รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันศุกร!ที่ ๒๘ กุมภาพันธ! พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห&องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น ๒ อาคาร ๔๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

..............................................................
ผู&มาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า
๕. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๖. รองศาสตราจารยทองหล3อ วงษอินทร
๗. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๘. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๙. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๑๐. ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว
๑๑. หม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๑๒. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๓. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๔. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
ผู)ช3วยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
รองศาสตราจารยเกษม ช3วยพนัง
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
ผู)ช3วยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส3งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
ประธานสภาคณาจารยและข) าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๒
ผู&ลาประชุม
๑. ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม
ผู&เข&าร/วมประชุม
๑. ผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผู)ช3วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๔. อาจารยมณฑล จันทรแจ3มใส
๕. ผู)ช3วยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๖. ผู)ช3วยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
๗. อาจารยธงชัย ทองอยู3
๘. อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
๙. ผู)ช3วยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ
๑๐. นางเดือนเพ็ญ สุขทอง
๑๑. นางสาวสร)อยทอง เมณฑกูล
๑๒. นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
๑๓. นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
๑๔. ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๑๕. นาง ญ หญิง สมแสน
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางสาวลาวัณย ชาญมณีรัตน
นางลภัสรดา นาคพริก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผู)อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู)อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู)อํานวยการสํานักส3งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู)ช3วยอธิการบดี/ผู)อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ผู)อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผู)ช3วยอธิการบดี/ผู)ช3วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผู)อํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหน)ากลุ3มงาน
สภามหาวิทยาลัย/ผู)ช3วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู)ช3วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย

การประชุมแบ3งเปFน ๒ ช3วง คือ ช3วงแรกเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๒๐ น. สภามหาวิทยาลัยได)
ประชุมรับฟIงข)อมูลการดําเนินงานและประเด็นที่เปFนข)อสังเกต / ข)อคิดเห็น / ข)อเสนอแนะจากประชาคม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดดังปรากฏในวาระที่ ๓.๗ ช3วงที่ ๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เปFนการประชุม
สภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนด
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม

๓
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวเปKดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได)ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ&งให&ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แสดงความยินดี
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าด)วย
ขณะนี้บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได)รับตําแหน3งทางวิชาการและได)รับรางวัล
ยกย3องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษได)รับรางวัลจากการแข3งขัน จึงเห็นสมควร
ร3วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติคุณบัตรแก3อาจารยและนักศึกษาเหล3านั้น ดังนี้ ๑) อาจารยที่ได)รับ
ตําแหน3งทางวิชาการ ระดับผู)ช3วยศาสตราจารย จํานวน ๓ ราย คือ อาจารยสายพิณ แก)วชินดวง สังกัด
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล)อม ตั้งแต3วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อาจารยสื บตระกู ล สุ ชาติ สั งกั ดคณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิ ชาฟK สิ กส ตั้ งแต3 วั นที่ ๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และอาจารยขวัญชัย คูเจริญไพศาล สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาชีววิทยา ตั้งแต3วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ระดับรองศาสตราจารยจํานวน ๑ ราย คือ
ผู)ช3วยศาสตราจารยประณีต จิระสุทัศน สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ตั้งแต3วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒) อาจารยที่ได)รับรางวัลศิษยเก3าดีเด3น ประจําปN ๒๕๕๗ ด)าน
ผลิตผลงานสร)างสรรค จากคณะวัฒนธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ อาจารย ว3าที่ร)อยตรี
ไฉน เลาะเงิน และ อาจารยประจักษ ไม)เจริญ ๓) นักศึกษาได)รับรางวัลจากการแข3งขันโต)วาที “การเตรียม
ความพร)อมสู3ประชาคมอาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได)แก3 นางสาวอมรรัตน วิเชียรรัตน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปN
ที่ ๑ นายสารั ช ฐิ ตานั นทบุ ตร นั กศึ กษาสาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษธุ รกิ จ ชั้ นปN ที่ ๑ และนายณั ฐ เกตุ มณี
นั กศึ กษาสาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษธุ รกิ จ ชั้ นปN ที่ ๒ ที มที่ ได) รั บรางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บที่ ๒ ได) แก3
นางสาวกิตติวรรณ นัยนาประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปNที่ ๒ นางสาวดวงฤทัย ทองสุข
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปNที่ ๒ นางสาวพัฒนนรี ชลิตตาโชติวัฒน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปNที่ ๒ นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาที่เข)าร3วมการแข3งขันภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (Arts Bopit Open 1st)
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตบพิตรพิมุข ได)รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
ได)แก3 นางสาวพัฒนนรี ชลิตตาโชติวัฒน และนางสาวบุศรากรณ สอนปIญญา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ชั้นปNที่ ๒ รางวัลชมเชย ได)แก3 นายนพกร แป_นสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปNที่ ๒
รางวัลชมเชย และนายอภิวุฒิ เงินพจนด)วง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปNที่ ๒
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรแก3อาจารยที่ได)รับตําแหน3งทางวิชาการ อาจารย
ที่ได)รับรางวัลศิษยเก3าดีเด3น และนักศึกษาที่ได)รับรางวัลจากการแข3งขัน จากนั้นได)กล3าวแสดงความยินดีต3อ
อาจารยที่ได)รับความก)าวหน)าทางวิชาการ อาจารยและนักศึกษาที่สร)างชื่อเสียงให)กับมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ

๔
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภา
มหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๑๕/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ศุ ก รที่ ๒๐ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จํ า นวน ๑๙ หน) า
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม3มีแก)ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให&ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตร แก/ผู&สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษา ที่ ๑ / ๒๕๕๖ รอบ
ที่ ๒ รอบที่ ๓ และรอบที่ ๔
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร โดยสํ านักส3 งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและข)อมูลผู)สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ รอบที่ ๒
รอบที่ ๓ และรอบที่ ๔ เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ ได)ผ3านการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ รอบที่ ๒
เมื่ อวั นที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบที่ ๓ เมื่ อวั นที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบที่ ๔ เมื่ อวั นที่ ๒๑
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยให)ความเห็นชอบเรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตร แก3ผู)สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษา ที่ ๑ / ๒๕๕๖ รอบที่ ๒
รอบที่ ๓ และรอบที่ ๔
๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหน/งทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน3งทางวิชาการ นําเสนอผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรของสายวิชาการ
จํานวน ๑ ราย รายละเอียดดังเอกสารที่นําเสนอที่ประชุมเปFนวาระลับ
มติที่ประชุม อนุมัติกําหนดตําแหน3งทางวิชาการ และแต3งตั้งนายอุเทน ทองทิพย ข)าราชการพลเรือนใน
สถาบั นอุ ดมศึ กษา สั งกั ดคณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร ดํ ารงตํ าแหน3 งผู) ช3 วย
ศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร ตั้งแต3วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๓.๓ (ร/าง) ข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๓ ฉบับ
๓.๓.๑ (ร/าง) ข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว/าด&วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยเชิ ญอาจารยไพบู ลย วิ ริ ยะวั ฒนะ รองอธิ การบดี /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหารรายงานข)อมูลต3อที่ประชุมความว3า ตามที่มหาวิทยาลัยได)มี
การจั ดการศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา ตามข) อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร ว3 าด) วยการศึ กษาระดั บ
บั ณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่ อเปF นการสมควรแก) ไขเพิ่ มเติ มให) เหมาะสมยิ่ งขึ้ น และสอดคล) องกั บประกาศ

๕
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
๓.๓.๒ (ร/าง) ข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว/าด&วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ! และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย!ประจํา พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหารรายงานข)อมูลต3อที่ประชุมความว3า ด)วยการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ตามข)อ ๙ วรรคแรกแห3งข)อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ พระนคร ว3 า ด) ว ยคุ ณสมบั ติ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารเลื อกกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จาก
คณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๔๗ ขัดกับมาตรา ๑๗ วรรคท)าย แห3งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น เพื่อให)การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา สอดคล)องกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝaายจัดทําข)อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๕๗ จึงได)ดําเนินการยกร3างข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3 าด)วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๗

๓.๓.๓ (ร/ าง) ข& อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร ว/ าด& วยคุ ณสมบั ติ
หลักเกณฑ! และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู&ดํารงตําแหน/งบริหาร พ.ศ. ...
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยเชิ ญอาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี /
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหารรายงานที่ประชุมความว3า ด)วยการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหารตามข)อ ๑๑ วรรคแรกแห3งข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ว3าด)วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร พ.ศ.
๒๕๔๗ ขัดกับมาตรา ๑๗ วรรคท)าย แห3งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น เพื่อให)การ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร สอดคล)องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยฝaายจัดทําข)อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ จึงได)ดําเนินการยกร3างข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

