราบเรื่อง เพราะไมไดติดตามขอมูล การสอนก็ไมได
สอนแบบวิเคราะห ในขณะที่ตางประเทศจะมีการสอน ๒ ลักษณะคือ ๑) การบรรยายของอาจารยโดยจะมีผูฟง
หรือไมก็ได แตสวนใหญจะไมมีเพราะนักศึกษาจะศึกษาผานอินเทอรเน็ตได ๒) การสัมมนา โดยทุกคนตองมา
นําเสนอและอภิปรายกัน ความเชี่ยวชาญจะเกิดจากตรงนั้น เนื้อหาอานเองได แตอานแลวจะคนควาตอหรือไม
สามารถอภิปรายไดหรือไมนั้น คือสิ่งสําคัญ สําหรับประเทศไทยการสัมมนาอาจารยก็สอนคนเดียว เปน ไปได
หรือไมวาถาหนวยงานพรอม อาจารยพรอม แตหนวยงานอื่นยังไมพรอม จัดในอาคารเดียว แลวใหไปใชได แต
แจงใหทุกคนรูวาที่ทําเชนนี้เพราะมีความเชื่อวาทุกคนยังไมไดใช จึงใหไปดูตัวอยาง หากจะใชใหมาลงชื่ออีก ๓ ป
ขางหนาจะมาพิจารณาใหม
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นายดุสิต เจริญควนิช แสดงความเห็นดวยวา หากไปทําทั่วไปอาจจะเกิดปญหาได จึงควรทําไว
ที่เดียวใหอาจารยมาเรียนรูจนเชี่ยวชาญแลวจึงขยายตอจนใชหมดทุกคน
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กลาวแสดงความเห็นดวยวา ควรพัฒนาใหเปนหองตนแบบกอน
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา มีความอึดอัดใจเพราะเรื่องนี้เปนเรื่องของความเปนมื อ
อาชีพ ทุกคนตองกาวหนาทางอาชีพ ขณะนี้โรงเรียนอนุบาลก็ใช Smart Board วิชาความรูมิไดอยูแคเพียงใน
หองเรียน ยังมีเว็บไซตเปนพันเปนหมื่นที่สามารถเรียนรูได อาชีพอาจารยตองมีความทันสมัย มีความกาวหนา
โดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยาลัยการฝกหัดครู หากบัณฑิตครูใช Smart Board ไมเปนก็เสียชื่อ เปนกรณีเชนเดียวกับ
โปรแกรม Speexx ที่ มีผู เข าไปใชงานน อย สะท อนว าความใฝ รูมีน อย ตามจริงแล วอาจารยต องเรีย กร องให
มหาวิทยาลัยจัดให แตกลับเปนตรงกันขามที่มหาวิทยาลัยขอรองใหอาจารยมาใชงาน แลวจะเปนมหาวิทยาลัย
ชั้นนําไดอยางไร จึงตองสรางความตองการใฝรู ความตองการกาวทันเทคโนโลยีใหเกิดขึ้นในใจกอน โดยกําหนด
มาตรการใหอาจารยทุกคนใชงานเปน นําไปจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนการพัฒนา
อาจารยไปในตัว
อุป นายกสภามหาวิทยาลัย ให ขอสังเกตวา มหาวิทยาลัย ไดรับ รายได จากนั กศึ กษามาป ห นึ่ ง
ประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ ลานบาท แตโครงการหองเรียนคุณภาพนี้คืนไปเพียงปละ ๙ ลานกวาบาท ที่สําคัญตองมี
ใหกอน แตจะมีใหขนาดไหน ขณะนี้มี ๕ หนวยงานที่ตองการใชจํานวน ๑๐๘ หอง ถาจะทดลองกอนใหเป น
หนวยงานละครึ่ง โดยเปนหนวยงานที่มีการเรียนการสอนกอน ถาอยูที่อาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรมที่เดียว
ก็อาจจะไมสะดวก
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หากใหเปนครึ่งหนึ่ง ๕๔ หองนั้นคงไมได เพราะตนทุนในการ
เชาไมคุม จึงควรใหคณะละหอง และใหไปใชรวมกัน คณะใดที่ไมตองการก็ยกใหคณะที่ตองการไป
รองศาสตราจารย ค มเพชร ฉั ต รศุ ภ กุ ล กล าวว า ธรรมชาติ ข องแต ล ะสาขาวิ ช าจะต างกั น
เหมื อ นที่ น ายผดุ งชาติ สุ ว รรณวงศ ก ล าวมาในเรื่ อ งการเรี ย นการสอนของวิ ท ยาลั ย ฝ ก หั ด ครู ที่ ต อ งสอน
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาไปใชในอนาคต ถาเปนไปไดก็ตองเพิ่มใหเพราะจําเปนตองใช
นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอวา ให จํานวนสองหองเพื่ อให ไปเรียนรูกอนวาจะเกิดประโยชน
อยางไร หากมีความตองการจริงๆ ก็ใหมาลงชื่อเพื่อขอเพิ่มเติมในอนาคต
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กลาววา หากจํานวนหองนอยจะมิใชการจางเหมาบริการ
แตตองเปนการซื้อ และจะตองมีผูมาทําหนาที่ดูแลและบริการ หากเปนการจางเหมาบริการ กรณีสูญหายหรือ
เสียบริษัทก็จะดูแลให จํานวนที่สํารวจมานี้เปนจํานวนของผูที่ตองการ หากจํานวนหองนอยก็จะใชงบประมาณ
มากขึ้น ทั้งหมดที่เสนอมาครั้งแรกนั้น ๑๑๔ หอง ปละ ๙ ลานกวาบาท ทั้งหมด ๕ ป รวมทั้งหมดประมาณ ๔๙
ลานบาท และครั้งนี้เป น ๑๐๘ ห อง ถาครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยมี มติเช นใด ก็ตองการให ผูที่ทํา ToR หรือผู ที่
เกี่ย วข องพิ จ ารณาวาต องใช ทั้ งนี้ อาจารย ในคณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร มีความต องการมาก และ
วิทยาลัยการฝกหัดครูก็มีอาจารยที่ไปนิเทศนักศึกษาฝกสอนก็แจงวาเพราะเหตุใด นักศึกษาวิทยาลัยการฝกหัด
ครูจึงใช Smart Board ไมเปน เพราะโรงเรียนนั้นมีการจัดหองสําหรับ Smart Board ไวและไดรับความสนใจ
