๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
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ผู้มาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ์
๒. นายถนอม อินทรกาเนิด
๓. รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารย์จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
๕. รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์
๖. รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร
๗. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์
๘. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๙. นายไพรัช อรรถกามานนท์
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔
๑๕
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช บุญประจักษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาราชการแทน
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
อาจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน
ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต โสไกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
รองศาสตราจารย์สุพจน์ แสงเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
อาจารย์บุญชัย อารีเอื้อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ อินทพรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อะเคื้อ กุลประสูติดิลก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ลาประชุม

๒
๑.
๒.
๓.
๔.

นายดุสิต เจริญควนิช
ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม
ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว
นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใส
๒. รองศาสตราจารย์พิศษกัลยา แสงเรือง
๓. อาจารย์ประวิทย์ ขาวปลื้ม
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี
๕. อาจารย์ปฏิพัทธ์ ภู่งาม
๖. นายดิเรก พรสีมา
๗. อาจารย์สถาพร ปกป้อง
๘. อาจารย์ชินวงศ์ ศรีงาม
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงศักดิ์ จักร์กรณ์
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ ไม้เจริญ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ป้อมสถิตย์
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์
นายสมชาย ทองพันธ์อยู่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา สมพืช
นางสาวฐิติภรณ์ พงษ์ประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ์
นายวิทู โชติรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ รักชาติ
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร์
นางลภัสรดา นาคพริก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รักษาราชการแทนผู้อานวยการ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ อ าน วยการส านั กวิ ท ยบ ริ ก ารและเท ค โน โล ยี
สารสนเทศ
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

4

นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ์ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร กล่ าวเปิ ด การประชุ ม และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนด สรุปได้ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตร
อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่า ด้วยมีบุคลากรสายวิชาการ
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้
๑.๑.๑ อาจารย์จรรยา อุทารสวัสดิ์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี
๑.๑.๒ นั กศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลการประกวด
ภาพถ่ายคาเตือนในหัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” จากสานักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เครือข่ายองค์กรงดเหล้ า สมาคมผู้ กากับ ภาพยนตร์ไทย สมาคมโฆษณาแห่ งประเทศไทย มูล นิ ธิสื่ อเพื่ อ
เยาวชน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จากทีม MMA Team ได้แก่ ๑) นายปานเทพ ณ.ลาพูน ๒)
นางสาวศิ ริ นาถ ปาวงษ์ ๓) นางสาวสุ ภั สรา กล่ อมใจ โดยมี อาจารย์ ที่ ปรึกษา ดั งนี้ ๑) อาจารย์หั สพร
ทองแดง ๒) อาจารย์นิศรารัตน์ วิไลลักษณ์ ๓) อาจารย์สิริมณฑ์ พึ่งสังวาล ๔) อาจารย์ปรัชญา ทองชุม
๑.๑.๓ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีตะวันตก ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมการประกวดดนตรี
ในโครงการ “การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคกลาง ประจาปี ๒๕๖๐” จัดโดยสานักนันทนาการ กรมพลศึกษา
๑) นายธาดา พลายละหาร
๒) นายสิรวิชญ์ พรรณไวย
๓) นายรณฤทธิ์ สาเสน
๔) นายพงศ์ปณต พวงพิลา
๕) นายทวีศักดิ์ ยอดพังเทียม
๖) นายก่อกุศล เหรียญประเสริฐ
๗) นายปฏิพล เงินสุข
๘) นายสถาปัตย์ มงคลไทย
๙) นายธนรรถพงศ์ พันทอง
๑๐) นางสาวศศิวิมล คงกัน
๑๑) นายณัฐยศ หมอยา
๑๒) นายไอศุริยะ ทูลฉลอง
๑๓) นายธนวัฒน์ งามมาก
๑๔) นายพงศธร ต่อแต้ม
๑๕) นายธนภัทร ภูใจเที่ยง
๑๖) นายศราวุธ เบ็ญจาธิกุล
๑๗) นายณัฐวุฒิ โอฐยิ้มพราย
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๑๘) นายรัฐวิทย์ พงษ์สุวรรณ
๑๙) นายธนากร เมฆอรุณ
๒๐) นายพีระพงษ์ พันธ์สุวรรณ
๒๑) นายพรเทพ ปุ๊กกระโทก
๒๒) นางสาวปทุมภรณ์ ปรือปรัง
๒๓) นางสาวอนัญญาพร ตั้งทวี
๒๔) นายวันทกานต์ เห็นศรี
๒๕) นายเณติพงศ์ อยู่พร้อม
๒๖) นางสาวนฤมล เหวา
๒๗) นายเชาวลิต เดชใด
๒๘) นายอนุชา ไชยปัญ
โดยมีผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน ดังนี้
๑) รองศาสตราจารย์สุพจน์ แสงเงิน ผู้อานวยการวง
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ ไม้เจริญ รองผู้อานวยการวง
๓) อาจารย์ธรรมนูญ จิตตรีบุตร ผู้ควบคุมวง
๔) อาจารย์วรภพ ประสานตรี ผู้ช่วยผู้ควบคุมวง
๕) นายคฑาวุธ สุรโชติ ผู้ช่วยผู้ควบคุมวง
๖) อาจารย์สมภพ ขอนพุดซา ผู้ช่วยฝึกสอน
๗) อาจารย์วรพล กัตติกมาส ผู้ช่วยฝึกสอน
๘) นายทรงพล บัวงาม ผู้ฝึกสอน
๑.๑.๔ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัล
จากการร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โครงการสร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ประจาปี ๒๕๕๙ จัดโดย เทศบาลเมืองนนทบุรี
๑) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ๑) นายฉัตรอนันต์ วันละดา ๒) นายเทพทัต พงษ์พานิช
๓) นางสาวศิริวรรณ จันทร์แฝง ๔) นางสาวเกวลิน ประเสริฐ ๕) นางสาวศุภิศรา พร้อมศรี
๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ๑) นางสาวมัชฌิมา สุทธิประภา ๒) นางสาวสุมิตรา
กรุดเงิน ๓) นางสาวจุฑามาศ ด้วงทา ๔) นางสาวปรัชญาวี ตรีวงศ์ ๕) นางสาวพราวแพร ผ่องศิริ
โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม ได้แก่ อาจารย์รุจิราภา งามสระคู
จึงเห็นควรมอบเกียรติคุณบัตรแก่บุคคลดังกล่าว
จากนั้ นนายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบเกียรติคุณบัตร และกล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้
โอวาทความว่า ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ตาแหน่งทางวิชาการและที่ได้
ฝึกสอนนักศึกษาให้เป็นคนเก่ง สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้ การศึกษานั้นไม่ได้อยู่ที่ครูสอนอย่าง
เดียว แต่อยู่ที่ความขวนขวายด้วย จะเห็นว่าที่ได้รับรางวัลกันมานี้เป็นความขวนขวายส่วนตัวของทุกคน ความ
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ขยันมานะอดทนที่จะบากบั่นให้ได้ สิ่งใดที่ตั้งใจจะทาก็ ทาด้วยความขยันหมั่นเพียรทาให้ประสบความสาเร็จ