๖
พระนคร ว3าด)วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3 ง
บริหาร พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.๔ แต/งตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหน&าที่พิจารณาการต/อเวลาราชการของ
ข&าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย รายงานว3 า ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง หลั กเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการต3อเวลาราชการของข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ลงวั น ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได) กํ า หนดให) ม หาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การต3 อ เวลาราชการให) แ ก3
ข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปFนผู)มีตําแหน3งทางวิชาการ ตั้งแต3ระดับรองศาสตราจารย
ขึ้นไป ให)แล)วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปNที่เกษียณอายุราชการ โดยข)อ ๖ (๑) กําหนดให)
สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแต3งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนด
จํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการ และจะให)ปฏิบัติงานต3อด)วยแนวทาง
ต3างๆ รวมทั้งแนวทางการต3อเวลาราชการ ตามประกาศดังกล3าวฯ ในการนี้ เพื่อให)การดําเนินการต3อ
เวลาราชการข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปFนไป
ด)วยความเรียบร)อยและแล)วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาให)ความเห็นชอบการแต3งตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหน)าที่พิจารณาการต3อเวลาราชการของ
ข)า ราชการพลเรื อนในสถาบั น อุด มศึ กษาในสังกั ด มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏพระนคร ที่ จะเกษีย ณอายุ
ราชการในสิ้นปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด)วย ๑) อธิการบดี เปFนประธาน ๒) รองอธิการบดี
ที่รั บ ผิ ดชอบงานด) านบริ หารงานบุ คคล เปFน รองประธาน ๓) รองอธิ การบดี ที่รั บ ผิ ดชอบงานด) า น
วิชาการ เปFนกรรมการ ๔) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด)านแผนและงบประมาณ เปFนกรรมการ
๕) ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ เปFนกรรมการ ๖) ผู)แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู)บริหาร จํา นวน ๒ คน ซึ่งเลือกกั นเอง เปFน กรรมการ ๗) ผู) แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา จํานวน ๒ คน ซึ่งเลือกกันเอง เปFนกรรมการ ๘) ผู)อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เปF น เลขานุ การ ๙) ผู) อํา นวยการกองบริ ห ารงานบุ ค คล เปF น ผู) ช3 ว ยเลขานุ ก าร ๑๐) นางอรั ญ ญา
รัตนสมบูรณ เปFนผู)ช3วยเลขานุการ โดยให)คณะกรรมการมีหน)าที่พิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคล
ของข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการและจะให)ปฏิบัติราชการต3อ เพื่อ
เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารต3 อ เวลาราชการของข) า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาต3อไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3า วว3า หน)าที่ของสภามหาวิ ทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มี ๒
ประการคือ ๑) ให)ความเห็นชอบการแต3งตั้งคณะกรรมการ ๒) ให)ความเห็นชอบการต3ออายุราชการ
ข)อสังเกตคือสมควรหรือไม3ที่ให)สภามหาวิทยาลัยมาทําหน)าที่ตั้งแต3แรก

๗
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3า
หากมี กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ปF น กรรมการตั้ งแต3 เ ริ่ ม ต) น ก็ จ ะช3 ว ยกลั่ น กรองให)
มหาวิทยาลัยได)
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ให) ข)อสั งเกตว3 า คณะกรรมการที่ร3 า งมานี้ เปFน การร3า งตามแนวที่ดํ า เนิ น การมาเดิ ม แต3 มีการปรั บ
สัดส3 วนในส3วนของกรรมการที่ มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากผู)ดํา รงตํา แหน3งบริห ารและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา และที่ขาดหายไปคือไม3มีคณบดี ซึ่งเดิมได)กําหนดให)
มีคณบดีในคณะที่ผู)ต3อเวลาราชการสังกัดเปFนกรรมการด)วย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ให)ข)อสังเกตว3า สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ อาจจะไม3มี
ปIญหา แต3มหาวิทยาลัยอื่นนั้น กรณีการพิจารณาต3อเวลาราชการนี้คณะกรรมการจะถูกฟ_องเปFนส3วนมาก
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
ให)ข)อมู ลว3า เนื่องจากคณะกรรมการที่เคยแต3งตั้ งมานั้น มีจํานวนกรรมการมาก จึงหารือกั นว3าให)
แต3 ง ตั้ ง เปF น ผู) แ ทนจากแต3 ล ะส3 ว นงานได) ห รื อ ไม3 สํ า หรั บ ข) อ มู ล ตามร3 า งที่ เ สนอมานั้ น เพื่ อ สภา
มหาวิทยาลัยได)โปรดพิจารณา
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอว3า
ให) มี ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ข) า ไปเปF น กรรมการเพื่ อ จะได) ช3 ว ยชี้ แ นะและตอบคํ า ถามในที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยได)
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า เมื่อสภามหาวิทยาลัยตั้งกรรมการแล)วและนํามา
เสนอให)สภามหาวิทยาลัยให)ความเห็นชอบ สภามหาวิทยาลัยก็จะสอบถาม กลั่นกรอง และเมื่อเกิด
เหตุการณใดๆ ก็จะลงไปตรวจสอบได)
รองศาสตราจารยทองหล3อ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ ให)
ข)อสังเกต ๒ ประเด็น คือ ๑) การดําเนินการในเรื่องนี้เปFนเรื่องของมหาวิทยาลัยที่จะต)องติดตามดู
ประวั ติความเปFนมาของผู)ขอต3อเวลาราชการมาโดยตลอด และพิจารณาให)เปF นไปตามเกณฑของ
กพอ. ด)วย ฉะนั้นจึงเห็นว3าควรให)มหาวิทยาลัยนําเสนอขึ้นมา ถ)าสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล)วว3ายัง
ไม3รอบคอบพอ ก็อาจจะตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาให)นําเสนอขึ้นมาก็ได) ๒) สําหรับกรณีที่ขาด
คณบดีที่เปFนต)นสังกัดมาเปFนกรรมการนั้น มีความเห็นว3าควรจะมีกรรมการที่มาจากคณบดีด)วย และมี
อธิการบดีเปFนประธาน กล3าวโดยสรุปคือในการพิจารณากลั่นกรองควรแบ3งการพิจารณาออกเปFน ๒
ส3วน คือ ส3วนที่เปFนของมหาวิทยาลัย และส3วนที่เปFนของสภามหาวิทยาลัย
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล3าวว3า ขั้นตอน
ในการนําเสนอเรื่องนี้ ควรจะต)องมีแผนอัตรากําลังด)วย และคณบดีมีความสําคัญมากในการกลั่นกรอง
เรื่องนี้มาก3อน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)
ความเห็นว3า ถ)ามีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเปFนกรรมการก็จะช3วยทําหน)าที่กลั่นกรองให)

๘
สภามหาวิทยาลัยได) เพราะในบางกรณีคณบดีอาจจะไม3ต)องการอนุมัติให)ผู)ขอต3อเวลาราชการ แต3ใน
ขณะเดียวกันอธิการบดีก็ต)องการศักยภาพของผู)ขอต3อเวลาราชการ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า สภามหาวิทยาลัยไม3ควรจะก)าวล3วงในเรื่องนี้ ถ)า
มหาวิทยาลัยไม3ต)องการก็ต)องให)เปFนไปตามข)อพิจารณาของมหาวิทยาลัย เพราะไม3ใช3หน)าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยกล3าวแสดงความเห็น
ด)ว ยกั บ นายกสภามหาวิ ทยาลัย โดยยกตัว อย3า งมหาวิ ทยาลั ยแห3 งหนึ่ง ซึ่งมี รองศาสตราจารยที่ มี
ผลงานทางวิชาการมากมาย แต3ไม3สามารถทํางานร3วมกับองคกรได) เพราะไม3เคยทําประโยชนให)กับ
องคกรเท3าที่ควร ฉะนั้น การพิจารณาเรื่องนี้ควรเปFนหน)าที่ของผู)บริหาร
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กล3าวว3า ที่กล3าวมาทั้งหมดนั้น เพื่อนําเสนอข)อมูล
เพื่อการพิจารณา และขอเสนอว3าให)เพิ่มคณบดีต)นสังกัดมาเปFนกรรมการด)วย
นายผดุงชาติ สุ วรรณวงศ กล3า วว3 า ถ) า คณบดี และอธิ การบดีมีธ รรมาภิ บาลการ
ดําเนินการก็จะเปFนไปด)วยดี มิฉะนั้นจะเปFนปIญหาเช3นกัน ดังนั้น จึงอยู3ที่ว3าทําอย3างไรจะได)คณบดีที่ดี
และอธิการบดีที่ดี
หม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ แสดง
ความเห็นว3า ควรมีกรรมการจากคณบดี และอธิการบดีเปFนประธานกรรมการ
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล3าวย้ําว3า แผนอัตรากําลังที่
จะนําเสนอควบคู3กับการพิจารณาการต3ออายุราชการนั้น จะต)องใช)แผนกลางคือเปFนแผนเดิมที่สภา
มหาวิทยาลัยเคยให)ความเห็นชอบไปแล)ว
มติที่ประชุม เห็นชอบแต3งตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหน)าที่พิจารณาการต3อเวลาราชการของ
ข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้
๑) อธิการบดี เปFนประธาน
๒) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด)านบริหารงานบุคคล เปFนรองประธาน
๓) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด)านวิชาการ เปFนกรรมการ
๔) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด)านแผนและงบประมาณ เปFนกรรมการ
๕) ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ เปFนกรรมการ
๖) ผู)แทนคณบดี จํานวน ๓ คน ซึ่งเลือกกันเอง เปFนกรรมการ
๗) ผู)แทนสภาคณาจารยและข)าราชการ จํานวน ๒ คน ซึ่งเลือกกันเอง เปFนกรรมการ
๘) ผู)อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปFนเลขานุการ
๙) ผู)อํานวยการกองบริหารงานบุคคล เปFนผู)ช3วยเลขานุการ
๑๐) นางอรัญญา รัตนสมบูรณ เปFนผู)ช3วยเลขานุการ
๓.๕ (ร/าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได)จัดทํา (ร3าง)
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยชี้แจงว3า
ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. นั้นไม3ได)ระบุว3าต)องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในช3วงก3อนหน)านี้จึงไม3ได)
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย จากนั้น ได)เรียนเชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค นําเสนอ
(ร3าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิ ทยาลัย ถามว3า การจัด ทํ า (ร3 า ง) แผนบริ ห ารความเสี่ ยงฉบับ นี้ มี
จุดประสงคอย3างไร
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ให)ข)อมูลว3า เปFนการจัดทําเพื่อรองรับ
การตรวจประเมินจาก ก.พ.ร. และรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
อธิการบดีกล3าวว3า การดําเนินการจะมีอยู3 ๗ ด)าน ก.พ.ร. กําหนดให)เลือกมา ๓ ด)าน
ซึ่งการดําเนินการในปNนี้ มหาวิทยาลัยได)ดําเนินการต3อจากปNที่แล)ว และทําต3อในปNหน)า เพื่อให)ความ
เสี่ยงลดลงโดยเฉพาะความเสี่ยงด)านผลงานทางวิชาการและตําแหน3งทางวิชาการซึ่งมีความเสี่ยงว3าจะ
ไม3เปFนไปตามเกณฑ ก็จะลดความเสี่ยงลง เมื่อลดได)แล)วก็จะควบคุมและเปลี่ยนความเสี่ยงที่จะบริหาร
จัดการต3อไป
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว3า เปFนการทําเพื่อให)ครบเกณฑ มิใช3เปFนการทํา
เพื่ อพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย หากทํ า เพื่ อ ให) ได) คะแนนการตรวจประเมิ น ก็ จั ด ทํ า ไป แต3 ข อให) ทํ า เพื่ อ
มหาวิทยาลัยด)วย เช3น ความเสี่ยงที่จะทําให)มหาวิทยาลัยมีรายได)น)อยลง ก็ต)องทําให)มีรายได)เพิ่มมาก
ขึ้ น ฉะนั้ น ขอให) ม หาวิ ท ยาลั ย ทํ า อี ก ฉบั บ หนึ่ ง เช3 น จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาน) อ ย ควรดํ า เนิ น การโดย
บูร ณาการ เช3น ให) ส าขาวิช าการตลาดช3ว ยกัน คิ ดวิ ธี การที่จ ะเพิ่มจํ านวนนั กศึกษา หรือออกแบบ
หลักสูตรใหม3ที่น3าสนใจ เปFนต)น
รองศาสตราจารยธี รยุทธ สุน ทรา ให)ข)อสั งเกตด) านความเสี่ ยงด)านทรัพยากรว3 า
จํานวนนักศึกษาที่ออกระหว3างการศึกษา เช3น จาก ๑๒ เหลือ ๕ มีความเสี่ยงสูงมาก เพราะนักศึกษา
เหลืออยู3ไม3ถึงร)อยละ ๕๐
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ กล3าวแสดง
ความเห็นด)วยกับนายกสภามหาวิทยาลัยว3า มหาวิทยาลัยควรเลือกประเด็นที่เปFนความเสี่ยงจริงๆ เช3น
ปIญหาการเช3า ที่ดิ นจากวั ด การเปK ดเรีย นตามอาเซีย น การจะปรับ เปลี่ย นให) รัฐ มนตรีเ ปFน ผู)อนุมัติ
หลักสูตร ความเสี่ยงจากการมีผลงานทางวิชาการที่ตกต่ํา ความเสี่ยงด)านคุณภาพการศึกษา ความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงจากรายได)และรายจ3ายที่ไม3สมดุลกัน ทั้งหมดนี้เปFนความเสี่ยงที่รอ
อยู3ข)างหน)า
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ ถามว3า ได)มีการ
สังเคราะหข)อมูลจากทุกหน3วยงานหรือไม3 และควรจะนําเสนอข)อมูลดังกล3าวต3อสภามหาวิทยาลัยด)วย
นอกจากนี้ยังควรเสนอความเสี่ยงด)านยุทธศาสตรทั้ง ๘ ยุทธศาสตร รวมทั้งความเสี่ยงด)านรายได)และ