และเก็บเงินจากผูป กครองไดมากจนสามารถพัฒนาไปไดมาก
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รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กลาววา ขอมูลจริงๆ ที่สํารวจไปคือ ๒๗ หอง แตภายหลัง
สภามหาวิทยาลัยมีมติใหไปสํารวจความคิดเห็นแตละคนใหม ผลออกมาก็มีความตองการที่นอยกวาไมตองการ ๕
ราย แตที่ตองการ ๒๗ หองนั้นเปนคนละสวนกัน เปนขอมูลที่เกาที่นํามาใสไวในการแสดงความคิดเห็นใหม สาขา
ที่ตองการคือนาฏศิลปและภาษาอังกฤษ สวนสายสังคมนั้นก็ใชสื่อแบบเกา จึงควรทําหองตัวอยางใหคณะ ๒-๓
หองเพื่อนํารองในการเรียนรู
อาจารยนภพร เชื้อขํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํากลา ววา ตองการให
งบประมาณไปสูการพัฒนานักศึกษา เพราะลงสูกระบวนการเรียนการสอน และอาจจะสรางความรูสึกประทับใจ
วามหาวิทยาลัยมีความทันสมัย แตมีขอสังเกตวาเหตุใดจึงไปดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไมไปดูที่
โรงเรียนที่กลาวมาวามีผลดีและผลเสียอะไร เมื่อไปดูก็ดูแตสิ่งที่ดี แตผลเสียและภาระในปที่ ๖ จะเปนอยางไร
จึงสนับสนุนใหจัดทําหองตนแบบกอนเพื่อทดสอบวาคณาจารยจะรับไดและเปนไปไดหรือไม
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา ๑)
ประเด็ น ที่ ร วบรวมมาในเรื่ อ งป จ จั ย พื้ น ฐาน เช น เรื่ อ ง wifi ไม ทั่ ว ถึ ง นั ก ศึ ก ษาใช ง านไม ได ถึ ง มี Smart
Classroom ก็ยังใชงานไมไดอยูดี ๒) คณะไดรวบรวมความจําเปนพื้นฐานมาเรียบรอยแลวซึ่งมีความแตกตางกัน
จึ ง เห็ น ด ว ยที่ ค วรทดลองไปก อ น ส ว นการจั ด จ า งถ า จํ า นวนน อ ยไม คุ ม ก็ เปลี่ ย นเป น ซื้ อ โดยพนั ก งานของ
มหาวิทยาลัยและอาจารยของมหาวิทยาลัยเปนผูดูแลใหบริการ จัดเปนแหลงเรียนรูสําหรับหนวยงานอื่นๆ สวนที่
จะขยายการใชตอไปก็แลวแตผลงานและประโยชนที่ไดรับ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ในการซื้อนั้น ๑) ตองดูแลเองมิใหเครื่องหาย ๒) ตองติดตาม
การซอมแซมเองในระยะ ๒-๓ ป คณบดีใดตองการหองตัวอยางไวที่คณะตองลงนามทําสัญญาไววาจะดูแลเครื่อง
มิใหหาย เพราะจะมี wifi ติดมาดวย และใชเฉพาะในหอง อยางนอยที่สุดนักเรียนที่ไปศึกษาในหองก็สามารถที่
จะใช Notebook ของตนเอง ใช wifi ได และก็จะพูดตอกันไปถึงผลดีของหองนี้ สักระยะหนึ่งจนอาจารยและ
คณบดีพรอม ตอไปใหมีเงื่อนไขวาคณะใดยื่นความประสงคไวกอนถามีงบประมาณจะทําใหคณะนั้น ก็ใหทํา
เรื่อยไป คณะที่ไมตองการก็ไมเปนไร คอยๆ ทําไป จนกระทั่งครบเมื่อไหรก็ไปจางเหมาบริการใหบริษัทมาดูแล
ถาทําเชนนี้จะไดหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กลาววา ถาใหทําที่อาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธารมก็มี
จํานวน ๑๐ หอง จะขอจัดทําอาคาร ๒๐ ในสวนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอีก ๒๐ หอง ซึ่งตองมีผูมาดูแล โดยใช
เจาหนาที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผานการอบรมมาดูแลไดหรื อไม เพราะหากมหาวิทยาลัย
จางเหมาบริการบริษัทจะดูแลใหเสร็จ
อาจารยธงชัย ทองอยู ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกลาววา สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีเจาหนาที่ที่ดูแลอยูที่อาคาร ๒๐ จํานวน ๒ คนที่แบงกันดูแลคนละครึ่ง ถาหากจัด
ไวที่อาคาร ๒๐ ก็ยินดีที่จะรับไปดูแล หากเกินกําลังคงจะตองขอขยายอัตรากําลัง อยางไรก็ตาม เห็นดวยที่จะติดตั้ง
เปนจุด เปนอาคารเดียว สิ่งสําคัญของ Smart Classroom คือโครงสรางพื้นฐาน ถาลงอาคารเดียวก็จะลดในสวนของ
โครงสรางพื้นฐานได และสามารถนํางบประมาณไปใชจัดอุปกรณในหองไดมากขึ้น
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นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ถาเปนไปไดก็ทําใหอาคารนั้นทั้งอาคารมี wifi ในทุกจุด
อาจารยธงชัย ทองอยู กลาววา เรื่อง wifi เปนประเด็นปญหามาตลอด หากโครงการนี้ลงที่
อาคาร ๒๐ ก็จะขออนุญาตติดตั้ง wifi ใหครอบคลุมในทุกพื้นที่
นายดุสิต เจริญควนิช ใหความเห็นวา ควรใหบุคลากรดูแลเพื่อเรียนรูปญหาที่จะเกิดขึ้น เชน
เรื่องปญหาการใช wifi เพราะหากมีการใชพรอมๆ กันหลายคนก็อาจจะเกิดปญหาติดขัดได มหาวิทยาลัยจึงควร
ฝกใหบุคลากรทําเอง
อธิ การบดี ก ล าวว า จะขอสั ก ๒ อาคาร เพราะอาคารพุ ท ธวิ ช ชาลั ย มี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และ