ขอแสดงความยินดีและขอชื่น ชมในความสาเร็จที่ได้รับมาในครั้งนี้ ขอให้ พยายามรักษาความสาเร็จนี้ไว้ให้
ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้ทุกคนมีความสุข ความสาเร็จในการศึกษาและหน้าที่การงานในวันข้างหน้าด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระปกติ จานวน ๑๘ หน้า รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รอบที่ ๔
เลขานุ การรายงานว่า มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พระนคร โดยส านั กส่ งเสริม วิช าการและงาน
ทะเบียน นาเสนอรายชื่อและข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๔
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ป ริ ญ ญา ทั้ ง นี้ โดยผ่ านการพิ จารณากลั่ น กรองจากสภาวิ ช าการ และน าเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
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อนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๔ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี จานวน ๔๙ คน แยกเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้
๑) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จานวน ๑๓ คน
๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
จานวน ๑๘ คน
๓) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
จานวน ๑ คน
๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
จานวน ๕ คน
๕) ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จานวน ๓ คน
๖) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
จานวน ๕ คน
๗) ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
จานวน ๔ คน
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๓.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคุณ สมบัติและวิธีการสรรหา
อธิการบดี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนางสาวฐิติภรณ์ พงษ์ประเสริฐ นิติกร งานวินัยและนิติการ
กองบริหารงานบุคคล รายงานว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละวิ ธี ส รรหาอธิ ก ารบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดั งนั้ น คณะกรรมการด าเนิ นงานของสภา
มหาวิทยาลัยฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายจัดทาข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงได้ดาเนินการยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ แก้ไขความในร่างข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑ บรรทัดที่ ๓ ข้อความว่า”
"ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกาหนด" เป็นข้อความว่า "ตามแนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์
ดั ง กล่ า วต่ อ ไป" เพราะมิ ฉ ะนั้ น จะกลายเป็ น สภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ ค วามเห็ น ชอบแนวทาง วิ ธี ก ารฯ และ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมากาหนดซ้าอีก ดังนั้น สาระสาคัญที่แก้ ไขในที่นี้คือ ในการกาหนดแนวทาง
วิธีการ และหลักเกณฑ์ที่เคยได้ให้คณะกรรมการสรรหาไปกาหนดเอาเอง มีผู้ให้ความเห็นว่า สภามหาวิทยาลัย
ไม่มีส่วนร่วม ก็เสนอให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก
ระยะหนึ่ง
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกตว่า เป็นครั้งแรก
ที่ให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสรรหาในแนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์ฯ แต่อย่างน้อย
ต้องช้าไปหนึ่งเดือน จึงต้องการทราบว่าในการปฏิบัติมีการกาหนดเวลาไว้หรือไม่ หากให้น้าหนักเรื่องเวลากับการให้
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว การที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบมีน้าหนักมากกว่าใช่หรือไม่
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ ข้ อ มู ล ว่ า ผู้ ที่ เป็ น กรรมการสรรหาฯ ก็ ท ราบว่ าการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหาเป็นการหารือในคณะกรรมการสรรหาฯ และได้เลือกวิธีที่ดีที่สุ ด แต่ผู้ที่ไม่ได้
เป็นกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่า ไม่ได้รับรู้กับคณะกรรมการสรรหาฯ และต้องการจะรับทราบด้วย ซึง่ ก็ไม่
มีอ ะไรเสี ย หายเมื่ อ กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ต้อ งการทราบ ก็ ให้ น ามาเสนอสภามหาวิท ยาลั ยให้ ค วาม
เห็นชอบด้วย ระยะเวลาอาจจะมากขึ้นเนื่องจากว่าจะต้องรอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย แต่ ระยะเวลาการ
เลือกอธิการบดีเพียงแต่กาหนดไว้ว่า ให้ดาเนินการภายในเวลาอันสมควรก่อนที่อธิการบดีจะครบวาระเท่านั้น
ดั งนั้ น ถ้ า มี ค วามจ าเป็ น ก็ ไม่ ต้ อ งรอจนถึ งวั น ประชุ ม ปกติ ให้ นั ด ประชุ ม เพิ่ ม พิ เศษได้ ให้ เลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัยบริหารว่า เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดทาแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์ฯ แล้วก็ให้นัด
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเลย หากจะให้สภามหาวิทยาลัยกาหนดไปก่อนคงเป็นการยากและจะเป็นการผูกมัด
คณะกรรมการสรรหาฯ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ไปคิดเองก่อนและนามาเสนอสภามหาวิทยาลัย หากสภา
มหาวิทยาลัยมีความเห็นชอบหรือมีข้อเสนอแนะอย่างไรก็ให้เสร็จในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อมิให้ค้าง
คาใจกันในเวลาทีค่ ณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการสรรหาเสร็จแล้ว
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยรายงานว่า คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้นัดหมายการ
ประชุมครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. ถ้าหลังจากนี้แล้วก็จะขอนัดประชุม
สภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ
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อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ปรับแก้ในข้อ ๑๑ บรรทัดที่ ๓ ข้อความว่า “ดาเนินการสรร
หาตามวิธีที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกาหนด” แก้เป็นข้อความว่า “ดาเนินการสรรหา
ตามแนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป”

๓.๓ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
(สมอ. ๐๘) หลักสูต รบริหารธุร กิจ บัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพ ยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะวิทยาการจัดการ
เลขานุ การสภามหาวิท ยาลั ยรายงานว่า ด้วยฝ่ ายเลขานุการสภาวิช าการ มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏพระนคร โดยสานั กส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั กสู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตร (สมอ.๐๘) หลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัด การ
ทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทั้งนี้ ได้นาเสนอ
สภาวิชาการ และคณะกรรมการดาเนิน งานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ ายกลั่นกรองหลักสูตร เรียบร้อยแล้ ว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ งแก้ ไขอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