๑๐
รายจ3าย กล3าวโดยสรุปคือหากจะต)องทําร3างเสนอ ก.พ.ร. ก็ทําไป แต3ควรจะปรับแก)สิ่งที่เปFนความ
เสี่ยงที่มหาวิทยาลัยควรจะแก)ไขจริงๆ
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล เสนอแนะว3า ในเอกสารหน)าที่อธิบายนิยาม
ของความเสี่ยงนั้นควรจะเติมให)สมบูรณว3า ก3อให)เกิดความเสียหายอย3างไร และระบุด)านให)ครบถ)วน
ว3าความเสี่ยงก3อให)เกิดอันตรายหรือความเสียหายอย3างไร ความเสี่ยงนี้กระทบกับคํานิยาม ๓ ด)าน
ด)วยกัน ต)องอธิบายความหมายและยกตัวอย3างให)เห็นชัดเจนด)วย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ให)ความเห็นว3า ถ)าทําแผนและปฏิบัติตามแผนอย3าง
จริงจัง ความเสี่ยงต3างๆ ย3อมลดลงแน3นอน
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กล3าวว3า แผนฉบับนี้เปFนการดําเนินการจากปIจจัย
ความเสี่ยงที่ผ3านมา และจะดําเนินการต3อไปในปNงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อสิ้นสุดปN ๒๕๕๗ แล)ว ความ
เสี่ ย งจะต่ํ า ลงมาหรือไม3 ดั งนั้ น เป_ า หมายของมหาวิ ทยาลัย ในปลายปN จ ะต) องลดลงกว3 า นี้ แต3 ต) อง
พิจ ารณาว3 าความเสี่ ยงใดที่ส ามารถควบคุ มได) ห รือควบคุ มไม3 ได) และให) ต รวจสอบความเสี่ ยงของ
มหาวิทยาลัยต3างๆ ว3าเหมือนหรือแตกต3างกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอย3างไร และให)ข)อสังเกต
ว3าในข)อ ๓.๓ ความพึงพอใจในการให)บริการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนนั้น สะท)อนว3า
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนบริการไม3ดี ความเสี่ยงสูง จึงต)องมีการตั้งเป_าหมายว3าทําอย3างไร
ความเสี่ยงนี้จะลดลง
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ให)ข)อสังเกตว3า ๑) เอกสารในหน)า ๔ ที่ระบุ
ถึงจํานวนนักศึกษาที่เข)าศึกษาต่ํากว3าแผนการรับนักศึกษานั้น หากพิจารณาเอกสารในหน)า ๑ ด)าน
ทรัพยากรไม3ได)ระบุไว) ๒) คําว3า ทรัพยากร ควรจะเปFนเรื่องของรายรับ มิใช3จํานวนนักศึกษา เพราะ
นักศึกษาที่เข)าศึกษาลดลง ทําให)รายรับลดลง
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย กล3 า วว3 า ที่ ก ล3 า วกั น มานั้ น เปF น การจั ด ทํ า เอกสารให) ไ ด)
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แต3มีความเห็นว3าความเสี่ยงด)านทรัพยากรนั้นไม3ใช3เพราะ
จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาน) อ ย แต3 ค วามเสี่ ย งอยู3 ที่ ข ณะนี้ รั ฐ บาลมี น โยบายมาแล) ว ว3 า จะงดทุ น กู) ยื ม เพื่ อ
การศึกษา (กยศ.) เพราะฉะนั้นหากไม3มีทุน กยศ. นักศึกษาจะนําค3าลงทะเบียนมาจากที่ใด จึงควร
บรรจุ เ รื่ องทุ น กยศ. ไว) เ ปF น ความเสี่ ย งด) ว ย นอกจากนั้ น กรณี ค วามเสี่ ย งที่ มาจากผลกระทบจาก
การเมืองนั้น มหาวิทยาลัยไม3สามารถแก)ความเสี่ยงนั้นได) จึงไม3ควรเขียนระบุไว) ส3วนเรื่องทรัพยากร
นั้นสําคัญ ควรจะระบุลงไป และต)องทําอย3างจริงจัง ฝaายบริหารจะต)องรับไปพิจารณาดําเนินการและ
กลับมารายงานสภามหาวิทยาลัยว3าจะมีวิธีการป_องกันแก)ไขปIญหาอย3างไร หรือให)สภามหาวิทยาลัย
มอบให) ค ณะกรรมการดํ า เนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย ฝa า ยแผน งบประมาณ และการคลั ง ไป
ดําเนินการ หรือ หากสถานการณทางการเมืองไม3ดี มหาวิทยาลัยอาจจะต)องนําเงินที่สะสมไว)มาใช)
ก3อน และต)องพิจารณาว3าจะใช)ได)ถึงกี่ปN หากใช)ได)นานกว3า ๒ ปN มหาวิทยาลัยก็จะยังคงอยู3ได) แต3ถ)า
ใช)ได)ไม3ถึง ๒ ปN มหาวิทยาลัยอาจจะมีปIญหา อาจจะต)องเชิญผู)มีความรู) เชี่ยวชาญด)านการเงินมาให)
คําปรึกษา แก)ปIญหาวิกฤตทางด)านการเงิน สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรจะทําในตอนนี้คือ ๑) เพิ่มรายได) ๒)

๑๑
ตัดรายจ3าย โดยมหาวิทยาลัยต)องพิจารณาและคํานวณว3าหากเกิดวิกฤตทางการเงิน มหาวิทยาลัยควร
จะทําอย3างไรจึงจะอยู3รอด จะมีมาตรการประหยัดอย3างไร และควรให)ประชาคมได)รับทราบสถานะ
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อความมีส3วนร3วมในการประหยัดและแก)ไขปIญหาต3างๆ ร3วมกัน
อธิการบดีรายงานว3า (ร3าง) แผนบริหารความเสี่ยงนี้นํามาจากคณะและหน3วยงานทุก
หน3 ว ย ขณะนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การเรื่ อ งการกํ า หนดตํ า แหน3 ง ทางวิ ช าการ อาทิ ตั้ ง
คณะกรรมการจากผู)ที่มีตําแหน3งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยจํานวน ๑๔ คน ให)มาช3วยกันจัด
อบรมปฏิบัติการเพื่อช3วยเหลืออาจารยให)ก)าวสู3ตําแหน3งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช ให) ข)อ มู ล ว3 า จากข3 า วเศรษฐกิ จ ที่ ร ายงานว3 า
ประเทศไทยมีหนี้ร)อยละ ๖๐ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเบื้องต)น (GDP : Gross Domestic
Product) นั้น ตามจริงแล)วมีถึงร)อยละ ๘๐ – ๘๕ เพราะเหตุจากการสูญเสียที่เกิดขึ้น คาดว3าจะเกิด
การถดถอยของเศรษฐกิจในช3วงปลายปNมากกว3าร)อยละ ๓ จึงควรระวังว3าหากมหาวิทยาลัยได)รั บ
งบประมาณจากรัฐบาลลดลง มหาวิทยาลัยควรจะทําอย3างไรเพื่อให)อยู3ได)ด)วยตนเอง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอให)มหาวิทยาลัยจัดทําเอกสารนี้ให)ดีก3อนส3ง เพราะ
ความเสี่ยงนั้นจะต)องมีผลกระทบ ควรจะเปFนเรื่องของความเสี่ยงที่มีผลกระทบโดยเฉพาะประเด็น
กองทุนกู)ยืมเพื่อการศึกษานั้นเปFนผลกระทบและเปFนความเสี่ยงอย3างแน3นอน
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กล3าวว3า เห็นด)วยกับอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให)
ความเห็นว3าความเสี่ยงทางการเงินเปFนจุดเริ่มของความเสี่ยงทั้งหมด เมื่อจํานวนนักศึกษาน)อย ทุน
กู)ยืมเพื่อการศึกษาก็ลดลงเงินรายได)ก็ลดลงด)วย
รองศาสตราจารยธี ร ยุ ท ธ สุ น ทรา เสนอแนะว3 า ขณะนี้ ไ ด) รั บ ทราบปI ญ หาจาก
ประชาคมเกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เช3น กรณีค3าสอนที่ไม3เพิ่มขึ้น การปKดไฟฟ_าเพื่อ
ประหยัดไฟ ประเด็นเหล3านี้มหาวิทยาลัยควรสร)างความเข)าใจ โดยชี้แจงให)ประชาคมรับทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า คณะรัฐมนตรีมีมติแล)วว3าให)งดเงินกองทุนกู)ยืมเพื่อ
การศึกษา และให)ไปใช)กองทุนเงินกู)ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได)ในอนาคต (กรอ.) แต3 กรอ. มี
ข)อกําหนดว3าไม3ให)สําหรับผู)เรียนในสายสังคมศาสตร ให)แต3สายวิทยาศาสตรและสาขาวิชาที่ขาดแคลน
และเปFนความต)องการระดับประเทศ แต3นักศึกษาของมหาวิทยาลัยส3วนใหญ3ไม3ใช3สายวิทยาศาสตร
ศาสตราจารยฐาปนา บุ ญ หล) า เสนอแนะว3 า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครมี
ความสามารถที่จะหารายได)เพิ่มได) เพราะขณะนี้มีรายได) ๓๐๐ ล)านบาทเศษ มีสินทรัพย ๒,๔๐๐ กว3า
ล)านบาท สามารถกู)เงินจากธนาคารมาดําเนินการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยได)
อาจารยไพบูลย วิริ ยะวัฒนะ รองอธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารง
ตําแหน3งบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาตัวเลขในวาระที่ ๕.๒ หน)า ๖ ว3าขณะนี้มหาวิทยาลัยคาดว3าจะมีเงิน
ใช)จ3ายได) ๕ ปN ฉะนั้นฝaายบริหารจะรับไปพิจารณาว3าจะจัดการภาวะความเสี่ยงนี้ให)ดีขึ้นได)อย3างไร