นักศึกษาที่เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาคาร ๒๐ ก็เชนเดียวกัน ในคณะนั้นยังไมตองดําเนินการ ใหติดตั้งในที่
สวนรวม ทดลองใชไปกอน สวนการจะขยายไปคณะนั้นคอยมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพราะเปนการใชปกติ และ
ไมมีปญหาเรื่อง wifi เพราะใชระบบอินเทอรเน็ตและเครื่องก็มีประสิทธิภาพสูง
นายกสภามหาวิทยาลั ยถามวา มีใครที่ ส นใจใช เครื่องนี้ ห รือไม หรือเคยใช เครื่ องนี้ และเห็ น
ประโยชนแลวบาง เพราะจะหาผูไปจัดทํา ToR เพื่อลดความกังวลตางๆ ที่มกี ัน โดยขอตัวแทนจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ๑ คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ๑ คน รวม
เปนกรรมการในการดูแลเรื่องนี้
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส กลาววา ปจจุบันที่คณะก็จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ใช
Facebook และ Smart Device เรียนในหองและปรึกษากันนอกเวลา จอ LED คือฮารดแวรเทานั้น สิ่งสําคัญ
คือการเขาใชงานคือ wifi หากจะใชจอ LED ควรพิจารณาเปลี่ยนโปรเจ็กเตอรและเครื่องฉายที่เสื่อมสภาพทยอย
เปลี่ยนปละ ๑๐-๒๐ เครื่องและเพิ่ม wifi อาจารยก็จะเรียนรูไปเรื่อยๆ สอดคลองกันที่สุด ไมตองทําหองตัวอยาง
ตามจริงแลวอาจารยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก็ตองการใช แตของที่มีอยูยังมีสภาพสมบูรณกวารอยละ ๙๐
คิดวาภายใน ๓-๔ ปนี้สามารถทยอยเปลี่ยนไปได ถาเปนลักษณะนั้นก็ยินดี นอกจากนี้ยังตองการใหอาจารยทํา
เนื้อหาออนไลนมากกวา และถาระบบ wifi ทั่วถึงอาจารยก็จะมีความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนยิ่งขึ้น
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นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ใหอาจารยมณฑล จันทรแจมใส และประธานสภาคณาจารย
และขาราชการเปนกรรมการดวย สวนคนอื่นก็ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งมา
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ใหขอมูลวา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ของคณะวิทยาการ
จัดการก็เปนอาคารเรียนรวม มีนักศึกษาไปเรียนมาก จึงขอเพิ่มเติมจากอาคาร ๒๐ อาคารเรียนรวมและศูนย
วัฒนธรรม รวมเปน ๓ อาคาร ทั้งนี้ คณาจารยคณะวิทยาการจัดการก็มีความตองการ จากนั้นไดขอหารือวาถา
เปน ๕๙ หองจะสามารถจางเหมาบริการไดหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยใหนําไปหารือกันในคณะกรรมการ
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล เสนอวา ควรมีคณะทํางานของมหาวิทยาลัยที่เปนผูมี
ความรูในการแกปญหาเหลานี้ ดวย เพราะเคยพบวา เมื่อบริษัทหมดสัญญา มหาวิทยาลัยก็ไมสามารถดูแลได
เพราะไมมีความรูในเรื่องนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เมื่อหมด
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สัญญาก็อาจจะมีเทคโนโลยีใหมมาทดแทน หากไมตองซื้อ เปนการจางเหมาบริการในราคาพอสมควรก็ควรจาง
เหมาดีกวา แตตองทําสัญญาวา หากมีโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นใหมๆ ที่ทันสมัยกวาในระหวางสัญญาก็ให
ปรับเปลี่ยนดวย และใหมีคณะกรรมการกําหนด ToR และดูแลการจัดซื้อจัดจาง
มติที่ประชุม ๑) ใหดําเนินโครงการฯ ในอาคาร ๓ อาคาร ไดแก
๑.๑) อาคารปยมหาราช (อาคาร ๒๐)
๑.๒) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๕)
๑.๓) อาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรม
๒) หากคณาจารย ในคณะ/วิ ท ยาลั ย ใดได ศึ ก ษาตั ว อย างห อ งเรี ย นในอาคารดั งกล าว และ
ตองการใหมีในอาคารอื่นๆ อีก ใหลงชื่อไวและอีก ๓ ป สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหมวาจะ
ดําเนินโครงการเพิ่มเติมอีกหรือไม
๓) ใหอธิการบดีดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงาน (ToR) และดูแลการ
จัดซื้อจัดจาง โดยมอบ ผูชวยศาสตราจารยมณฑล จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร และประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการรวมกับ
คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยดวย และเนื่องจากเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลง ใหเขียน
ระบุในสัญญาดวยวาถามี Application ใหม ก็ใหเปลี่ยนดวย
๓.๖ ขออนุมัติการจาง Dr.John Pearson อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยกองบริหารงานบุคคลไดมีบันทึกขอความ ที่ กบบ.