(สมอ. ๐๘) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๖ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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๓.๔ การขยายกรอบการประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ในตาแหน่งอธิการบดีและคณบดีหรือตาแหน่งเทียบเท่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ รักชาติ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ความว่า
ในปีต่อไปให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประเมินทุกหน่วยงานเพื่อให้เห็นภาพรวม
และอาจจะต้องประเมินในรูปแบบหรือทิศทางที่ต่างกัน มุ่งเน้นภารกิจของหน่วยงาน ความทราบแล้วนั้น ใน
การนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ได้ประชุม วิเคราะห์ แนวทางการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) ขออนุ มัติแนวทางการประเมินในรูปแบบ ๕ + ๕ + ๑ คือการประเมินหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่
๑.๑) คณะ ๕ คณะ ได้แก่
- วิทยาลัยการฝึกหัดครู
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๘
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑.๒) ส านั ก ๕ ส านัก (เป็นหน่ วยงานที่จัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
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- สานักงานอธิการบดี
- สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สานักศิลปะและวัฒนธรรม
- สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑.๓) วิทยาลัย ๑ วิทยาลัย คือ วิทยาลัยนานาชาติพระนครซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้ง
ตามมติของสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดเป็นนโยบาย
๒) ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ๒ ราย ได้แก่
๒.๑) รองศาสตราจารย์ประยูร ทรงศิลป์
๒.๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว่า สภามหาวิทยาลัยให้ไปประเมินเป็นรายคณะใช่หรือไม่ มิใช่
เป็นการจัดกลุ่มว่า ๕ หน่วยงานแล้วให้คะแนนดีหรือไม่ดี เช่นนั้น มิใช่การจัดกลุ่ม แต่เป็น การประเมินแต่ละ
คณะ
รองศาสตราจารย์ ทองหล่อ วงษ์อินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณ วุฒิ กล่าวว่ า
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ต้องการขยายงานการประเมิน หากพิจารณาจากเอกสาร
จะเห็ น ว่า แต่ก่อนจะติดตามประเมิน เฉพาะมหาวิทยาลั ยกับคณะเท่ านั้น แต่ครั้งต่อไปต้องมีการประเมิน
เพิ่มเติมคือสานักต่างๆ ทั้งที่เป็นไปตามโครงสร้างและนอกโครงสร้างแต่มีฐานะเทียบเท่าคณะก็จะประเมิน
ทั้งหมด เมื่องานเพิ่มขึ้นก็จะขอกรรมการเพิ่มขึ้นสองคนเท่านั้นเอง
นายกสภามหาวิทยาลั ย กล่ าวว่า กรรมการเพิ่ มขึ้น นั้น ไม่มีปั ญ หา แต่ที่ เสนอมาขออนุมั ติ
รูปแบบ ๕+๕+๑ คล้ายๆ กับว่าจะเสนอการประเมินเป็นกลุ่ม หรือมิฉะนั้นจะประเมินคนละอย่าง
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กล่าวว่า ในนี้ไม่มีรายละเอียดว่าแนวทางการประเมินตามรูปแบบ
๕+๕+๑ นั้นคืออะไร ที่ใส่เป็น ๕+๕+๑ นั้นเป็นการแยกตามหน่วยงาน มีคณะ ๕ คณะ สานัก ๕ สานัก และ
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร แต่คณะนั้นอาจจะมีการประเมินรูปแบบหนึ่ง สานักมีการประเมินอีกรูปแบบหนึ่ง
และวิทยาลัยนานาชาติ พระนครก็อีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเฉพาะเจาะจง ที่ยังขาดอยู่คือมหาวิทยาลัย ควรจะ
ระบุไว้ด้วย เพราะมิใช่ประเมินหน่วยงาน ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้นให้ประเมิน
มหาวิทยาลัย ฉะนั้นที่ไม่มีรายละเอียดและไม่ได้ระบุไว้คือมหาวิทยาลัย คิดว่าคณะกรรมการติดตามฯ อาจจะ
นามาจากผลของคณะต่างๆ แล้วนามารวมกัน แต่อย่าลืมว่าตามหลักแล้วต้องประเมินมหาวิทยาลัย
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นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ถ้าอ่านตั้งแต่ต้นจะเป็นอย่างที่กล่าวในตอนต้นว่า ขออนุญาต
จั ด กลุ่ ม เป็ น ๓ กลุ่ ม แต่ ล ะกลุ่ ม จะใช้ วิ ธี ก ารที่ ต่ า งกั น เพราะจากย่ อ หน้ า ที่ ๑ ระบุ ว่ า "ในปี ต่ อ ไปให้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประเมินทุกหน่วยงานเพื่อให้เห็นภาพรวม และอาจจะต้อง
ประเมิน ในรูป แบบหรือ ทิศทางที่ต่ างกัน มุ่งเน้น ภารกิจของหน่ว ยงาน" แต่เวลาเขียนภาษาไทยไม่ ชัดเจน
จึงเขียนว่าประเมินในรูปแบบ
รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า จากที่
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้นาเสนอว่า คณะกรรมการติดตามฯ ขอกรรมการเพิ่ม ๒ คนเพื่อรองรับงาน
ที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าพิจารณารูปแบบ ๕+๕+๑ แสดงว่าหน่วยงานที่จัดการศึกษามีอยู่ ๕ หน่วยงาน หน่ วยงาน
สนั บ สนุ น ๕ หน่ ว ยงาน และอี ก หนึ่ ง หน่ ว ยงานคื อ วิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนคร หากดู ต ามภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ. คือการประเมินมหาวิทยาลัยตามที่นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ ได้กล่าวมา แต่ จาก
การเขีย นน าเสนอข้อมูล แต่ละคณะอาจจะมีทิศทางที่ไม่เหมือนกัน คณะแต่ล ะคณะมีศาสตร์ เฉพาะ จะใช้
ภาพรวมไม่ได้ ต้องพิจารณารายละเอียดของแต่ละคณะเพื่อกาหนดทิศทางของแต่ละคณะ ส่วนสานักต่างๆ ๕
สานั กนั้ น เป็ น ส่ วนสนั บ สนุ น การจั ดการศึกษาของแต่ล ะคณะให้ บ รรลุ ผ ล ที่ ระบุ รูปแบบ ๕+๕+๑ นั้ นไม่ มี
รายละเอียด เป็นภาพรวมเท่านั้น ตามจริงแล้วต้องประเมินทุกคณะและนามาเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย
แต่ละคณะจะต้องกาหนดทิศทางด้วยว่าจะเน้นอะไร
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ถามว่ า มี เลขานุ ก ารคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ ที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยในที่นี้หรือไม่
นางลภัสรดา นาคพริก ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
รายงานว่า จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ที่ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ผลฯ ประเมิน ทุกหน่ วยงานเพื่ อให้ เห็ นภาพรวม และอาจจะต้องประเมินในรูปแบบหรือทิศทางที่
ต่างกัน มุ่งเน้นภารกิจของหน่วยงานนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณาโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่ามีคณะ ๕ คณะที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนได้แก่ วิทยาลัยการ
ฝึกหัดครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีหน่วยงานสนับสนุนที่จัดตั้งตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้แก่
สานักงานอธิการบดี สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒ นา สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และยังมีอีก ๑ หน่วยงานที่คณะกรรมการติดตามฯ สนใจ
คือ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร เพราะมีฐานะเทียบเท่าคณะและมีการจัดการเรียนการสอน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า นั่นไม่ใช่รูปแบบ รูปแบบการประเมินคือ การประเมินโดย
การซักถามหรือจากการพิจารณาจากเอกสารหรือจากการวิเคราะห์ แต่ที่บอกมานี้คือการจัดกลุ่มหน่วยงาน แต่
ละกลุ่มจะประเมินแบบใดยังไม่ได้ระบุมา การจัดกลุ่มนี้ จึงไม่ต้องมาขออนุมัติ จะจัดกลุ่มแบบใดก็จัดไปได้ แต่
จะต้องขออนุมัติว่า จะประเมินด้วยลักษณะอย่างไรสาหรับกลุ่มใด