๑๒
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช เสนอแนะให) กํา หนดเปF น มติ ว3 า นโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยให)มหาวิทยาลัยต)องเริ่มประหยัดและไม3ควรรบกวนเงินกองทุนมหาวิทยาลัยที่มีอยู3
เพื่อเตรียมไว)สําหรับการพัฒนาและอนาคตข)างหน)าของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ๑) มอบนโยบายให)ฝaายบริหารไปพิจารณากําหนดแนวทางการประหยัดและการลดต)นทุน
ค3าใช)จ3ายต3างๆ ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
๒) ให) กรรมการดํ าเนิ นงานของสภามหาวิ ทยาลั ย ฝa ายแผน งบประมาณ และการคลั ง
ตรวจสอบว3 าเงินของมหาวิทยาลัยนั้นมีอยู3เท3าใด และควรให)ประชาคมได) ร3วมรั บทราบ
สถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อจะได)ร3วมกันแก)ปIญหา หากมหาวิทยาลัยประสบ
ปIญหาภาวะวิกฤตทางการเงิน
๓) สํ าหรั บเอกสารที่ จะนํ าส3 ง ก.พ.ร. ให) ปรั บปรุ งแก) ไขตามข) อสั งเกตของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
๓.๖ รายงานการนําส/งเงินรายได&จากการดําเนินงานด&านธุรกิจและด&านสวัสดิการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า กลุ3มงานการตลาดและธุรกิจรายได) ได)นําส3ง
เงินรายได)จากการดําเนินงานด)านธุรกิจและด)านสวัสดิการ ปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ต3อ
มหาวิทยาลัย และเรียนเชิญหม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ฝaายธุรกิจและการลงทุน นําเสนอข)อมูลต3อที่ประชุม รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
หม3 อ มราชวงศโอภาศ กาญจนะวิ ชั ย ประธานกรรมการดํ า เนิ น งานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝaายธุรกิจและการลงทุน รายงานต3อสภามหาวิทยาลัยว3า ตามระเบียบศูนยวัฒนธรรม
พระนคร พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดให)ศูนยวัฒนธรรม
พระนคร นําส3งเงินรายได)แก3มหาวิทยาลัย ดังนี้ ๑) เงินได)จากการดําเนินการโครงการศูนยอาหารและ
ร) า นค) า และโครงการให) บ ริ ก ารการใช) อ าคารและสถานที่ เมื่ อ หั ก ค3 า บริ ห ารจั ด การ และค3 า
สาธารณูปโภค ไม3 เกิ นร)อยละ ๒๕ ตามที่คณะกรรมการบริหารกํ าหนดแล)ว ให) นําส3 งเข)าบั ญชี เงิ น
สวัสดิการ บุคลากร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยการรับจ3ายเงินรายได)เพื่อการ
จัด สวั สดิ การแก3บุ คลากร พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่ อใช)จ3 า ยในการจัด สวั สดิ การตามระเบี ยบดังกล3 าว และ
๒) เงินได)ของศูนยวัฒนธรรมพระนครเมื่อหักรายจ3ายตามงบประมาณประจําปNและเงินที่กันไว)เผื่อ
เหลือเผื่อขาด และกันไว)สําหรับลงทุน ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนยวัฒนธรรมพระนครกําหนด
แล)ว เหลือเท3าใดให)นําส3งเปFนเงินรายได)มหาวิทยาลัย ซึ่งในข)อนี้คณะกรรมการบริหารศูนยวัฒนธรรม
พระนครได)มีมติให)กันเงินไว)เผื่อเหลือเผื่อขาดและกันไว)สําหรับลงทุน ตามระเบียบฯ ไม3เกินร)อยละ
สามสิบห)า เหลือเท3าใดให)นําส3งเปFนเงินรายได)ของมหาวิทยาลัย และให)นําส3งเงินดังกล3าวเมื่อสิ้นสุด
ปNงบประมาณ ดังนั้นจากผลการดําเนินงานของศูนยวัฒนธรรมพระนคร ในปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ศูนยวัฒนธรรมพระนครจึงนําส3งเงินทั้งสิ้น ๓๐,๘๓๖,๘๔๖.๖๖ บาท (สามสิบ

๑๓
ล)านแปดแสนสามหมื่นหกพันแปดร)อยสี่สิบหกบาทหกสิบหกสตางค) รายละเอียด ดังนี้ ๑) นําส3งเงิน
รายได)มหาวิทยาลัยจํานวน ๒๐,๙๑๕,๓๑๖.๕๗ บาท (ยี่สิบล)านเก)าแสนหนึ่งหมื่นห)าพันสามร)อยสิบ
หกบาทห)าสิบเจ็ดสตางค) และ ๒) นําส3งเงินสวัสดิการบุคลากร จํานวน ๙,๙๒๑,๕๓๐.๐๙ (เก)าล)าน
เก)าแสนสองหมื่นหนึ่งพันห)าร)อยสามสิบบาทเก)าสตางค) นําส3งครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๖ จํานวน ๕,๗๖๐,๖๐๕.๔๒ (ห)าล)านเจ็ด แสนหกหมื่นหกร)อยห)าบาทสี่สิบสองสตางค) และ
จะต)องนําส3งครั้งที่ ๒ จํานวน ๔,๑๖๐,๙๒๔.๖๗ บาท (สี่ล)านหนึ่งแสนหกหมื่นเก)าร)อยยี่สิบสี่บาทหก
สิ บ เจ็ ด สตางค) ทั้ ง นี้ จ ะมี เ งิ น คงเหลื อ กั น ไว) เพื่ อ บริ ห ารจั ด การโครงการต3 อ ไป จํ า นวน
๑๓,๘๒๑,๗๒๘.๔๕ บาท (สิบสามล)านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร)อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบห)าสตางค)
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว3า ตัวเลขรายรับสูง แต3ตัวเลขรายจ3ายก็สูง เช3น
โรงงานน้ํากาซะลองมีรายรับตลอดทั้งปNเพียง ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม3น3าจะคุ)มค3าที่จะคงธุรกิจนี้ไว)
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ให)ข)อมูลว3า ได)ตรวจสอบรายจ3ายที่เกิดขึ้นของ
ธุรกิจต3างๆ ซึ่งจะให)ข)อเสนอแนะต3ออธิการบดีต3อไป และให)ข)อมูลเพิ่มเติมว3าโรงน้ํากาซะลองนั้นต)องมี
การซ3อมบํ ารุงเนื่องจากเครื่องผลิตน้ําเก3าและชํา รุด ควรมี การบํารุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล3 ก็จ ะ
สามารถผลิตน้ําต3อไปได)นาน ส3วนข)อบกพร3องอื่นๆ ก็ยังมีอยู3มาก อีกทั้งเรื่องรายรับรายจ3ายต3างๆ นั้น
สภามหาวิทยาลัยควรจะติดตามตรวจสอบเพื่อให)ข)อเสนอแนะและข)อสังเกตต3อไป
หลั งจากนั้ น ที่ ป ระชุ ม ได) อ ภิ ป รายเรื่ องหอพั กพระนครนิ เ วศ ซึ่ งเลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว3าหอพักพระนครนิเวศ มิใช3การดําเนินงานเพื่อหารายได) จึงไม3มีกําไร แต3ต)องนํา
รายได)จากค3าเช3ามาผ3อนชําระให)ธนาคารอาคารสงเคราะหเดือนละ ๕๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในปN ๒๕๖๑
ก็จะครบกําหนด
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า ให)ข)อสังเกตว3า หากพิจารณาในเชิงธุรกิจแล)ว การ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่กล3าวมานั้นไม3คุ)มค3า แต3ในเชิงของการฝnกประสบการณวิชาชีพ
อาจจะเปFนประโยชนในลักษณะของสหกิจศึกษา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ถามว3า ตั วเลขเหล3านี้ได)มีการตรวจสอบความถู กต)อง
หรือไม3 เพราะไม3มีการลงนามกํากับ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว3า ตัวเลขเหล3านี้ได)มาจากข)อมูลของฝaายบัญชี
โดยความดูแลของกองคลัง และอยู3ระหว3างการตรวจสอบกลุ3มตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
หม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย ให)ข)อมูลว3า ขณะนี้คณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ฝaายธุรกิจและการลงทุน ได)มอบนโยบายให)ศูนยวัฒนธรรมพระนครจัดตั้งหน3วย
ฝnกประสบการณวิชาชีพ โดยรับนักศึกษาฝnกงาน และทํางานเพื่อหารายได)ช3วยค3าครองชีพ
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว3า การดําเนินการของมหาวิทยาลัยนั้น ขณะนี้
เปFนการคิดแบบระบบราชการ ต)นทุนบางส3วนยังไม3ได)นํามาคิด
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ให)ข)อมูลในฐานะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยฝaายธุรกิจและการลงทุนว3า คณะกรรมการได)เคยแนะนําว3าในการผลิตน้ําดื่มนั้น สามารถ