๐๕๓๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวิทยาลัยนานาชาติพระนคร กรณีที่วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ไดขออนุมัติจาง Dr. John Pearson มาเปนอาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติพระนคร สัญญาปตอป ที่ไดผาน
กระบวนการรับสมัคร การคัดเลือกและขออนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยไปแลว ความวา กรณี
การอนุมัติการจาง Dr. John Pearson ไมไดเปนไปตามระเบียบวาดวย การบริหารบุคคลของวิทยาลัยนานาชาติ
พระนคร เนื่องจากมีอายุเกิน ๖๕ ป และไมไดอยูในอํานาจของคณะกรรมการอํานวยการในกรณีนี้ จากนั้นได
เรียนเชิญรองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร รายงานความวา ตาม
ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดไวในขอ ๑๔ วา “ให
นําขอบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมาใชบังคับกับการบริหารงานบุคคลของ
วิทยาลัยนานาชาติพระนครดวยโดยอนุโลม เวนแตในสวนที่กําหนดไวเปนอยางอื่น ในระเบียบนี้ใหดําเนินการ
ตามระเบี ย บนี้ และเพื่ อ การนี้ ให ถื อ ว า พนั ก งานวิ ท ยาลั ย และลู ก จ างมี ฐ านะเป น พนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งของ
มหาวิทยาลัย และมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับบุคลากร ในกรณีที่ไมอาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได หรือมีความ
สมควรที่จะปฏิบัติเปนอยางอื่นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความคลองตัวใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเปน
กรณี ๆ ไปและเมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติเปนประการใดใหดําเนินการไปตามมตินั้น”
ดังนั้นวิทยาลัยจึงขอนําเรื่องการจาง Dr. John Pearson ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเปน
กรณีพิเศษ ดังเหตุผลตอไปนี้
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๑) มีประสบการณเปนรองศาสตราจารย จบการศึกษาระดับปริญญาเอก เปนชาวออสเตรเลียที่
มี ค วามรู ค วามสามารถและประสบการณ ใ นการเรี ย นการสอนในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(Undergraduate) และบัณฑิตศึกษา (Graduate) ในหลายประเทศ
๒) เปนผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาโครงการตางๆ ใหกับประเทศตางๆ และในระดับนานาชาติ
๓) มี ผ ลงานทางวิช าการและการวิ จัย ตี พิมพ และเผยแพรในระดั บ นานาชาติ มากมาย และ
มอบหมายให เป น พี่ เลี้ยงให อาจารยที่จะนํ าผลงานไปตีพิมพระดั บ นานาชาติ ป จจุ บัน มี อาจารย ๑ คน กําลั ง
พัฒนางานวิจัยและเตรียมไปตีพิมพระดับนานาชาติในป ๒๕๖๐ จํานวน ๑ เรื่อง
๔) มี ศั ก ยภาพที่ จ ะเป น อาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต ร STEM Education ระดั บ ปริ ญ ญาโทและ
ปริญญาเอกของวิทยาลัย
๕) วิ ทยาลั ยมี ความจํ าเป นที่ จะต องจ าง English Native Speakers เพื่ อมาช วยในการพั ฒ นา
ศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาภาษาอังกฤษใหแกคณาจารย พนักงานและนักศึกษาของวิทยาลัยเต็มเวลา
ตามแผนการพั ฒนาบุ คลากรและนั กศึ กษาที่ จะต องได มาตรฐาน CERF โดยเฉพาะพนั กงานทุ กคนจะมี แผนการ
พัฒนาตามศักยภาพ และภายใน ๓ ป พนักงานจะตองผานมาตรฐานไมนอยกวา B๑ ตามมาตรฐาน CERF
๖) ในสัญญาจางและ TOR กําหนดภาระงานสอนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรและสาขาวิชา
ตางๆ ใหแกนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติรวมกับคณาจารยประจํา
๗) เปนพี่เลี้ยงในการพัฒนาและฝกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู มคอ.๓ วิธีการสอน
และการวัดประเมินผลการเรียนรูในรูปแบบ Bi-lingual
๘) ทําหนาที่ดูแลและเปนผูตรวจสอบความถูกตองของขอความ ขอมูลและเอกสารทุกชนิดที่
แปลเปนภาษาอังกฤษของวิทยาลัย และอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยมอบหมาย
ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งจ าง Dr. John Pearson เป น กรณี พิ เศษ โดยขอมติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัยตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ตามที่รายงานวาหากทําไมไดใหมาขอยกเวนนั้นอยูในขอใด
รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช กลาววา อยูในหนา ๖๒ ในกรณีที่ไมอาจปฏิบัติตามวรรค
๑ หรือมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติเปนอยางอื่นเพื่อใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพและคลองตัว ใหเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเปนกรณีไป
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ถามวา Dr. John Pearson สอนที่วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ตั้งแตเดือนเมษายนแลวใชหรือไม สอนโดยยังไมไดรับการอนุมัติไดอยางไร หรือเปนกรณีพิเศษ
รองศาสตราจารย ช วงโชติ พั นธุ เวช กล าวยอมรั บว า มี ข อบกพร องที่ ไม ได ตรวจสอบอายุ ตาม
ขอบังคับ จึงไดจางมาสอนตั้งแตเดือนเมษายน Dr. John Pearson มีประสบการณในการทํางานหลายประเทศ และ
สิ่งที่คาดหวังคือการเปดสเต็มศึกษาในระดับปริญญาโทใหกับมหาวิทยาลัย ซึ่งอยูในแผนอยูแลว แตกําหนดคุณสมบัติ
เข มจนไม มีคนไทยมาสมั คร ต อมาได รับการแนะนํ ามาจึงได ติ ดต อประสานให มาสอน นอกจากประสิ ทธิภาพของ
อาจารยประจําแลว สิ่งทีต่ องการคือการพัฒนาศักยภาพทางดานการสื่อสารและภาษาของอาจารยและนักศึกษา

๓๐

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ที่ทํางานไปแลวนั้นมีสัญญาหรือไม ถามีใหทําอะไรบาง
รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช กลาววา มีสัญญาและมีระบุภาระหนาที่ไวตามเอกสาร
ประกอบในหนา ๕๘
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ถามวา สัญญาจางมีอายุกี่ป
รองศาสตราจารยชวงโชติ พัน ธุเวช กลาววา สัญญาจางป ตอป และยังไมสิ้น สุดสัญ ญา Dr.