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นางลภัสรดา นาคพริก เรียนว่า ถ้าในครั้งนี้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดกลุ่มการประเมิน
และอนุมัติให้เพิ่มกรรมการ คณะกรรมการติดตามฯ จะพิจารณาเกณฑ์การประเมินสาหรับหน่วยงานที่เพิ่มเติม
และจะนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วว่ า ให้ ด าเนิ น การได้ เลย จะจั ด กลุ่ ม อย่ า งไรก็ แ ล้ ว แต่
คณะกรรมการติดตามฯ ไม่ต้องขออนุมัติ แต่ให้ได้ผลออกมาเป็นรายคณะ สิ่งที่สภามหาวิทยาลัยต้องการทราบ
คือ แต่ละคณะผลการประเมินเป็นอย่างไร และประเมินด้วยลักษณะอย่างไร วิธีการอย่างไร
รองศาสตราจารย์ ทองหล่อ วงษ์อินทร์ เสนอให้อนุมัติในหลักการว่า ให้มีการประเมินใน
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สานักงาน รวมทั้งหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ส่วนเกณฑ์การประเมินนั้นตามปกติก็จะ
นามาขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยอยู่แล้ว
นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกตว่า ถ้าเช่นนั้นจะเสียเวลาไปอีกหนึ่งเดือน สรุปว่า สภา
มหาวิทยาลัยรับทราบว่าคณะกรรมการติดตามฯ จะจัดกลุ่มหน่วยงานที่จะประเมินซึ่ง จะจัดอย่างไรก็แล้วแต่
คณะกรรมการติดตามฯ
นายถนอม อิน ทรกาเนิ ด อุปนายกสภามหาวิทยาลั ย ให้ ความเห็ นเกี่ยวกับ การจัดกลุ่มว่า
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก จานวนมาก
น่าจะได้รับการติดตาม ตรวจสอบด้วย และถามว่าบัณฑิตวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าคณะหรือไม่ นอกจากนั้น
มหาวิทยาลัยยังมีโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ ที่ต้องติดตาม ตรวจสอบ ว่า การดาเนินงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต ฯ เพียงใด มีอะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงพัฒนา สองหน่วยงานนี้
มีความสาคัญ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวสรุปว่า ให้เพิ่มการประเมิน บัณฑิตวิทยาลัยกับโรงเรียนมัธยม
สาธิตฯ ส าหรั บ บั ณ ฑิ ตวิทยาลั ย นั้ น อาจจะไม่จัดการเรียนการสอนเอง เพราะคณะเป็ นผู้ ดาเนิ นการ ก็ ให้
ประเมินในแง่ที่ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด ส่วนโรงเรียนมัธยม
สาธิตฯ ก็ประเมินว่า บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตหรือ ไม่ ได้ให้นักศึกษาไปฝึกสอนหรือสาธิต
อะไรบ้าง ส่วนการเพิ่มกรรมการ ๒ คนเพียงพอหรือไม่
นางลภัสรดา นาคพริก ให้ข้อมูลว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ระบุให้มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกจานวน ๔-๖
คน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบันมีกรรมการซึ่งไม่รวมประธานอยู่ ๔ คน หากเพิ่มอีก
๒ คน ก็จะครบ ๖ คนตามที่ข้อบังคับฯ กาหนด
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตที่ประชุมนาไปเรียนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ว่า
อาจจะต้องปรับคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในครั้งนี้ด้วย เพราะบุคคลที่
เป็นผู้บริหารและเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ นั้นได้มีการปรับเปลี่ยนไป
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว่า ใครเป็นผู้ตง้ั ผู้ช่วยเลขานุการ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วว่ า คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบฯ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งไปพร้อมกับคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องขอเปลี่ยนในที่นี้ด้วย
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นายกสภามหาวิทยาลัยถามว่า จะต้องกลับเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหม่อีกหรือไม่
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบฯ ปรับเปลี่ยนผู้ช่วยเลขานุการตามที่ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารในคราวเดียวกันนี้ด้วย
รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร เสนอว่าในประเด็นการประเมินโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
กับบัณฑิตวิทยาลัยตามที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะมานั้น เนื่องจากโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ นั้นอยู่ใน
โครงสร้างของวิทยาลัยการฝึกหัดครู มีรองคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครูคนหนึ่งเป็นผู้อานวยการโรงเรียนมัธยม
สาธิตฯ การประเมินโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จึงเชื่อมโยงกับวิทยาลัยการฝึกหัดครูด้วย เวลาประเมินก็ประเมินว่า
บรรลุเป้าหมายของการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ หรือไม่ส่วนหนึ่ง แต่ ให้เชื่อมโยงว่า โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
ขึ้นอยู่กับวิทยาลัยการฝึกหัดครูที่เกี่ยวกับเรื่องการผลิตครู พัฒนาครู และฝึกสอนในโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ด้วย
จึงขอให้เพิ่มเติมในส่วนนี้ของโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
นายกสภามหาวิทยาลัยสรุปว่า ให้แยกการประเมินโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ขึ้นเป็นการเฉพาะ
โดยคานึงว่าโครงสร้างอยู่ในวิทยาลัยการฝึกหัดครู เหมือนกับบริษัทลูกหรือบริษัทย่อย ซึ่งก็ต้องตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทย่อยด้วยแล้วจึงนามารวมเป็นภาพรวมของบริษัทใหญ่ เหมือนกับการประเมินในแต่ละคณะเพื่อ
นามาวิเคราะห์ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ๑) รับทราบการจัดกลุ่มการประเมินโดยให้เพิ่มการประเมินหน่วยงาน ๒ หน่วยงาน ได้แก่
บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย และโรงเรียนมั ธ ยมสาธิต วัด พระศรีม หาธาตุ ฯ โดยให้ แยกการประเมิ น
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เป็นการเฉพาะโดยคานึงว่าโครงสร้างอยู่ภายใต้วิทยาลัยการฝึกหัดครู
๒) เห็ นชอบให้ เพิ่มกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ อีกสองคนตามที่เสนอ
ได้แก่
๒.๑) รองศาสตราจารย์ประยูร ทรงศิลป์
๒.๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ
๓) อนุมัติให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ปรับเปลี่ยนผู้ช่วยเลขานุการ
ตามที่มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร
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๓.๕ ทบทวนสาขาวิชาของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีหนังสือลับที่ ศธ ๐๕๐๙(๒).๓/๑๘๓๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การให้ความเห็นชอบกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการที่มี สิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่ง รายผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพล อารวรรณ สังกัดคณะ
เทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ให้ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิช า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเครื่องกล) โดยในหนังสือดังกล่าว มีประเด็นที่จะต้องนามาหารือต่อสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ความว่ า คณะอนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของข้ า ราชการพลเรื อ น ใน
สถาบันอุดมศึกษา ที่ทาหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณาและมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑
ธั น วาคม ๒๕๕๙ กรณี ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลดั ง กล่ า วให้ ด ารงต าแหน่ ง รอง
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ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเครื่องกล) ไม่เป็นไปตามหลักสากล เนื่องจาก ไม่ควร
ระบุความเชี่ยวชาญในวงเล็บ จึงมีมติให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครพิจารณาทบทวนสาขาวิชาของบุคคล
ดั งกล่ าว จากเดิ ม สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม (แขนงวิ ช าเครื่ อ งกล) เป็ น สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพล อารวรรณ ตามข้อสังเกต
ที่ให้แต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป รายละเอีย ดดังเอกสารประกอบการประชุมตามวาระนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์วีระพล อารวรรณ ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกตว่า ที่วงเล็บไว้นั้นเป็นโทษกับตัวเอง เพราะเมื่อจะขอ
กาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์ จะไม่สามารถขอตาแหน่งในแขนงอื่นได้ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมี
หลายแขนง หากภายหลังต้องการทาผลงานในแขนงอื่นก็ไม่สามารถทาได้ ที่ให้ตัดออกนั้นเป็นประโยชน์แล้ว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพล อารวรรณ ถึงแก่กรรมแล้ว
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว่า ได้แต่งตั้งให้เงินประจาตาแหน่งไปแล้วหรือไม่
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พ รทิ พ ย์ รั ก ชาติ ให้ ข้ อ มู ล ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น รอง
ศาสตราจารย์แล้ว ส่วนเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการจะต้องนาเสนอกระทรวงการคลังก่อน
นายกสภามหาวิท ยาลั ย กล่ าวว่า อาจจะเกิ ด ปั ญ หาได้ เพราะการแต่ งตั้ งต้ อ งมี ตั ว ตนอยู่
เช่นเดียวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ รักชาติ ให้ข้อมูลว่า รายนี้ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย
ก่อนเสียชีวิตไปหลายปี แต่ สกอ. ยังไม่ได้ส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า เมื่อตรวจสอบข้อมูลก็รู้เพราะเมื่อเสียชีวิตต้องเบิกบาเน็จตก
ทอด กรมบัญชีกลางต้องรู้ แต่ในกรณีนี้เป็นการเลื่อนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่
รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์ กล่าวว่า ควรจะแต่งตั้งย้อนหลังไปตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่
เพียงแต่ผิดแขนงไปเท่านั้น
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ควรจะแจ้ง สกอ. ให้ทราบว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพล
อารวรรณ เสียชีวิตแล้ว และหารือว่าจะแต่งตั้งได้หรือไม่ เพราะเมื่อมหาวิทยาลัยแต่งตั้งแล้ว มหาวิทยาลัยทา
ได้แค่แต่งตั้ง แต่เรื่องการรับเงินประจาตาแหน่งนั้นจะต้องนาเข้า ก.พ.อ. ซึ่งจะตรวจสอบว่าได้รับการแต่งตั้ง
ถูกต้องหรือไม่ ตั้งผู้อ่านถูกต้องหรือไม่ วันที่แต่งตั้งถูก ต้องหรือไม่ มีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง หากถูกต้องก็
จะเสนอไปยังกรมบัญชีกลาง ชื่อจะไปอยู่กรมบัญชีกลางเพื่อเบิกเงิน ในที่นี้ถือว่ายังไม่สมบูรณ์ที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง จึงควรแจ้งข้อเท็จจริง
นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกตว่า สกอ. ทาได้แค่ดูวงเล็บว่าไม่สมควรมีเท่ านั้นเองหรือ
ขณะนี้กาลังจะมีการยุบ สกอ. เพื่อตั้งเป็นกระทรวงอุดมศึกษา มีการเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยทุกแห่งไป
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หารือ หากจะตั้งเป็นกระทรวงอุดมศึกษาก็อย่าทางานเหมือน สกอ. เพราะ สกอ. เน้นในเรื่องงานสารบรรณ
มากกว่างานวิชาการที่จะอุ้มชูมหาวิทยาลัย ไม่แก้ปัญหาให้มหาวิท ยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกวันนี้ประสบ
ปัญหาเหมือนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรณี ผู้ที่เกษียณอายุราชการสามารถเป็นอธิการบดีได้
หรื อ ไม่ นั้ น สกอ. ก็ ป ล่ อ ยให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เผชิ ญ อยู่ กั บ การฟ้ อ งร้อ ง เสี ย งบประมาณ เสี ย เวลา ควรจะ
ดาเนินการก็ไม่ดาเนินการ สกอ. มีหน้าที่ที่ต้องดูแลเรื่องนี้ หากพิจารณาแล้วว่าผู้เกษียณอายุควรจะเป็นได้แต่
กฎหมายไม่ ชัด ก็แ ก้ก ฎหมาย ถ้ าไม่ ค วรก็ แ จ้งมาว่าไม่ค วรเป็ น มหาวิท ยาลั ย จะได้ ไม่ แ ต่ง ตั้ ง แต่ นี่ ถ้าคน
เกษียณอายุราชการมาสมัครแล้ว ต่อมาแจ้งว่าไม่ได้เพราะเกษียณอายุราชการไปแล้ว ผู้สมัครก็ฟ้องร้อง หรือ
สรรหาไปแล้วผู้ที่ยังไม่เกษียณอายุราชการก็ฟ้องร้อง สกอ. ปล่อยให้มหาวิทยาลัย เผชิญกับปัญหาการฟ้องร้อง
โดยลาพัง ศาลทั่วไปกับศาลปกครองก็อ่านกฎหมายแล้วตีความไม่เหมือนกัน เพราะในพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ไม่มีระบุว่า ผู้เกษียณอายุราชการไปแล้วเป็นอธิการบดีไม่ได้ ตรงกันข้ามได้มีการระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาว่า ถ้า ผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการมาดารงตาแหน่งอธิการบดีให้
จ่ายเงินเพิ่มขึ้นอย่างไร แปลว่าไม่จาเป็นต้องเป็นข้าราชการ ไม่จาเป็นต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็เป็น
อธิการบดีได้ ถามว่าเพราะเหตุใดจึงให้เป็นเช่นนั้น ก็เพราะต้องการให้ไปหาผู้มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจจะไม่ได้
อยู่ ในแวดวงมหาวิทยาลั ย ก็ได้มาเป็ น อธิการบดี แต่ศาลปกครองไปแปลความว่า ตาแหน่งอธิ การบดีเป็ น
ตาแหน่งข้าราชการ เพราะฉะนั้นต้องเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้นจึงจะเป็นอธิการบดี
ได้ เป็นการแปลความต่างกัน และเรื่องนี้ยังไม่ถึงศาลปกครองสูงสุด จึงมีแต่ผู้ที่คิดว่าตนเข้าใจถูกต้องเต็มไป
หมด บางครั้งเรื่องฟ้องร้องกับศาลชั้นต้นก็ให้ชะลอจากมาตรการชั่วคราว ไม่มีใครสนใจว่า มหาวิทยาลัยนั้นจะ
อยู่ได้หรือไม่ได้ กฎหมายก็ระบุไว้ว่า การแต่งตั้งให้ ผู้ทาหน้าที่เป็นผู้รักษาราชการนั้นทาหน้าที่ได้ ๖ เดือน แต่
ฟ้องร้องกัน เป็ น ปี ๆ ทุก ๖ เดือนก็ต้องเปลี่ยนผู้รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลั ยก็ไม่ ก้าวหน้าเพราะ
เปลี่ยนผู้น าทุก ๖ เดือน หากมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครสรรหาอธิการบดีไม่ได้ภ ายใน ๖ เดือนนี้ก็จะมี
ปัญ หาเช่น กัน อาจจะต้องสื่อสารกับ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการว่าจะทาอย่างไรก็ทา ให้มีความชัดเจน
เพราะขณะนี้เป็นเช่นนี้ทุกมหาวิทยาลัย ไม่เป็นผลดีเลยที่ปล่อยให้ฟ้องร้องกันอย่างนี้ มีแต่ความเสียหายต่อ
ราชการ เสียหายต่อค่าใช้จ่าย กติกาไม่ชัดเจน และ สกอ. ก็ไม่ทาอะไร มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่ออธิการบดี
เพื่ อ โปรดเกล้ า ฯ เมื่ อ มี เรื่ อ งฟ้ อ งร้ อ งก็ ห ยุ ด เสนอ แล้ ว สกอ. ก็ ไม่ ด าเนิ น การใดๆ รอให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ไป
ดาเนินการกันเอง
รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์ ให้ความเห็นว่า ประเด็นคุณสมบัติอธิการบดีนั้น หาก
ยังไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นผลดีต่อมหาวิทยาลัย ควรทาหนังสือหารือไปยัง สกอ. ว่าเป็นอย่างไร ได้หรือไม่ ให้ สกอ.