๑๔
ขอร3วมซื้อขวดกับบริษัทที่สั่งซื้อขวดจํานวนมากเพื่อลดรายจ3ายค3าขวดน้ําได)ดีกว3าการซื้อจํานวนน)อย
เพราะจะได)ราคาที่ถูกกว3า
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให) ข) อ สั ง เกตว3 า การดํ า เนิ น งานนั้ น อยู3 ใ นเกณฑที่ ดี ขึ้ น
แต3อย3างไรก็ ตาม ในการรายงานต3 อที่ ประชุมสภามหาวิทยาลั ยครั้ งต3อไปควรให)ผู) อํา นวยการศูน ย
วัฒนธรรมพระนคร ซึ่งเปF นผู)รั บผิ ดชอบโดยตรงมาให)ข)อมูล ด)ว ย และให) แต3 งตั้ งรองศาสตราจารย
ธี ร ยุ ท ธ สุ น ทรา เปF น กรรมการ (เพิ่ ม เติ ม ) ในคณะกรรมการดํ า เนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย
ฝaายธุรกิจและการลงทุนด)วย
มติที่ประชุม ๑) รับทราบและให)นําส3งเงินรายได)จากการดําเนินงานด)านธุรกิจและด)านสวัสดิการ
๒) ให) ศู น ยวั ฒ นธรรมพระนครปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานตามข) อ สั ง เกตและ
ข) อ เสนอแนะของสภามหาวิ ท ยาลั ย และในการนํ า เสนอรายงานครั้ ง ต3 อ ไปให)
ผู)อํานวยการศูนยวัฒนธรรมมาร3วมนําเสนอด)วย
๓) ให) แ ต3 ง ตั้ ง รองศาสตราจารยธี ร ยุ ท ธ สุ น ทรา เปF น กรรมการ (เพิ่ ม เติ ม ) ใน
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝaายธุรกิจและการลงทุน
๓.๗ ประเด็ น ปE ญ หาและข& อ คิ ด เห็ น จากประชาคมของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัย แนะนํ า กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากนั้ น ได) เ ชิ ญ
อาจารยมณฑล จันทรแจ3มใส คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแนะนําคณะกรรมการบริหารคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสรุปรายงานการดําเนินงานของคณะ รวมทั้งสรุปข)อปIญหาจากประชาคม
ในคณะต3อที่ประชุม รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวขอบคุณและให)ข)อสังเกตจากการตกแต3ง องคประกอบ
ต3 า งๆ ภายในห) อ งประชุ ม ว3 า บุ ค ลากรของคณะมี ค วามรู) ค วามสามารถแข3 ง ขั น ได) แ ม) ใ นระดั บ
ต3างประเทศ หากปรับเปลี่ยนเปFนรายได)จะได)หรือไม3
คณบดีให)ข)อมูลว3า ได)วางแผนจะจัดห)องแสดงผลงาน (Gallery) และจัดจําหน3ายด)วย
จากนั้นได)เชิญผู)ช3วยศาสตราจารยสาธร ชลชาติภิญโญ กรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกสให)ข)อมูลเพิ่มเติมต3อที่ประชุมความว3า แจกันดอกไม)บนโตrะประชุมมีมูลค3า
ใบละ ๕,๐๐๐ บาท โคมไฟบนโตrะหน)าห)องประชุมเปFนผลงานของบัณฑิต ขณะนี้สาขาวิชาได)เตรียมเปKด
ห)องแสดงผลงานอันเนื่องมาจากงาน Ceramic Award มีการคัดสรรชิ้นงานที่จะนํามาจัดแสดง การจัด
ให)มีห)องแสดงผลงานดังกล3าวจะเปFนการทดแทนการฝnกประสบการณวิชาชีพในโรงงาน เพราะขณะนี้
โรงงานเซรามิกสได)ปKดกิจการเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายรายได)ขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท และค3าพลังงานลอยตัว
การเปKดห)องแสดงผลงานจะช3วยสนับสนุนการเรียนรู)และฝnกประสบการณของนักศึกษาได) จึงขอความ
อนุเคราะหมหาวิทยาลัยในการจัดให)มีห)องแสดงผลงานดังกล3าว

๑๕
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล3 า วว3 า เมื่ อเปK ด ห) องแสดงผลงานนี้ แ ล) ว คิ ด ว3 า สามารถ
จําหน3ายผลงานได)หรือไม3
ผู)ช3วยศาสตราจารยสาธร ชลชาติภิญโญ ตอบว3า คิดว3าสามารถจําหน3ายได)เพราะ
เคยมีประสบการณการขายถ)วยกาแฟ (Coffee Mug) ในราคาใบละ ๕๐๐ บาทได)
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยเสนอแนะให) ดํ าเนิ นการ ๒ ส3วน คื อ ๑) คุณค3 าทางศิ ลปะ
๒) ธุรกิจ โดยให)คิดค3าใช)จ3ายด)านต)นทุน ค3าฝNมือ ค3าบริหารจัดการ และกําไรที่ต)องการ เปFนรายได)ให)
มหาวิทยาลัยร)อยละ ๕๐ เปFนรายได)ให)คณะร)อยละ ๕๐ ส3วนที่ได)คณะก็แบ3งให)ผู)ควบคุมงานร)อยละ ๒๐
นักศึกษาร)อยละ ๘๐ เช3นนี้มีโอกาสเปFนไปได)หรือไม3 นอกจากนั้น การเปKดห)องแสดงผลงานอาจไม3พอ
ต)องร3วมมือกับคณะวิทยาการจัดการให)มาช3วยด)านการขาย เพราะในวงการการแสดง เช3น การแสดง
ละครเวที นั้น ผู) จั ดจะได) ส3วนแบ3งรายได) ร) อยละ ๕๐ บริษัทท3องเที่ ยวได) ร) อยละ ๕๐ ดั งนั้ น ผู) ผลิ ตก็
กําหนดราคาไว) ฝaายขายต)องการเท3าใดก็ให)คิดเพิ่มไป เช3น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู)ผลิตต)องการ
๕๐๐ บาท ให)คณะวิทยาการจัดการขายไป จะขายเท3าใดก็ได) แต3ผู)ผลิตต)องได) ๕๐๐ บาท เปFนต)น
ผู)ช3วยศาสตราจารยสาธร ชลชาติภิญโญ ให)ข)อมูลว3า จากประสบการณทํางานการ
ห)องแสดงผลงานร3 วมกับ ญี่ปุaน โดยปกติผู)นํ างานมาแสดงจะได)ส3วนแบ3งร) อยละ ๖๐ ฝaายดู แลห)อง
แสดงผลงานได)ร)อยละ ๔๐ โดยส3วนตัวคิดว3ามหาวิทยาลัยควรได)รับสัดส3วนร)อยละ ๒๐ อีกร)อยละ ๘๐
เปFนส3วนอื่นๆ เช3น ผู)ดูแลห)องแสดงผลงาน พนักงานทําความสะอาด สาขาวิชา เปFนต)น โครงการนี้จะ
ช3วยให)นักศึกษามีอาชีพ ทั้งนี้ โดยให)ข)อสังเกตว3าการแสดงชิ้นงานทางศิลปะนั้น พนักงานขายต)องมี
ความรู)ด) า นศิล ปะ ซาบซึ้ งในคุ ณค3า ของชิ้ น งาน วั ต ถุป ระสงคของการจัด แสดงผลงานมุ3 งที่การฝn ก
ประสบการณวิชาชีพใหม3ให)แก3นักศึกษา เปFนศูนยอบรมระยะสั้น โดยจัดอบรมและให)จัดทําผลงานมา
นําเสนอในห)องแสดงผลงาน ซึ่งต)องใช)กําลังคนจํานวนมาก
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า เพราะฉะนั้น อาจารยก็ยอมรับว3าถ)ามีผู)มาบริหาร
จัดการ งานจึงจะเกิด เพราะอาจารยจะให)ข)อมูลได)ในเชิงคุณค3า และมูลค3าของชิ้นงาน และให)อีกคน
หนึ่งช3วยคิดราคาจําหน3ายให) จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยได)สอบถามว3า ถ)าเปKดห)องแสดงผลงาน
แล)ว อีกกี่ปNจะได)รายได) ๑๐ ล)านบาท
ผู)ช3วยศาสตราจารยสาธร ชลชาติภิญโญ ตอบว3า ตลอดชีวิตของตนเปFนครู
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะว3า ถ)าพิจารณาในลักษณะที่กล3าวคือให)คนอื่นมา
ช3วยจัดการด)านธุรกิจ คณะจะสามารถสร)างรายได) ๑๐ ล)านบาทภายใน ๓ – ๔ ปNนี้ และได)ถามว3า
ภาพการต3อชิ้นส3วนเซรามิกสพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู3หัว ที่อยู3ในห)องประชุม
ราคาเท3าใด
อาจารยศศิธร คนทน รองคณบดี ให)ข)อมูลว3า ราคา ๗,๕๐๐ บาท
นายกสภามหาวิ ทยาลัย ให) ข)อสั งเกตว3 า เปF น การคิ ดราคาแบบถ3อมตน ซึ่ งต) องมา
พิจ ารณาแลกเปลี่ ยนข)อมู ลเรื่องนี้ กัน ใหม3 แล) วได) ถามคณบดีว3 า ที่ร ายงานว3า ต)องการงบประมาณ
ประมาณ ๗ ล)านบาท ไม3ปรากฏงบประมาณการซ3อมบํารุง แต3ประเด็นต3างๆ ที่กล3าวมานั้นดูเปFน