John Pearson มีอายุ ๖๗ ป มีความคุนเคยกับเมืองไทยมาก แตสิ่งที่ตองการคือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
อาจารย สํ าเร็ จ การศึ ก ษาทางด า น IT Education ซึ่ งจะช ว ยในเรื่ อ งของพั ฒ นา มคอ. และเอกสารต า งๆ
โดยเฉพาะงานวิจัยที่สามารถชวยใหคําแนะนําทางดานภาษาอังกฤษได
รองศาสตราจารย ค มเพชร ฉั ต รศุ ภ กุ ล ถามว า Dr. John Pearson สํ าเร็จ การศึ กษาระดั บ
ปริญญาเอกดานใด
รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช กลาววา ดาน IT Education
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า ในชั้ น นี้ ก็ อ นุ มั ติ ไปตามข อ ๑๔ ของข อ บั ง คั บ แต ให ไป
ดําเนินการแกขอบังคับเรื่องอายุเพราะตามที่ระบุไวเดิมคือ ๖๕ แตขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะระบุอายุไปถึง ๗๕ ป
ดังนั้น Dr. John Pearson จึงนาจะอยูในวิสัยได และอายุ ๗๕ นั้นนาจะยังสอนไดถาสุขภาพแข็งแรง
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ถามวา Dr. John Pearson ทํางานมาตั้งแตเดือนเมษายนนั้น
เปนอยางไรบาง
รองศาสตราจารย ช ว งโชติ พั น ธุเวช กล าววา ตามที่ ได มอบหมายงานและ ToR นั้ น ได ให
อาจารยของวิทยาลัยนานาชาติไปประสานสอนวิชา English for Airline และ English for Business ก็ไดลอง
ให Dr. John Pearson ไปสอนเดี่ ยวๆ ปรากฏว า นั กศึ กษาไม รูเรื่อง ต องให มีอาจารยไทยอี ก ๓ คน เพื่ อฝ ก
นักศึกษา และใน ToR ก็ใหพัฒนาภาษาแกอาจารยและเจาหนาที่ และที่ทําอยูเดิมก็ไดรับขอเสนอแนะใหปรับ
เพราะศักยภาพของวิทยาลัยคอนขางต่ํา จึงไดใชแผนใหมคือการใหทํา ID plan เปาหมายวิทยาลัยนานาชาติ
พระนครคื อ ภายใน ๒ ป นี้ อ าจารย จ ะต อ งมี ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษในระดั บ B2 โดยที่ นั ก ศึ ก ษาต อ งได B1
ขณะเดี ยวกัน ในเรื่อง มคอ. ๓ ก็ ป ระกบโดยเราทํ าภาษาอั งกฤษขึ้น มาให อาจารย จอห น ตรวจสอบเพื่ อความ
ถูกตอง และเรื่องการพัฒนาอาจารยในการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยนั้น เปนสิ่งที่โคชชิ่งในการกลั่นกรองทําเอกสาร
ในการนําเสนอ และเอกสารของวิทยาลัยนานาชาติก็ไดอาจารยจอหนมาชวยในการตรวจสอบ เปนอาจารยที่มี
ความเปนมืออาชีพจริงๆ และเปนโคชชิ่งใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตวา ตามเอกสารขอ ๔ ที่ระบุวา เปนอาจารย
ที่ มี ศั ก ยภาพในสาขา STEM Education นั้ น ไม แ น ใ จว า Dr. John Pearson สํ า เร็ จ การศึ ก ษาด า น IT
Education นั้นจะเปนไดหรือไม ๒) ถาจางในลักษณะ International College ควรจะให Dr. John Pearson
เป น ศั กยภาพของ International College มากกว า จะได ป ระโยชน อย างเต็ ม ที่ และเป น ประโยชน ต อการ
ประกันคุณภาพดวย
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า เรื่ อ งสั ญ ญามี ค วามสํ า คั ญ มาก ต อ งระบุ ว า ทํ าหน า ที่
อะไรบาง เงินเดือนเทาใด แตละปจะขึ้นหรือไม หรือแตละปเทากันตลอด คาตอบแทนตางๆ ตองระบุใหหมด ทํา
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แบบคนไทยดวยกันรูสึกจะยาก เวลามีปญหา เรื่องก็จะถึงสถานทูตเพราะเคยประสบปญหานี้มาแลว
นายดุสิต เจริญควนิช เสนอแนะใหมีอาจารยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยอาจมีคาใชจ ายให
บางหรือใหการดูแล นักศึกษาของเราก็อาจจะเรียนรูไดจากสวนนี้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา จากประสบการณไดทําความตกลงกับสํานักงบประมาณให
มีอัตราชาวตางประเทศแหงละ ๕ คน รวมแลว ๑๐๘ คน ซึ่งหายากมากที่จะไดตําแหนงทางวิชาการมา และ
อาจารยจอหนมีตําแหนงทางวิชาการ ถือวาไดคนที่มีคุณภาพสูง จึงตองดูแลใหดีและกําหนดสัญญาใหชัดเจนวา
จะใหทําอะไร และถามวาขณะนี้จางเงินเดือนเทาใด
รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช กลาววา ตามประกาศวาดวยเงินเดือนและคาตอบแทน
พิเศษของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ไดขออนุญาตอนุโลมใชเกณฑเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย แตจะมีที่
นอกเหนืออยู ๑๕ รายการ แต ของ Dr. John Pearson เมื่อประเมิ นแลวเงิน เดือนสู งกวาระดับ ผูอํานวยการ
ประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาทเศษ จึงได เจรจาอยูที่ ๖๕,๐๐๐ บาท และ Dr. John Pearson ก็ต กลงโดยขอเพิ่ ม
เกี่ยวกับการประกันสุขภาพ แตวิทยาลัยนานาชาติไมสามารถทําใหไดเพราะไมมีระเบียบรองรับ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ตองระมัดระวังตามที่รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
กลาวมาวา การจางปตอปจะสงผลกระทบตอการเปนอาจารยประจําหลักสูตรเวลามีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาววา ๑) มีความเปนหวงคุณวุฒิ Ph.D. ที่ครองอยูกับ
ศักยภาพหลักสูตรนั้นสอดคลองกันหรือไม ทานมีตําแหนงรองศาสตราจารยซึ่งเปนเรื่องที่ดีมาก แตจะอยูตรงไหน
เพื่อใหไดศักยภาพที่แทจริง ๒) ศักยภาพของวิทยาลัยนานาชาติในการจางคนตอไปนั้นจะเปนอยางไร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา จะใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรอะไร ตองตรงตามเกณฑ
ตองไปดูมาตรฐานหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรวาเปนอยางไร
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา สัญญาจางและ ToR ตองชัดเจน ไมนอยและไมเกินกวาที่
เขียนไว จะทําเหมือนคนไทยที่ขอรองให ทําไมได ตองมีความชัดเจน และที่ระบุ ไวนี้ ภ าระงานมีมาก จะทําได
หรือไม และเงินเดือนที่ไดรับ ๖๕,๐๐๐ บาทนั้นเปนเงินเดือนเพียงอยางเดียวไมมีคาใชจายตางๆ อีก ในขณะที่ใน