ตอบมาเพื่อจะได้มีต้นเรื่อง
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ไม่คิดว่า สกอ. จะตอบ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า สกอ. ตอบไม่ได้ เพราะศาลปกครองบางแห่งบอกมาแล้วว่า
ถ้าเป็นส่วนราชการ ผู้ที่เป็นอธิการบดีก็ต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงาน อาจจะต้องใช้มาตรา ๔๔ ในการตัดสิน
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นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า สกอ. มีหน้าที่ต้องคิดเรื่องนี้ว่าทางที่ถูกที่ ควร ควรจะเป็น
อย่างไร ถ้าคิดว่าควรเป็นเฉพาะข้าราชการหรือพนักงานเท่านั้น ที่เป็นอธิการบดีได้ ก็ทาให้ชัดเจนในกฎหมาย
ถ้าคิดว่าควรให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการหรือผู้ที่มิได้เป็นข้าราชการมาเป็นได้ ก็ทาให้ชัดเจน เมื่อ สกอ. เป็นศูนย์
รวมก็ต้องคิดว่า ในมหาวิทยาลัยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา จะทาอย่างไร เมื่อคิดว่าทาเช่นนี้ดีที่สุด แต่กฎหมายหรือ
กฎกติกาไม่เอื้อก็แก้กฎหมายกติกาให้เอื้อ นั่นคือเครื่องมือ มิใช่ทอดธุระ แล้วปล่อยให้ราชการวุ่นวายสับสนกัน
อยู่อย่างปัจจุบัน
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ ถามว่า จะลงเอยอย่างไร เพราะคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ชุดใหม่กาลังจะดาเนินการแล้ว
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ทาใจไว้ว่าจะโดนฟ้องร้อง ถ้าสรรหาได้ผู้ที่ยังไม่เกษียณอายุ
ราชการ และไม่ได้กีดกันคนที่เกษียณอายุราชการก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าไม่ให้ผู้เกษียณอายุราชการก็จะถูกฟ้องร้องได้
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กล่ าวว่า เริ่มตั้งแต่การสมัคร อย่างไรก็ถูกฟ้องอยู่แล้ว เพราะผู้
ที่มาสมัครก็ต้องมีผู้ที่เกษียณอายุราชการ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ก็ให้ผู้เกษียณอายุราชการสมัครได้ไม่เป็นไร แต่ตอนเลือก
หากมีตัวเลือกที่เป็นผู้ยังไม่เกษียณอายุราชการก็เลือกผู้นั้น แต่อย่าไปบอกใครว่าเลือกเพราะยังไม่เกษียณอายุ
ราชการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ผู้ที่เกษียณอายุราชการก็ต้องฟ้องร้องเพราะโดยกฎหมาย
ไม่ได้กาหนดอายุ
นายผดุ งชาติ สุ ว รรณวงศ์ ให้ ข้ อ สั งเกตว่ า หากใช้ เกณฑ์ เรื่ อ งอายุ ม าตั ด สิ น แสดงว่ า
คณะกรรมการสรรหาฯ มีอคติไม่ว่าจะเกษียณอายุราชการหรือไม่นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ควรพิจารณาผู้ที่
เป็นผู้นาที่ดี ที่เก่งของมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย สรุป ว่ า ถ้ าเช่ น นั้ น ให้ เลื อ กไปตามที่ คิ ด ว่ าดี แ ล้ ว ไปสู้ ค ดี กั น จะ
ฟ้องร้องก็ฟ้องร้องไป ต้องทาใจว่าเวลาถูกฟ้องร้องอย่าไปตื่นเต้น เพราะตนนั้นถูกฟ้องอยู่หลายคดี ทั้งๆ ที่ไม่
ควรฟ้องนายกสภามหาวิทยาลัย เพราะนายกสภามหาวิทยาลัยไม่ใช่ผู้ที่จะไปสั่งการอะไรได้เอง เวลาจะสั่ง
อะไรก็เป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย ถ้าจะฟ้องร้องก็ต้องฟ้องสภามหาวิทยาลัย แต่เมื่อฟ้องก็ฟ้องนายก
สภามหาวิทยาลัยเป็นจาเลยที่ ๑ และสภามหาวิทยาลัยเป็นจาเลยที่ ๒ ก็ไปสู้คดีว่า นายกสภามหาวิทยาลัย
ไม่ได้มีอะไรเป็นส่วนตัว ไม่ได้ทาอะไร ไม่ได้เป็นคนชี้ขาด เว้นแต่เมื่อคะแนนเท่ากันก็ให้นายกสภามหาวิทยาลัย
ชี้ขาด แต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่าคะแนนเท่ากันสักที ก็ไปสู้เช่นนี้ เท่าที่ผ่านมาศาลก็ยกฟ้องเพราะไม่มีเหตุ อะไรที่จะ
มาฟ้องนายกสภามหาวิทยาลัย มีคนฟ้องร้องว่าข้อบังคับมิช อบ เป็นการฟ้องร้องนายกสภามหาวิทยาลั ย
เพราะนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นคนลงนาม ก็ อธิบายว่าไม่ได้ลงนามส่วนตัว เพราะสภามหาวิทยาลัยมีมติ
หากไม่ลงนามก็จะผิดกฎหมายได้ ศาลก็ยกฟ้อง
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง ให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วี ร ะพล อารวรรณ สั ง กั ด คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๕.๑ รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จานวน ๑๖ หลักสูตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งว่า ได้
พิ จ ารณารั บ ทราบการให้ ค วามเห็ นชอบการปรับ ปรุง แก้ ไขหลั กสู ต ร จ านวน ๑๖ หลั ก สู ต ร แล้ ว ดั งนี้ ๑)
หลักสูตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒) หลักสูตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ปี)
ฉบั บ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๕) หลั กสู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเกษตรศาสตร์ ฉบั บ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๖)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๗) หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการผลิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๙) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(๕ ปี) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๑)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เครื่องสาอาง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและ
มัลติมีเดีย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๕) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๕๖ ๑๖) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ แจ้งผลการพิจารณาตอบข้อหารือกรณีการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในกากับของสถาบันการศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ
ที่ ศธ ๐๕๙๒(๒)๒.๒๓/ว๗๖๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาตอบข้อหารือกรณี
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานใน
กากับของสถาบันการศึกษาความว่า ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ขอให้สถาบันการศึกษาของ
รัฐพิจารณาชะลอการรับงาน ในระหว่างรอคาวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา อันเนื่องมาจากมีข้อร้องเรียน
จากสมาชิ ก และสมาคมทางวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม ว่ า สถาบั น การศึ ก ษาหรื อ หน่ ว ยงานในก ากั บ ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเรียกอื่นซึ่งมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากวิศวกร ได้รั บ
บริการทางวิศวกรรมอันเข้าข่ายเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.