๑๖
ภาระที่หนักมาก เปFนไปได)หรือไม3ที่มหาวิทยาลัยจะให)คณะยืมเงิน ๗ ล)านบาท ไปดําเนินการแล)ว
นํามาคืน คณะจะคืนเงินยืมแก3มหาวิทยาลัยได)ภายในกี่ปN
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล3าวว3า ขอนําไปพิจารณาหารือกันก3อน
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อคิดว3า ผลงานของคณะมีคุณค3า แต3ขออย3าดําเนินการ
แบบมูลนิธิฟอรด ให)คิดดําเนินการแบบสตีฟส จอบบ บ)าง เพราะขณะนี้คิดโครงการ/กิจกรรมได) ก็
พิจารณาแต3ข)อมูลเงินเดือนและเงินเพิ่มตามรูปแบบ ถ)าคิดนอกกรอบก็จะเกิดความแตกต3าง ทุกคนที่มี
ส3วนร3วมจะได)ค3าตอบแทนเพิ่มจากการทํางานของตนเอง จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยได)กล3าวย้ํา
ให)คณบดีนํากลับไปคิดว3า ถ)าให)ยืมเงิน ๗ ล)านบาท จะใช)คืนเงินยืมได)เมื่อใด แล)วให)เสนออธิการบดี
โดยแนะนําว3าผลงานที่ผลิตก็ให)มีรูปแบบทางศิลปะบ)าง แต3ควรเน)นที่ผลิตตามความต)องการของตลาด
และผลิตได)ครั้งละจํานวนมาก (Mass Production) อย3าคิดทําเฉพาะห)องแสดงผลงานเท3านั้น
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ให)ข)อสังเกตว3า ประเด็นนี้ได)มีการกล3าวถึงตั้งแต3ครั้งที่
อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง เปFนคณบดี แต3ชะงักไป ถ)าเริ่มใหม3ได)ก็เปFนการดี โดยช3วงที่มีงานประชุมสัมมนา
ต3างๆ ควรให)คณะวิทยาการจัดการช3วยบริหารจัดการการขายผลงาน/ผลิตภัณฑได) นอกจากนี้ครุภัณฑที่
คณะมีใช)อยู3ก็สามารถสร)างมูลค3าเพิ่มโดยรับงานตรวจสอบคุณภาพต3างๆ ได) กลายเปFนรายได) เช3นเดียวกับที่
กรมช3างทหารอากาศรับดําเนินการอยู3 และทําให)ใช)ครุภัณฑได)คุ)มค3าด)วย หากคณะ/สาขาวิชาต)องการไป
ศึกษาดูงานที่กรมช3างทหารอากาศก็ยินดีประสานการนําไปศึกษาดูงานให)ได)
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า ให)ข)อคิดว3า ประชาคมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต)องการสร)างคนหรือเปFนผู)ผลิตสินค)า หรือต)องการทั้งสองประการ ถ)าเลือกเปFนผู)ผลิต ขอให)คณะคิด
มาว3าถ)าจะซื้อแจกัน ๒๐๐,๐๐๐ ใบ จะคิดราคาเท3าใด และหากจะสร)างคนแบบมูลนิธิศูนยศิลปาชีพ
พิเศษบางไทร ก็ให)เปKดคณะเปFนโรงเรียน ผู)เรียนส3วนหนึ่งเปFนนักศึกษา อีกส3วนหนึ่งเปFนประชาชน จะ
สามารถสร)างให)เขาเหล3านั้นมีวิชาชีพและมีรายได)เลี้ยงชีวิตได)อย3างดี ดังนั้น คณะพร)อมที่จะก)าวไปใน
แนวใด ทั้งนี้ ไม3เห็นด)วยหากคณาจารยจัดการเรียนการสอนเพียงเพื่อให)ได)ผลงานและตําแหน3งทาง
วิชาการ และขอสนับ สนุน ให)คณะสอนคนเข) าสู3อาเซียน เพราะถ)ามุ3 งผลิ ตสิน ค)าก็ คงเปFนไปได) ยาก
เพราะการผลิตสินค)าจํานวนเปFนแสนชิ้น ต)องมีโรงงานขนาดใหญ3มาก
ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยสาธร ชลชาติ ภิ ญ โญ กล3 า วแสดงความคิ ด เห็ น ว3 า จาก
ประสบการณการเปFนคณะกรรมการองคกรภายนอก ได)มีโอกาสสัมมนากับศิลปKนทั่วโลกหลายครั้ง
เคยคิดว3าการทําโรงงานอุตสาหกรรมนั้นสามารถทําได)แต3คุณค3าของงานชิ้นนั้นจะลดลงทันทีเมื่อมีชิ้นที่
๒ และชิ้นต3อๆ ไป มู ลนิธิศูนยศิลปาชีพพิเ ศษบางไทร นั้น มุ3งสอนแต3 ทักษะ ไม3สอนการออกแบบ
ผู)เรียนจึงดูแบบไม3เปFน ต)องทําตามของจริงเท3านั้น และเมื่อให)ผู)ที่ต3างสาขาวิชามาออกแบบชิ้นงาน
เซรามิกส ก็ปรากฏว3าไม3สามารถสร)างชิ้นงานได) เพราะผู)ออกแบบขาดความรู)ทางวิทยาศาสตร ดังนั้น
สาขาวิชาจึงคิดว3าสามารถผลิตชิ้นงานเปFนแสนชิ้นได) แต3คุณค3าจะลดลง
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยให) ข)อคิ ดว3 า เราออกแบบและผลิ ตได) แต3 ขายไม3 ได) จึ งต) อง
พัฒนานักศึกษาให)มีนวัตกรรม ผลิตแล)วขายให)มีรายได) โดยให)ผสมผสานระหว3างการสอนคนให)มีความรู)

๑๗
และช3วยตัวเองได)โดยไม3ต)องรองบประมาณความช3วยเหลือใดๆ ดังนั้น ขอให)ไปหารือกันแล)วทําโครงการ
มาเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยให)ระบุด)วยว3า เมื่อดําเนินการอย3างครบถ)วนสมบูรณ ต)องใช)เงินทั้งหมด
เท3าใด และให)ประสานกับคณะวิทยาการจัดการด)วยว3าจะใช)คืนเงินยืมได)ทั้งหมดภายในกี่ปN และขอให)คิด
หลักสูตรฝnกอบรมด)วย จะมีรายได)มากมาย ดังตัวอย3างหลวงพ3อวิริยังค สิรินฺธโร ที่ตั้งมูลนิธิชนาพัฒน
จัดฝnกอบรมการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) มีรายได)เข)ามูลนิธิเปFนจํานวนมาก
คณบดีกล3าวว3า จะรับไปทําแผนธุรกิจ ทําโครงการมาว3าใช)เงินเท3าใด และจะใช)เงิน
ยืมคืนได)ภายในเมื่อใด แล)วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต3อไป
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะให)หารือในกลุ3มบุคคลซึ่งมี ๒ ฝaาย ฝaายหนึ่งมัธยัสถ
รอบคอบในการใช)จ3าย อีกฝaายหนึ่งคิดเต็มรูปแบบใช)เงินเก3ง เพื่อให)เกิดความสมดุลในการคิดและได)
ข)อยุติที่เหมาะสม
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า ให)ข)อมูลว3า มีเพื่อนที่ต)องการหาซื้อเครื่องปI{นดินเผา
ที่ มีลั กษณะเลี ย นแบบศิ ล ปะแต3 ล ะยุ ค เช3 น ทวาราวดี ศรี วิ ชั ย อยุ ธ ยา ฯลฯ ถ) า คณะทํ า ให) ไ ด) จะ
ประสานงานให)
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล3าวว3า จะรับไปหารือกันอีกครั้งหนึ่ง
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉั ต รศุ ภ กุ ล เสนอแนะว3 า ขณะนี้ ก ารจั ด อาชี ว ศึ กษา
เติบโตมากในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล)า จึงขอให)คณบดีพิจารณาประเด็นการผลิตครูช3าง
หรือครูอุตสาหกรรมศิลป|ระดับปริญญาตรี ส3วนระดับปริญญาโทหรือเอก ก็ให)มุ3งไปทางด)านบริหาร
จัดการ ทั้งนี้ โดยเปFนโครงการร3วมกับวิทยาลัยการฝnกหัดครูและคณะวิทยาการจัดการ
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ขอให)คณบดีพิจารณากรณีนักศึกษาจํานวนลดลง
โดยให)ทําแผนว3าจะทําอย3างไร คณะจึงจะมีนักศึกษามากขึ้น
อาจารยธนาวุฒิ ขุนทอง ประธานกรรมการประจําหลักสูตรสถาปIตยกรรมศาสตร
บัณฑิต กล3าวขอบคุณสภามหาวิทยาลัยที่รับฟIงปIญหา/ข)อคิดเห็น/ข)อเสนอแนะของประชาคมคณะ
เทคโนโลยี อุต สาหกรรม จากนั้ น ได) กล3 า วถึ งภารกิ จ ของสาขาวิ ช าสถาปI ต ยกรรมศาสตร โดยให)
ข)อสังเกตว3าหากสาขาวิชายังอยู3ภายใต)โครงสร)างของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะทําให)การพัฒนา
เปFนไปได)ยาก และได)เสนอแนวทางการแก)ปIญหาด)านงบประมาณ พร)อมรายละเอียดการจัดตั้งคณะ
สถาปI ต ยกรรมศาสตร ตลอดจนขอเพิ่ ม ค3 า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษจากนั ก ศึ ก ษารายละ ๒,๐๐๐ บาท
รายละเอียดดังเอกสารและการนําเสนอประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า การตั้งคณะต)องกําหนดในแผนของมหาวิทยาลัย
ต)องมีกําลังคนและต)องเตรียมการ ดังนั้น จึงต)องจัดเตรียมแผนและนําเข)าแผนของมหาวิทยาลัย โดย
คิดให)ละเอียดและนอกกรอบ จากบุคลากรที่มีอยู3และทําไปแล)วควรประสบผลสําเร็จ เพราะฉะนั้นให)
ตั้งเป_าหมายว3า จะสร)างความเปFนเลิศ เพราะหากเราสามารถผลิตบัณฑิตให)มีคุณภาพทัดเทียมที่อื่น
ทําไมจะต)องคิดค3าเล3าเรียน/ค3าธรรมเนียมการศึกษาให)ถูกกว3าที่อื่น ขอให)คิดต)นทุนออกมาว3าต)องใช)
อะไร เท3าใด อย3างไร เมื่อเปKดแล)วก็ต)องประชาสัมพันธให)ผู)สมัครรู)ว3าต)องรับผิดชอบค3าเล3าเรียนเท3าใด