อดีต Dr. John Pearson เคยอยูที่ฮองกงไดรับเงินเดือนกวาแสนบาท ตองพิจารณาใหดีดวย
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล าวว า ควรพิ จ ารณาในรายต อ ๆ ไปด ว ย เช น เรื่ อ งเงิ น เดื อ นถ า
มหาวิทยาลัยไมสามารถจางสูงได ก็ตองมีเรื่องที่พัก อาจจะใชหองที่พระนครแกรนดวิวสําหรับรองรับโดยขยาย
หองใหสามารถอยูได บางทีอาจจะนําชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลั ยก็ได นอกจากนั้นคนตางประเทศสนใจมาอยูที่
ประเทศไทยกันมาก หากติดตอ Professer ที่เกษียณแลวขยายอายุการทํางานให พิจารณาจากเรื่องสุขภาพดวย
ก็สามารถใหเขาทํางานกับเราได
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติการจาง Dr.John Pearson เปนอาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๒) ใหปรับแกระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๗ การเชาที่ดินวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
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เลขานุ ก ารสภามหาวิ ทยาลั ย เชิ ญ ผู ช ว ยศาสตราจารย ไพบู ล ย วิ ริ ย ะวัฒ นะ รองอธิก ารบดี
รายงานขอมูลความวา ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดเชาที่ดินจากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร โดย
สัญญาเชาจะสิ้ นสุ ดในวัน ที่ ๓๐ กั นยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และสภามหาวิทยาลั ยได มีคําสั่ งที่ ๐๑๒/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางและรูปแบบวิธีการการใช
ที่ดินวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่ศึกษาขอมูลเพื่อหาแนวทางและรูปแบบวิธีการ
การใชที่ดินที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารนั้น ขณะนี้ คณะกรรมการศึกษาแนวทางและรูปแบบวิธีการการใช
ที่ดินวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ไดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมือ่ วันศุกรที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สรุปไดวา
ลักษณะการเชาที่ดินวัดพระศรีมหาธาตุฯ สามารถดําเนินการได ๒ แบบ คือ
๑) ระยะสั้นมี ๑ ป หรือ ๓ ป อัตราคาเชาคิดรอยละ ๐.๒๐ ของราคาประเมินตอป
และอํานาจการอนุมัติเปนของเจาอาวาสวัด
๒) ระยะยาว ๓๐ ป อัตราคาเชาคิดรอยละ ๑.๕ ของราคาประเมิน กรมที่ดิน และ
ปรับเพิ่มขึ้นอัตราคาเชารอยละ ๐.๕ ของราคาประเมินที่ดิน ที่ปรับทุกๆ ๔ ป จนกระทั่งเพดานสูงสุดรอยละ
๕.๐ ของราคาประเมิน และอํานาจการอนุมัติ ตองไดรับการอนุมัติจากมติมหาเถรสมาคมกอนจึงจะทําสัญญา
เชาได
ในการนี้ คณะกรรมการฯ เห็นวาควรทําสัญญาเชาที่ดินแบบระยะยาว คือ ๓๐ ป ใน
สวนของการดําเนินการเพื่อการตอสัญญาเชาที่ดินกับวัดพระศรีมหาธาตุฯ ในครั้งตอไปนั้น มีขอมูลการดําเนินการ
ตาง ๆ ดังนี้
๑) มหาวิทยาลัยมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๖๕/๒๖๘๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวัด
พระศรีมหาธาตุฯ เพื่อขอแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเชา โดยขอตัดเลขที่โฉนดที่เปนที่ราชพัสดุออกจากสัญญา
๒) มหาวิทยาลัยมีหนังสือลับดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๖๕/๐๑๕ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน
๒๕๕๙ ถึงอธิบดีกรมธนารักษ ขอใหกรมธนารักษชวยแกไขปญหา เรื่อง ปญหาการทําสัญญาเชาที่ดินของวัดพระ
ศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรณีวัดพระศรีมหาธาตุฯ ไมยอมเปลี่ยนแปลงแกไขเนื้อที่ดินโดยอางวาเนื้อที่ดินซึ่งปรากฏ
ในสัญญาเชาถูกตองแลว และมหาวิทยาลัยเกรงวา อาจจะมีปญหาเรื่องเนื้อที่ดินอีก ในการเสนอขอเชาที่ดินครั้ง
ตอไป
๓) วั ดพระศรี มหาธาตุ ฯ มีหนั งสื อที่ พม ๒๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ตอบหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ ศธ ๐๕๖๕/๒๖๘๔ ฉบับลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ยืนยันเนื้อที่ใน
การตกลงทําสัญญาเชา ตามเนื้อที่ดินที่ปรากฏในสัญญาเชาเดิม
๔) มหาวิทยาลัยมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๖๕/๓๔๖๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวัด
พระศรีมหาธาตุฯ แจงความประสงคการตอสัญญาเชาที่ดิ นวัดตอ ๓ ป ในอัตราคาเชาเดือนละเทาเดิม ในเนื้ อที่
๑๓๗ ไร ๑๔ โฉนด และขอใหทางวัดแจงกลับเปนลายลักษณอักษร ซึ่งทางวัดยังไมมีหนังสือแจงตอบกลับมา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ทั้ งนี้ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่ อวันศุ กรที่ ๑๖
ตุลาคม ๒๕๕๘ วาระ ๓.๖ สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะในประเด็นการทําสัญญาเชาที่ดินครั้งตอไป หากวัด
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ยังยื นยั นนํ าที่ ราชพั สดุ มาไว ในสั ญญาเช า มหาวิทยาลั ยควรขอสิ ทธิ์เขี ยนสงวนไววาพื้ นที่ นี้ ยังเป นที่ พิพาท เมื่ อ
จําเปนตองเชาก็เชา ขออยาถือเปนการรับรองวามหาวิทยาลัยรับรูวาเปนกรรมสิทธิ์ของวัด โดยใหหาทางเขียนสงวน
สิทธิ์เรื่องนี้ไว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ราคาคาเชานี้คณะกรรมการกําหนดขึ้นมาเองหรืออยางไร
ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ กลาววา ดูจากระเบียบของมหาเถรสมาคม และ
มหาวิทยาลัยไมไดเชาในอัตรานี้ เปนการเชาระยะสั้น ฉะนั้นจึงดูจากอัตราคาเชาเดิมที่ทําไวในสัญญา ที่แปลง
ใหญคาเชาปจจุบันเดือนละ ๒๖๐,๐๐๐ บาทเศษตอเดือน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เรื่องนี้ยังมีปญหาที่คางอยู ๒ ประเด็นคือ ๑) ที่ดิน ๓ แปลง