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๒๕๔๒ นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ได้พิจารณาหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและ
กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก โดยแนบ “บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การประกอบวิชาชีพ
วิศ วกรรมควบคุ ม และวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม ของสถาบั น การศึ ก ษาหรื อ หน่ ว ยงานในก ากั บ ของ
สถาบันการศึกษา” แจ้งกลับไปยังนายกสภาวิศวกร ว่าในประเด็นที่ร้องเรียนในกรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่
มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวมีสถานะเป็ นนิติบุคคลมหาชน และมีอานาจ
หน้ าที่ดาเนิน การตามที่กฎหมายจัดตั้งกาหนดไว้ภ ายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษานั้น การที่
กฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้กาหนดวัตถุประสงค์ประการหนึ่งเพื่อให้บริการทางวิชาการหรือ
วิชาชีพแก่สังคม สถาบันอุดมศึกษาจึงย่อมสามารถให้บริการทางวิชาการได้โดยไม่ต้องดาเนินการยื่นใบขอรับ
ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิช าชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แม้ว่าการให้ บ ริการทาง
วิชาการดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมก็ตาม
ทั้งนี้ การให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐควรเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษา วิจัย
และส่ งเสริ ม วิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ น สู งที่ มี ห ลั ก สู ต รก าหนดไว้ในสาขาวิ ช าที่ จั ด ให้ มี ก ารเรีย นการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษานั้น รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุ มเพื่อ
โปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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และ ๘/๒๕๖๐
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว่า ตามที่ ได้ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ครั้งที่
๗/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๐ นั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ติดตามการดาเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
แล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว่า ในเรื่องคดีของศาลปกครองกลางหมายเลขดาที่ บ. ๑๓๑/
๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือจากอัยการให้ช่วยดูแลคดีให้มหาวิทยาลัยแล้วหรือไม่
นางสาวฐิ ติ ภ รณ์ พงษ์ ป ระเสริฐ รายงานว่ า ได้ โทรศั พ ท์ ส อบถามความคื บ หน้ าของคดี
พนักงานคดีปกครองแจ้งว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของตุลาการศาลชั้นต้นคาดว่าจะมีคาสั่งมาเร็วๆ นี้ และอยู่
ระหว่างการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนาส่งให้อัยการได้มาช่วยดูแลคดีต่อไป
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว่า ในเรื่องขออุทธรณ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่มิชอบนั้น มหาวิทยาลัยมีจรรยาบรรณของบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือไม่
ครอบคลุมถึงพฤติกรรมที่นาความแตกแยกหรือนาความเสื่อมเสียมายังมหาวิทยาลัยหรือไม่
เลขานุการสภามหาวิทยาลั ยให้ ข้อมูล ว่า เรื่องจรรยาบรรณมีเขียนไว้ถึงจรรยาบรรณของ
ผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และจรรยาบรรณของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา แต่ส่วนอื่นๆ
ยังไม่ทราบว่ามีรายละเอียดอย่างไร
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นายกสภามหาวิทยาลั ยกล่ าวว่า ถ้าเช่นนั้นก็จะขาดส่วนที่ว่าด้วยจรรยาบรรณทั่วไป เช่น
จรรยาบรรณของอาจารย์ ที่ จ ะต้ องสอนหนั งสื อ ให้ ครบถ้ว น ไม่ ห ลี กเลี่ ยงการสอน เคยได้รับคลิ ป เกี่ยวกั บ
การศึกษาของเด็กมาว่า อาจารย์สอนหนังสือแล้วก็ให้นักเรียนท่อง นักเรียนก็ ถามว่าครูให้ท่อง แล้วจะเรียนรู้ได้
อย่างไร ครูสอนให้ มีเหตุผล เมื่อได้แต่ท่องแล้วจะได้เหตุผลจากที่ไหน จึงควรหารือกันในหมู่อาจารย์ว่าโลก
วิวัฒนาการไปแล้วไม่สามารถจะท่องตาราได้ เพราะการท่องตาราคือการอยู่กับที่ ต้องสอนให้คิดและรู้ตารา
เพื่อให้รู้ว่าคนอื่นเขาคิดอย่างไร แต่การหยุดอยู่แค่นั้นไม่ทาให้โลกเจริญได้ ไอน์สไตน์ (Einstein) และเซอร์ ไอ
แซก นิวตัน (Sir Isaac Newton) ก็ไม่ได้คิดทฤษฎีสัมพันธภาพ และถ้าฮอว์คิง (Hawking) เชื่อไอน์สไตน์ก็ไม่มี
ทฤษฎีสปริง ต้องมีการต่อยอดไปเรื่อยๆ มีการคิดนอกกรอบ ฉะนั้นการสอนที่ดีคือสอนให้รู้จักคิด โดยมีสัมมนา
ในชั้นเรียน ในต่างประเทศวิชาบรรยาย ผู้เรียนจะมาหรือไม่มาก็ได้ เพราะเมื่ออาจารย์บรรยายเสร็จก็จะบันทึก
เทปและนาขึ้น youtube แต่วันที่ต้องมาคือวันที่มานั่ งถกเถียงกัน ก็ซักถามทีละคน เป็นการบังคับให้ ผู้เรียน
ต้องไปอ่านหนังสือค้นคว้าหาความรู้เพื่อเตรียมตอบคาถาม เกิดการพัฒนา จะทาอย่างไรจึงจะเปลี่ยนการสอน
ของเราได้ ผู้ที่จะทาเรื่องนี้ ได้ต้องเป็นอาจารย์ด้วยกันเอง และลองไปสัมมนากันว่าจะค่อยๆ พัฒ นาเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไร ใครสั่งก็ไม่ได้เพราะความเชี่ยวชาญอยู่ที่อาจารย์ อาจารย์จะต้องช่วยกันคิด
เองว่า จะสร้างผู้เรียนให้เป็นนักคิด นักต่อยอด ไม่ติดยึดอยู่กับกรอบได้ด้วยวิธีใด ให้ลงทุนไปสัมมนากัน แต่
ไม่ใช่การสัมมนาที่เชิญผู้ใหญ่ไปเปิดแล้วมีแต่การบรรยายจะไม่ได้ผล ให้เปิดระดมความคิดกันเลย ตั้งเป้าว่าจะ
ทาให้นักศึกษาก้าวหน้าได้ด้วยการคิดอ่านของตัวเอง สามารถไปเผชิญปัญหาต่างๆ ได้ และแก้ปัญหานั้นๆ ได้
จะทาได้ด้วยวิธีใด เมื่อตกลงกันได้แล้วพยายามจัด ทาคู่มือแล้วใช้กับทุกคน บางทีอาจจะได้ผล เพราะความมี