๑๘
ผู)เรียนจะได)อะไร เวลาคิดอย3าใช)กรอบราชการ ถ)าเปFนห3วงผู)ที่ยากจน ก็ให)จัดทุนการศึกษาให) ขอให)
ไปจัดทําเปFนแผนโดยละเอียด
อาจารยศุ ภ กิ จ สดสี กรรมการประจํ า หลั ก สู ต รสถาปI ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
เสนอแนะว3า หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรมีรายวิชาแต3ละกลุ3มวิชาให)มากขึ้น เพราะขณะนี้มีรายวิชาที่
ซ้ําซ)อนกันมาก
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให)นําเสนอข)อมูลต3อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให)
ปรับหลักสูตรหากจําเปFนต)องปรับ
อาจารยวราวุธ ยอดจันทร ประธานกรรมการประจําหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
เซรามิกส ให)ข)อมูลว3า จากที่นายกสภามหาวิทยาลัยได)เสนอแนะเรื่องการหารายได)ตามยุทธศาสตรที่
๘ นั้น สาขาวิชาก็มีแผนอยู3แล)ว ๑) ภาคฤดูร)อนนี้จะทําแผนความเปFนไปได)ทางธุรกิจ ๒) ปNที่ผ3านมามีผู)
มีสิทธิ์เข)าศึกษามารายงานตัวเข)าศึกษาเพียง ๓ ราย แต3มหาวิทยาลัยมีนโยบายไม3เปKดหมู3เรียนหาก
จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาต่ํ า กว3 า ๑๐ คน จึ ง ไม3 ส ามารถเปK ด หมู3 เ รี ย นใหม3 ใ นปN ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ ได)
ขณะเดียวกัน ก็พบว3าบางสาขาวิชามีจํานวนผู)รายงานตัวไม3ถึง ๑๐ คน แต3เปKดหมู3เรียนใหม3ได) จึง
ต)องการทราบนโยบายในเรื่องนี้
อธิการบดีให)ข)อมูลว3า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติว3า หากผู)มีสิทธิ์เข)า
ศึกษามีจํานวนต่ํากว3า ๑๐ คน ให)งดเปKดหมู3เรียนใหม3 ยกเว)นสาขาวิชาที่เรียนร3วมกันได) เช3น สาขาวิชา
ฟKสิกส ค.บ. และสาขาวิชาฟKสิกส วท.บ. โดยแจ)งผู)มีสิทธิ์เข)าศึกษาให)ย)ายสาขาวิชาก3อนรายงานตัวเข)า
เปFนนักศึกษา และขอให)สาขาวิชาปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจนบัดนี้ยังไม3ได)มีการปรับปรุง ขณะเดียวกันก็
มีข)อสังเกตว3า มหาวิทยาลัยอื่นกลับมีนักศึกษาสาขาวิชานี้เปFนจํานวนมาก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได)
ให)งบประมาณสาขาวิชาละ ๓๕,๐๐๐ บาท เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตร ขณะนี้มหาวิทยาลัยจัดจ)าง
บุคลากรด)วยงบประมาณสูงมาก แต3รายได)จากเงินบํารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษานั้นน)อย
มาก เพราะนักศึกษาน)อยลง จึงเกิดผลกระทบ
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ ว3าควรเปลี่ยนหลักสูตรโดยให)มุ3งเน)นทางธุรกิจ
ไม3ใช3ทางศิลปะ
ผู)ช3วยศาสตราจารยจักรภพ พูนสิน กรรมการประจําหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ให)ข)อมูลว3า สาขาวิชาต)องการโตrะเขียนแบบเนื่องจากที่มีอยู3ไม3เพียงพอให)
นักศึกษาได)ใช)อย3างทั่วถึง
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย สอบถามคณบดี ว3 า ได) ข องบประมาณในส3 ว นนี้ ไ ว)
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทใช3หรือไม3
คณบดีให)ข)อมูลว3า งบประมาณดังกล3าวไม3รวมโตrะเขียนแบบ
อธิการบดีรายงานว3า คณะกรรมการประสานและติดตามงานฯ ได)มีมติแจ)งไปแล)วว3า
มหาวิทยาลัยมีข)อจํากัด จึงต)องบริหารบนข)อจํากัด เนื่องจากคณะมีห)องและโตrะเขียนแบบอยู3หลาย

๑๙
ห)อง จึงให)สํารวจและใช)ร3วมกันไปก3อน ถ)ามีงบประมาณเหลือจ3ายเพียงพอก็จะจัดสรรให)ต3อไป เพราะ
ขณะนี้มีเงินแต3จัดสรรให)หน3วยงานต3างๆ ไปแล)ว
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช เสนอแนะว3า ศาสตรการออกแบบผลิตภัณฑนั้น
เปFนที่ต)องการและต)องใช)มากในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเครื่องสําอาง คณะ/สาขาวิชาควร
ประสานขอทุนวิจัยจากบริษัทกิฟฟารีนได)
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า การยุบเลิกภาควิชาและปรับเปลี่ยนเปFนสาขาวิชานั้นก็
เนื่องจากความมีอัตตา จึงขอให)บูรณาการการบริหารจัดการให)ดี อาจทําให)ลดการใช)ทรัพยากรได) และ
หมุนเวียนกันใช)งานได)เต็มที่ จะช3วยประหยัดและลดต)นทุนได) จะได)นํางบประมาณไปใช)ในสิ่งที่จําเปFน
ช3วงสุดท)ายของการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยได)กล3าวขอบคุณประชาคมคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพราะการมาพบกันทําให)ได)ทราบข)อขัดข)องและการพัฒนาเพื่อประโยชนของ
มหาวิ ทยาลั ย ซึ่งไม3 ได)จํ า กั ด เพี ย งเท3 านี้ หากประชาคมมี ข)อมู ล ใดจะเพิ่ มเติมก็ ให) เขี ย นเล3าให) ส ภา
มหาวิทยาลัยทราบได) แต3ขอให)เข)าใจว3าเรื่องบางเรื่องอยู3ในอํานาจของสภามหาวิทยาลัย แต3บางเรื่อง
เปFนการบริหารจัดการโดยอธิการบดี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะประสานให)อธิการบดีพิจารณาต3อไป
มติที่ประชุม ๑) กรณี ปIญ หาการดํ าเนิน งานซึ่ งเกี่ย วข)องกั บงบประมาณนั้ น สภามหาวิทยาลั ย
เสนอแนะให)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยืมเงินจํานวนดังกล3าวจากมหาวิทยาลัย
โดยให)ไปพิจารณาว3าจะใช)คืนเงินจํานวนดังกล3าวได)เมื่อใด ให)คณะจัดทําโครงการที่
สมบูรณและพิจารณาว3าควรใช)งบประมาณเท3าใด ทั้งนี้ควรหารือกับคณะวิทยาการ
จัดการในด)านการจัดการธุรกิจด)วย
๒) นอกจากการจัดห)องแสดงผลงาน (Gallery) นั้น สภามหาวิทยาลัยเสนอแนะให)
สาขาวิชาหารายได)โดย
๒.๑) สาขาวิ ช าเทคโนโลยีเ ซรามิ กสผลิต ผลงานโดยคงเรื่ องรู ปแบบทาง
ปริมาณศิลปะ แต3ควรเน)นปริมาณการผลิตผลงานที่เปFนความต)องการของตลาดให)
ได)ครั้งละจํานวนมาก (Mass Production)
๒.๒) ให)นําครุภัณฑที่มีมาใช)ในการรับงานตรวจสอบคุณภาพ
๒.๓) ให)คิดหลักสูตรฝnกอบรมระยะสั้นเพื่อหารายได)
๓) คณะควรเน)นการสอนคนเพื่อก)าวสู3อาเซียน โดยผสมผสาน รวมทั้งการสอนให)มี
ความรู)และช3วยตัวเองได)โดยไม3ต)องรองบประมาณสนับสนุน
๔) เสนอแนะให)คณะดําเนินโครงการพัฒนาครูช3างอุตสาหกรรมระดับปริญญาตรี
และการบริหารจัดการอุตสาหกรรมในระดับบัณฑิตศึกษา โดยร3วมมือกับวิทยาลัย
การฝnกหัดครู และคณะวิทยาการจัดการ
๕) ให)จัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาให)มากขึ้น
๖) กรณีสาขาวิชาสถาปIตยกรรมศาสตรเสนอให)จัดตั้งคณะสถาปIตยกรรมศาสตรนั้น
ให)จัดทําแผนโดยละเอียดและนําเสนอพิจารณาเพื่อนั้นเข)าแผนของมหาวิทยาลัย

๒๐
โดยให)เน)นสู3ความเปFนเลิศ ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนให)คิดให)ละเอียดและให)คิดนอก
กรอบ ว3 า ต) อ งใช) ท รั พ ยากรอะไร เท3 า ใด ส3 ว นนั ก ศึ ก ษาที่ ย ากจนก็ ใ ห) จั ด หา
ทุนการศึกษาให)
๗) กรณี ข) อ เสนอแนะของประชาคมเกี่ ย วกั บ รายวิ ช าหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ มี
รายวิ ช าซ้ํ า ซ) อ นนั้ น ให) นํ า เสนอมหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาและปรั บ หลั ก สู ต รถ) า
จําเปFนต)องปรับ
๘) กรณีสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส ที่มีผู)สมัครเข)าศึกษาจํานวนต่ํากว3าเกณฑทํา
ให)เปKดหมู3เรียนไม3ได)นั้น สภามหาวิทยาลัยเสนอแนะให)ดําเนินการ โดยปรับเปลี่ยน
หลักสูตรให)มุ3งเน)นทางธุรกิจ
๙) กรณี ส าขาวิ ช าออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑอุ ต สาหกรรมต) อ งการโตr ะ เขี ย นแบบนั้ น
สภามหาวิทยาลัยให)ข)อเสนอแนะว3า ให)บูรณาการการบริหารจัดการให)ดี เพื่อลดการใช)
ทรั พยากรและสามารถหมุ นเวี ย นกั น ใช) งานได) อย3 า งเต็ มที่ จะช3 ว ยลดต) น ทุ นและ
ประหยัดงบประมาณไปใช)ในสิ่งที่จําเปFน แต3หากมีความจําเปFนก็สมควรจัดหาให)ต3อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ การดําเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ วันศุกร!ที่
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ วันศุกรที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ ข)อสังเกตและ
ข)อเสนอแนะ ซึ่ งมหาวิ ทยาลั ยโดยผู) รับ ผิด ชอบได)นําไปดํา เนิ นงานแล)ว ดั งรายละเอีย ดในเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให&ที่ประชุมทราบ
๕.๑ คํารับรองและคู/มือการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว3า ตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร. ได)ส3งกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ มาให)มหาวิทยาลัยดําเนินการตามกรอบดังกล3าว และมหาวิทยาลัยได)ดําเนินการลงนามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุด มศึ กษาตามหลั กเกณฑที่ สํ า นั กงาน ก.พ.ร. กํ า หนดไปเรี ย บร)อยแล) ว นั้ น มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนคร โดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได)จัดทําเล3มคํารับรองและคู3มือการปฏิบัติราชการ