แปลงที่ ๑ คือที่พุทธวิชชาลัยมีสัญญาเชาตางหาก แปลงที่ ๒ คือที่ที่ทางวัดพระศรีมหาธาตุฯ บอกวาเปนของวัด
จํานวน ๑๓๗ ไร แปลงที่ ๓ จํานวน ๓๔ ไร ซึ่งกรมธนารักษและวัดแจงวาเปนของตนเอง ปจจุบันมีที่ดินแปลง
เดียวที่ตกลงเห็นดีเห็นงามดวยกันวาเปนของวัดคือที่ที่สรางพุทธวิชชาลัย สวนที่ดิน ๑๓๔ ไรนั้น มหาวิทยาลัยเชา
วัดมาโดยตลอด แตรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ยังไมแนใจวาเปนที่ดินของวัดหรือของกรมธนารักษ แต
กรมธนารั กษ ดู เหมื อนจะตั ด พื้ น ที่ นี้ อ อกไปไม คิด ว าเป น ของกรมธนารัก ษ แล ว แต ก็ขึ้น อยู กับ หลั กฐานที่ รอง
ศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร จะไปศึกษาในวันขางหนา ถามีก็คอยวากัน เพราะถาเมื่อใดเปนที่ราชพัสดุ ถึง
มหาวิทยาลัยจะทําสัญญาเชากับใครอยางไรก็ไมสามารถนําที่หลวงนี้มาอางได ทีส่ ําคัญที่สุดคือพื้นที่ ๓๔ ไร ที่วัด
และกรมธนารักษไมยินยอม วัดกําลังไปฟองเพื่อจะนําคําพิพากษาของศาลเกาไปใหศาลปกครองดู และในวันนี้ก็
ได ไปหารือกับ เจาอาวาสวาตางคนตางถอยไม ได วัด ก็คงยอมมหาวิทยาลัยไมได มหาวิทยาลั ยเองก็ยอมไม ได
เพราะกรมธนารักษยืนยันวาเปนที่ราชพัสดุ ถายอมรับไปมหาวิทยาลัยก็จะมีความผิด เจาอาวาสก็เห็นใจ จึงบอก
วาถาเชนนั้นการทําสัญญาเชาใหแยก พื้นที่พุทธวิชชาลัยนั้นไมมีปญหาเพราะเปนสัญญาตางหาก นอกจากนั้นให
พูดถึงเปน ๒ สวน สวนที่ ๑ คือพื้นที่จํานวน ๑๓๗ ไร สวนที่ ๒ คือพื้นที่จํานวน ๓๔ ไร ใน ๓๔ ไรนั้นใหเขียน
เงื่ อ นไขไว ว า ในขณะนี้ ก รมธนารั ก ษ เห็ น ว า เป น ของกรมธนารั ก ษ ส ว นวั ด เห็ น ว า เป น ของวั ด แล ว วั ด กํ าลั ง
ดําเนินการอยู ไมวาวันขางหนาเกิดอยางไรเปนที่ยุติก็ใหดําเนินการไปตามที่เปนที่ยุติ ถาศาลตัดสินวาเปนของวัด
ก็เปนของวัด ถาศาลตัดสินวาเปนของกรมธนารักษก็เปนของกรมธนารักษ ก็ตองยอมรับ คาเชาที่กําหนดนั้นเปน
คาเชาเหมา ไมวาจํานวนที่ดินจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคาเชาก็เทาเดิม ตางคนตางก็สงวนสิทธิ์กันและกัน ซึ่งทางวัดก็
ตกลง จากนั้นไดถามวาสภามหาวิทยาลัยจะตกลงหรือไม ถาตกลงก็จะไดใหมหาวิทยาลัยไปทําสัญญาเชาตอ
รองศาสตราจารย เปรื่ อง กิ จรั ต น ภ ร กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ยผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ให ข อมู ล ว า
คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งประชุมกันไปแลว ๕ ครั้ง และไดนําเสนอวาถาตอสัญญา ๓ ป เปนหนาที่ของอธิการบดี
ถา ๓๐ ป เปนหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยตองนําเสนอวาระตอสภามหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม
ได แต งตั้ งกรรมการเพิ่ มอี ก ๒ คน และจะรายงานผลในการประชุ มครั้ งต อไป ทั้ งนี้ ถ าจะต อสั ญ ญาเช า ๓ ป
มหาวิทยาลัยจะมาขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยไมได เพราะเปนอํานาจที่อธิการบดีตองตัดสินใจเอง
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยให ข อสั งเกตว า แม จะนํ าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยก็ ไม ได มี ผลต อสภา
มหาวิทยาลัย เพราะสภามหาวิทยาลัยไมใชผูลงนามสัญญาเชา ถาสภามหาวิทยาลัยไมอนุมัติ อธิการบดีก็ลงนาม
ไมได และถาภายหนาวัดขับไลความรับผิดชอบจะตกอยูกับสภามหาวิทยาลัย
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รองศาสตราจารยเปรื่อง กิ จรัตนภร เสนอแนะวา สภามหาวิทยาลัยอยาเพิ่ งมี มติให ทําสัญญา
ขอใหรอการประชุมเดือนกันยายนกอน
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล าวว า สภามหาวิ ทยาลั ยรอให ถึงเดื อนกั นยายนได แต ถาเกิ ดความ
เสียหาย รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ตองรับผิดชอบ เพราะสภามหาวิทยาลัยไมอาจรับผิดชอบได จากนั้น
นายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวสรุปวา เพื่อใหเปนไปตามที่รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร เสนอ ในชั้นนี้จึง
ขอใหรับทราบผลการพูดคุยกับเจาอาวาสกอน หากในคราวหนารองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ไมมีหลักฐาน
อะไรแสดงใหเห็นเปนอยางอื่นจึงคอยทําสัญญา
มติที่ประชุม รับทราบสิ่งที่นายกสภามหาวิทยา ลัยไดไปหารือกับเจาอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุฯ หากในคราว
หนารองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ไมมีหลักฐานอะไรแสดงใหเห็นเปนอยางอื่นจึงคอยทํา
ตามสัญญา
๓.๘ ขอความอนุเคราะหรับนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เขาศึกษานภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เนื่องดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรได รับนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แตไมสามารถดําเนินการเรียนการสอน
ได เพราไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรจึงไดมี
หนังสือขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ใหดําเนินการดังนี้
๑) รับนักศึกษาจํานวน ๗ คน เขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
๒) การชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาแบบเหมาจ า ยรวมค า ธรรมเนี ย มแรกเข า เป น เงิ น
๑๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร ใหแบงชําระเปนจํานวน ๖ ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท
จึงเสนอเพื่อพิจารณา
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ ถามวา จากขอ ๒ แสดงวาเราจัดการศึกษา ๓ ปหรือ ๒ ป
ผูชวยศาสตราจารย กัลยา แสงเรือง ใหขอมูลวา รับเหมาจายจากนั กศึกษา ๕ ครั้ง แตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรนั้นเหมาจาย ๖ ครั้ง จึงเรียนใหสภามหาวิทยาลัยทราบวาไมเกี่ยวกับเวลาเรียน