ชื่อเสียงของมหาวิท ยาลัยไม่ถือเป็นสาคัญ บริษัทใหญ่ ๆ จะไม่เลือกผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่ อ เสี ย ง เพราะมี อั ต ตา (Ego) สู ง เชื่ อ มั่ น ว่ า ตนเก่ ง กว่ า ผู้ อื่ น และเมื่ อ พบปั ญ หาก็ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไ ขได้
มหาวิทยาลัยต้องทาให้นักศึกษารู้จักต่อสู้ เผชิญปัญหาให้ได้ เคยมีผู้กล่าวว่า ถ้าจะใช้ให้คนไปทางานที่มีความ
ยุ่งยาก ให้ใช้คนที่ขี้เกียจที่สุดไปทา เพราะคนที่ขี้เกียจ ให้ทาอะไรซ้าแล้วซ้าเล่าก็ไม่ทาเพราะขี้เกียจ จะคิด
วิธีการใหม่ๆ ที่ง่ายแล้วมานั่ งรอผล จะเห็นว่าทัศนคติในการใช้ประสิทธิภาพของคนเปลี่ยนไป เริ่มไม่ใช่ผู้ที่
สาเร็จ การศึกษาจากมหาวิท ยาลั ย ที่มีชื่อเสียงเสมอไปแล้ ว ด้วยแนวคิดเช่นนี้ จึงจะสู้มหาวิทยาลั ยอื่นๆ ได้
เพราะมหาวิทยาลัยเราไม่มีชื่อเสียง แต่ถ้าสามารถสอนให้นักศึกษาใฝ่รู้สู้ปัญหา สามารถคิดอ่านแก้ปัญหาได้ก็
จะเป็นการดี ต้องให้อาจารย์ นาทฤษฎีนี้มาปรับใช้ เพียงแต่อาจารย์เองก็ต้องถอดกรอบที่ล้อมรอบออก และ
ช่วยกัน ไปคิดของใหม่ ขึ้นมา ถ้ายิ่ง มีทัศนคติใหม่ให้นักศึกษาเรียนตามความถนัด นักศึกษาไปแข่งขันอะไร
มักจะได้รางวัล นั กศึกษาไปสอบเข้ าจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ยไม่ได้ แต่เวลาไปแข่ง ขันเหตุใดจึงชนะจุฬาฯ
เพราะนั ก ศึ ก ษาท าในสิ่ งที่ ถ นั ด ที่ ช อบ ดั ง นั้ น ไม่ จ าเป็ น ว่ า ต้ อ งเก่ ง คณิ ต ศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์ นั ก ศึ ก ษาเสี ย งดี
มหาวิทยาลัยก็สนับสนุนส่งเสริมทางด้านเสียง เก่งทางด้านความคิดการรีไซเคิล ก็ไม่ต้องการความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ แต่ต้องการความรู้ความคิดอ่านในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีอยู่ในทุกคน อยู่ ที่ว่าจะหยิบออกมาได้
หรือไม่ ในเวลาสอนอาจารย์สังเกตนักศึกษาว่าจะไปในทิศทางใด แล้วกระตุ้นให้ไปในทิศทางนั้น บางทีอาจจะ
สร้างช้างเผือกขึ้นมาได้ โดยไม่ต้องรอช้างเผือกที่มาแต่กาเนิด ขอให้ช่วยกันคิดดู สภาคณาจารย์และข้าราชการ
อาจจะช่วยริเริ่มทาในเรื่องนี้เพราะถ้ามาจากสภาคณาจารย์และข้าราชการอาจจะดีกว่า จัดทาโครงการเสวนา
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มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานอาจจะได้ผลดีกว่าที่ผู้บริหารทา ผู้บริหารไปทาก็จะคิดกันว่า
มาบั งคับ กั น แต่ ถ้าทาเองจากสภาคณาจารย์และข้าราชการเริ่ม ต้น จะช่ว ยได้ มาก ถ้าคิด ออก แล้ ว ก็ ไปจด
ทะเบียนลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรได้เลยหากทาได้ ทาอย่างไรให้นักศึกษาแสดงออกถึงความถนัด โดยมหาวิทยาลัย
ส่งเสริมให้เขารู้จักคิดและแก้ปัญหา
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมอบสภาคณาจารย์และข้าราชการริเริ่มดาเนินการให้เปลี่ยนวิธีการจัดการเรียน
การสอน เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักคิด นักแก้ปัญหา และเรียนรู้ตามความถนัด
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว่ า ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ได้
กาหนดการประชุมทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน นั้น กาหนดการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ คือวันศุกร์ที่
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี
การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีประชุมใน
วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้จัดทาประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเรียบร้อย จะขอ
อนุ ญ าตเรี ย นเชิ ญ ประชุ ม วาระพิ เศษโดยการโทรศั พ ท์ ป ระสานทุ ก ท่ า น และในบ่ า ยวั น นี้ จ ะมี ป ระชุ ม
คณะกรรมการสองชุดคือ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการ
เลือกสรรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏปีนี้อาจจะไม่ใช่เดือนสิงหาคม และอาจจะเป็นภายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพคือหลังเดือนตุลาคม
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วว่ า อาจจะเป็ น เดื อ นธั น วาคมหรื อ มกราคม และถามว่ า
คณาจารย์ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือหรือไม่ มีระบบที่ส่งข้อความถึงคณาจารย์ทุกคนหรือไม่ ระบบนี้ยากหรือไม่ใน
การแจ้งข้อความไปเครือข่าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ป้อมสถิตย์ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
ข้อมูลว่า มหาวิทยาลัยสามารถส่งข้อความ (SMS) ให้บุคลากรโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นบริการฟรีจากบริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ข้อความ
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะให้ สานักวิทยบริการฯ ส่งข้อความแจ้งบุคลากรทุกคนเมื่อสภา
มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับว่า บัดนี้มีข้อบังคับฉบับใหม่โดยดูได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ป้อมสถิตย์ เรียนว่า สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะรีบดาเนินการไปแจ้งหน่วยงาน
นายกสภามหาวิทยาลัย แนะนาว่า ให้ประสานขอหมายเลขโทรศัพท์บุคลากร ใครไม่ให้ก็ไม่
เป็นไร ถ้าเขาให้ก็แจ้งข้อมูลว่ามีความเคลื่อนไหวอะไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ป้อมสถิตย์ กล่าวว่า สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะรีบดาเนินการภายในสัปดาห์นี้

๑๙
มติที่ประชุม
2

รับ ทราบ โดยส านั กวิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศรับ นโยบายว่า จะส่ งข้อ ความ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ทราบว่า สภามหาวิทยาลัยได้ออก
ข้อบังคับใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
6
8

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู้จดบันทึกการประชุม
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14

อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