๒๑
ประจํ า ปN ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส3 ง ให) ผู) รั บ ผิ ด ชอบแต3 ล ะตั ว ชี้ วั ด ใช) เ ปF น คู3 มื อ การดํ า เนิ น งาน
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ รายงานการเงินประจําปCงบประมาณ ๒๕๕๖
เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ อาจารยไพบู ล ย วิ ริ ย ะวั ฒ นะ รองอธิ การบดี /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร นําเสนอรายงานการเงินประจําปNงบประมาณ
๒๕๕๖ ความว3า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยงานบัญชีและงบประมาณ กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี ขอนําเสนอรายงานการเงินประจําปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด)วยงบแสดงฐานะ
การเงิน งบรายได)และค3าใช)จ3าย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว3า เงินกองทุนอยู3ที่ใด เพราะไม3ปรากฏเปFนทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย และถ)ามีการปรับเปลี่ยนอธิการบดีไประยะหนึ่งก็จะไม3มีใครทราบเรื่อง หากไม3มีการ
รายงานก็จะไม3มีข)อมูลในเรื่องนี้
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ให)ข)อมูลว3า กองคลังจะรายงานให)รองอธิการบดีทราบ
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย มอบนโยบายว3 า ต3 อไปให)ร ายงานสภามหาวิ ทยาลั ย ด) ว ย
จากนั้นได)ถามว3าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจําได)เท3าใด
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ให)ข)อมูลว3า ร)อยละ ๓ ต3อการฝาก ๓๖ เดือน
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว3า ให)หาข)อมูลว3าหากฝาก ๔๘ เดือน จะได)ดอกเบี้ย
เท3าใด และให)ข)อสังเกตว3า ในกรณีการรายงานทางการเงินนั้นผู)อํานวยการกองคลังจะต)องมารายงาน
เอง เพราะจะต)องตอบคําถามของสภามหาวิทยาลัย นอกจากนั้นได)ให)ความเห็นว3า เมื่อรับงบเงินเดือน
มา กองคลังจะต)องคิดค3าใช)จ3ายให)ครบถ)วนว3าต)องใช)จ3ายเท3าใด ที่เหลือให)นําเข)ากองทุนไป มิฉะนั้น
จะต)องคืนงบประมาณเข)าส3วนกลาง ขอให)กองคลังดําเนินการมาใหม3 และได)ให)ข)อสังเกตเกี่ยวกับการ
ใช)เงินที่เบิกมาจากกระทรวงการคลังว3า ขอให)กองคลังพิจารณาว3าจะใช)เท3าใด ในช3วงเวลาเท3าใด แล)ว
ให)พิจารณานําเงินไปฝากตามระยะเวลาที่ยังไม3ได)ใช) เช3น เงินจํานวนนี้ต)องใช)อีกใน ๑ เดือนข)างหน)า ก็
ให) ไปฝาก ๑ เดื อน หรื อแบ3 งเปF น ส3 ว นๆ ตามเงื่ อนไขของระยะเวลาเพื่ อฝากเงิ น จากนั้น ได) ชี้ แนะ
เพิ่มเติมว3า คณะวิทยาการจัดการและสมาคมศิษยเก3าฯ ต)องมีส3วนเข)ามาช3วยดูแลให)ข)อเสนอแนะว3า
จะมีวิธีการลงทุนหรือทําอย3างไรเพื่อสร)างรายได)หรือเพิ่มพูนเงินที่มีอยู3
มติที่ประชุม รับทราบโดย
๑) มอบนโยบายให)รายงานเงินกองทุนต3อสภามหาวิทยาลัยด)วย
๒) ให)กองคลังพิจารณาว3าจะทําอย3างไรกับเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยให)เพิ่มพูนขึ้น
๓) เสนอแนะให)คณะวิทยาการจัดการและสมาคมศิษยเก3าฯ เข)ามาดูแลเสนอแนะวิธี
ลงทุน/สร)างรายได)
๕.๓ การเปลี่ยนแปลงกําหนดเปFด-ปFดภาคการศึกษาตามระบบของประชาคม
อาเซียน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี
นํ า เสนอข) อมู ล การเปลี่ ย นแปลงกํ า หนดเปK ด -ปK ด ภาคการศึ กษาตามระบบของประชาคมอาเซี ย น

๒๒
ความว3า ด)วยมหาวิทยาลัยได)เตรียมความพร)อมเข)าสู3ประชาคมอาเซียน โดยจะมีการเปลี่ยนแปลง
กํ า หนดการเปK ด –ปK ด ภาคการศึ ก ษาตามระบบของประชาคมอาเซี ย น รายละเอี ย ดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบโดยขอให)คิดอย3างรอบคอบว3าจะกระทบต3อบุคลากรอย3างไร เช3น การพักผ3อน
ช3 วงเวลาเปลี่ ยนถ3 ายระบบเปK ด -ปK ด ภาคการศึ กษาจากระบบเดิ มมายั งระบบของ
ประชาคมอาเซียน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ รายงานดอกผลจากสลากออมสิน
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รายงานว3า หลังจากที่มหาวิทยาลัยซื้อสลากออกสินตั้งแต3
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงขณะนี้เปFนระยะเวลา ๗ เดือน มหาวิทยาลัยได)รับเงินรางวัลตั้งแต3สิงหาคม ๒๕๕๖ –
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เปFนเงิน ๙๐,๘๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) สิงหาคม ๒๕๕๖ ได)รับเงิน
๗,๒๐๐
บาท
๒) กันยายน ๒๕๕๖ ได)รับเงิน
๗,๒๐๐
บาท
๓) ตุลาคม
๒๕๕๖ ได)รับเงิน
๑๒,๒๐๐
บาท
๔) พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได)รับเงิน
๗,๖๐๐
บาท
๕) ธันวาคม ๒๕๕๖ ได)รับเงิน
๑๗,๒๐๐
บาท
๖) มกราคม ๒๕๕๗ ได)รับเงิน
๒๒,๒๐๐
บาท
๗) กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ได)รับเงิน
๑๗,๒๐๐
บาท
คิดเปFนผลตอบแทนทั้งหมดประมาณร)อยละ ๑.๕๖ ซึ่งสูงกว3ารูปแบบเงินฝากกับธนาคาร
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได)รับเงินรางวัลจากรางวัลใกล)เคียงรางวัลที่ ๑ หลายครั้ง
นายกสภามหาวิทยาลั ยเสนอแนะว3า ๑) หากจัด ซื้อสลากออมสิน ในแต3 ละหมวด
หมวดละ ๑๐ ล)านบาท จะได)รางวัลที่ ๑ แน3นอน ๒) คาดว3าอีกไม3นานรัฐบาลจะออกพันธบัตรรัฐบาล
มหาวิ ท ยาลั ย ควรซื้ อ ไว) เพราะผลตอบแทนสู ง ๓) ขอให) นํ า ข) อมู ล เงิ น ฝากออมทรั พ ยมาคํ า นวณ
ค3าใช)จ3ายแล)วนําเงินบางส3วนไปลงทุนต3อไปได)
มติที่ประชุม รับทราบและให)ดําเนินการตามข)อเสนอแนะ
๖.๒ การนัดหมายการประชุมครั้งต/อไป
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ)งที่ประชุมว3า การประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําเดือน
มีนาคม ๒๕๕๗ คือวั นศุ กรที่ ๒๑ มี นาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยจะ
แบ3 งเปF น ๒ ช3 ว ง คื อ ช3 ว งแรก เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๓๐ สภามหาวิ ทยาลั ย พบปะประชาคมคณะ
วิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี และรั บประทานอาหารกลางวั น ช3 วงที่ สอง เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุ ม
สภามหาวิทยาลัยวาระปกติ
มติที่ประชุม
รับทราบ

๒๓
๖.๓ ติดตามความก&าวหน&าการดําเนินงาน
รองศาสตราจารยธี ร ยุ ทธ สุน ทรา สอบถามว3า ๑) ข) อบังคั บ ประกาศ ระเบี ย บ
ให)จัดทําใหม3 ๖ เดือน ได)มีการจัดทําแล)วหรือไม3 ๒) หลักสูตรฝnกอบรมบุคลากรสายวิชาการบรรจุใหม3
ที่มอบวิทยาลัยการฝnกหัด ครูนั้น ได)จัดทําแล)วหรือไม3 ๓) การจัดตั้ งโรงเรียนอนุบ าลสาธิต มีความ
คืบหน)าอย3างไร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า ข)อบังคับ ประกาศ ระเบียบ ได)จัดทํารวม
เล3มเรียบร)อยแล)ว
ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยอั ญ ชลี ไสยวรรณ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู) ดํ า รง
ตําแหน3งบริหาร/คณบดีวิทยาลัยการฝnกหัดครู ให)ข)อมูลว3า วิทยาลัยการฝnกหัดครูได)จัดทําหลักสูตร
ฝnกอบรมบุคลากรสายวิชาการบรรจุใหม3เรียบร)อยแล)ว และได)นําเสนอต3อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ แล)ว ส3วนการจัดตั้ งโรงเรียนอนุ บาลสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนั้ น ได)นําเสนอ
มหาวิทยาลัยว3าควรปรับให)เปFนศูนยบริบาล และได)จัดห)องเรียนแล)ว เหลือแต3ห)องปฏิบัติการกับห)อง
ธุรการบางส3วน
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๕ น.
ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู)จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