แตเกี่ยวกับเรื่องการจายเงินซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรกําหนดไว
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กลาววา ตองทําความเขาใจกับนักศึกษาของเราดวยเกี่ยวกับ
คาใชจายวา ๗ คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรนี้เปนกรณีพิเศษ และเปนครั้งนี้เทานั้น หรืออาจจะเปน
โอกาสในการปรับคาเลาเรียนซึ่งมีหลายที่ที่ตอนนี้ปรับลดคาเลาเรียนลง
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ถามวา หลักสูตรนีม้ หาวิทยาลัยราชภัฏพระนครปรับปรุงลาสุดเมื่อใด
อาจารยสถาพร ปกปอง ใหขอมูลวา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรนั้นเปนของป ๒๕๕๗ แต
มคอ. ๑ ประกาศเมื่อ ๒๕๕๘ จึงอนุโลมใหยังใชเกณฑหลักสูตรเดิมไดจนกวาจะมีการปรับปรุงใหมอีกครั้ง ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑ มคอ. ๑

๓๕
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ถาใชเกณฑ ใหม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครครบตาม
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เกณฑหรือไม
อาจารยสถาพร ปกปอง ใหขอมูลวา ติดเพียงแค ตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งกรรมการหลักสูตร
ตองมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยอยางนอย ๓ ทาน ซึ่งกําลังทําใหไดตามเกณฑ
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ถามอาจารย ข จิ ต พรรณ อมรปาน ประธานสภาคณาจารย แ ละ
ข า ราชการ/กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยตํ า แหน ง ว า ติ ด ใจประเด็ น ใดหรื อ ไม และกล าวว าขอให ช ว ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรดวย
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการตอบวา ไมติดใจ
มติที่ประชุม เห็นชอบการรับนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
๓.๙ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
หัวหนาหนวยงานในระดับคณะ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย นํ าเสนอว า (ร าง) ข อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว าด ว ย
คุณ สมบั ติ และวิธี การสรรหาหั วหน าหน วยงานในระดั บ คณะ (ฉบั บ ที่ ...) พ.ศ. ... ซึ่ งผ านการกลั่ น กรองจาก
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝายกฎหมาย และฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรียบรอยแลว รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ โดยใหขอมูลเพิ่มเติมวา เปนการปรับแกเพื่อใหทํางานเปนทีม
เดียวกันกับฝายบริหารได เพราะเปนสายงามบริการ และใหดําเนินการดวยวิธีการปรึกษาหารือกันดวยเหตุผลซึ่ง
เปนวิธีที่ดีกวาการลงคะแนน
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ขอ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว าด ว ยคุ ณ สมบั ติ และวิ ธี การสรรหาหั ว หน า
หนวยงานในระดับคณะ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามมติ แ ละข อ เสนอแนะของที่ ประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยรายงานวา ตามที่ ได มีการประชุ มสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/
๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้ น ฝ ายเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได ติ ด ตามการ
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ดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของที่ประชุมแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ การจัด การเรียนการสอนหลัก สู ตรประกาศนี ยบั ตรบั ณ ฑิ ตวิ ชาชี พครู เพื่ อพั ฒ นาผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ แจง
มติคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลั กสูตรประกาศนียบั ตรบั ณฑิ ตวิช าชี พครู เพื่ อ
พัฒ นาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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๕.๓ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๖-๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและ
แกไขปญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สงสําเนาคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแห งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่ อง การจัดระเบี ยบและแก ป ญหาธรรมาภิ บาลในสถาบั นอุ ดมศึกษา
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔ ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย รายงานวา สํานั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึกษา ส งสําเนา
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๕ รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า สํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาแจ งการ
พิ จ ารณารับ ทราบการให ความการปรับ ปรุงแก ไขอาจารย ผูรั บ ผิ ด ชอบหลั กสูต รและอาจารยประจํ าหลักสู ตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๓๗

2

4
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8

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ ประชุมวา กําหนดการประชุมครั้งตอไปคือวันศุกรที่ ๒๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และฝายเลขานุการจะไดประสานเรื่องเวลาใหทราบตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๒๐ น.

10
12

14
16

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

