๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันศุกรที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
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ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๕. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๖. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๗. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๘. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๙. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๑๐. หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๑๑. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๒. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
อาจารยชนิ ะทัตร นาคะสิงห
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
อาจารยนภพร เชื้อขํา
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย และขาราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูลาประชุม
๑. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
๒. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธรี ะศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๔. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

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

อาจารยชินวงศ ศรีงาม
อาจารยธงชัย ทองอยู
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
อาจารยสถาพร ปกปอง
นางสมอัปสร ปนสุข
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นางสาวชัชมน ประดิษฐการ
นายสุวิทย ธรณนทรพานิช
รองศาสตราจารยสมบัติ ทีฆทรัพย
ผูชวยศาสตราจารยศิริวัฒน สุนทรโรทก
นายสาทิต ศรีทองคํา
นายณัฐพงษ งามเพียงตากุล
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

อาจารยจนัญญา งามเนตร
อาจารยกฤตพล วังภูสิต
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางลภัสรดา นาคพริก

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
กรรมการผูจ ัดการ บริษทั อิแทลลิค จํากัด
ผูทรงคุณวุฒิในกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพฒ
ั น
บริษทั อิแทลลิค จํากัด
บริษทั อิแทลลิค จํากัด
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนากลุม งาน
สภามหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

4

ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมวา ดวย
ขณะนี้มีผูบริหารที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและมีบุคลากรสายวิชาการไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ดังนี้ ๑) รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณเปนบุคคลตัวอยางแหงป พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในสาขาบริหารการศึกษาและพัฒนาองคกร ในโครงการหนึ่ง
ลานกลาความดีถวายในหลวง ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการรางวัลไทยและมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยจะมีพิธีมอบ
รางวัลอยางเปนทางการในวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ๒) อาจารยธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ สังกัดคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๓
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ในการนี้ เห็นสมควรมอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีแกบุคคลดังกลาว จากนั้นจึงเรียนเชิญ
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีกับบุคคลทั้งสอง
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรและกลาววา ในนามของสภามหาวิทยาลัย ขอแสดง
ความยินดีกับอธิการบดีที่ผลของการตั้งใจทําหนาที่ทําใหไดรับผลตอบแทน ขอใหมีกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
ตอไป สําหรับผูชวยศาสตราจารยธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ ขอใหประสบความสําเร็จ ไดรับตําแหนงทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารยตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันศุกรที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๑๔ หนา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีแกไข
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ โครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดิน สําหรับวิทยาลัย
ชัย บาดาลพิพัฒน มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร จังหวัดลพบุรี และรางบันทึก ขอตกลงความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกับบริษัท อิแทลลิค จํากัด
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมหาวิทยาลัยมีโครงการที่จะใชประโยชนพื้นที่สวน
หนึ่งที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ทําโซลารฟารม เพื่อผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย เปนการสรางรายได
และเปนศูนยการเรียนรูสําหรับนักศึกษา บุคลากร และชุมชน โดยโครงการดังกลาวเปนความรวมมือทางวิชาการ
กับหนวยงานภายนอก จึงขอนําเสนอโครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดิน สําหรับ
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดลพบุรี และรางบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกับบริษัท อิแทลลิค จํากัด
อธิการบดีนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมความวา เนื่องจากวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเปลี่ยนบทบาท
ภารกิจเปนหนวยงานสนับสนุนวิชาการ จึงไดวางแผนดําเนินการในเรื่องนี้โดยติดตอประสานไปยังหนวยงาน
หลายหนวยงานที่เกี่ยวของ ขณะนี้มีแนวทางที่จะดําเนินการโดยดําเนินความรวมมือกับบริษัทอิแทลลิค โดยมี
รองศาสตราจารยสมบัติ ฑีฆทรัพย กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเปนผู
ประสาน จากนั้นไดเชิญนายสุวิทย ธรณินทรพานิช กรรมการผูจัดการ บริษัทอิแทลลิค นําเสนอขอมูลโครงการฯ
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ผูชวยศาสตราจารยศิริวัฒน สุนทโรทก ผูอํานวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนใหขอมูลวา
พื้นที่ ๕๐ ไรของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ทางดานตะวันออกเปนลูกรัง ถาลงทุนทําการเกษตรตองใชเงินทุน
จํานวนมาก การทําพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดินจะเปนประโยชน ทั้งนี้ บริเวณใกลๆ กับ
วิทยาลัยยังมีศูนยที่ใชพลังงานไบโอแกสและใชพลังงานลมดวย ซึ่งจะชวยเสริมการเรียนรูดานการใชพลังงานได
เปนอยางดี
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา โครงการ
นี้เ ปนโครงการที่ดี เปนประโยชนตอมหาวิท ยาลัย และไดถามวา บริษัทเปนผูจัดทําเอกสารรายงานการ
ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Environment Impact Assessment หรือ EIA) และเอกสารการ
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Health Impact Assessment หรือ HIA) ใชหรือไม

๔
นายสุวิท ย ธรณินทรพานิช ตอบวาเอกสาร EIA ไมตองทํา แตถาตองทํา บริษัท จะเปน
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ผูจัดทํา
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลวา เอกสาร
EIA นั้น ไมตองทํา ถาไมใชโรงงาน การดําเนินการของบริษัทไมใชลักษณะของโรงงานใชหรือไม
นายสุวิทย ธรณินทรพานิช กลาววา โครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยแบบติดตั้ง
บนพื้นดินนี้ มีลักษณะเปนโรงงานอยูแลว
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิททยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ถามวา บริษัท
จะแบงรายไดจากการขายกระแสไฟฟาใหมหาวิทยาลัยดวยหรือไม
นายสุวิทย ธรณินทรพานิช กลาววา ไมสามารถแบงรายไดดังกลาวใหมหาวิทยาลัยได เพราะ
มีรายไดจํากัดจากการขายกระแสไฟฟา เนื่องจากไดรับอนุญาตใหติดตั้งเครื่องผลิตขนาดเพียง ๑ เมกะวัตต
ทั้งนี้ บริษัทขอใชพื้นที่ ๕๐ ไร โครงการระยะ ๒๕ ป แบงชําระคาใชพื้นที่เปนรายปจนครบ ๑๐ ลานบาท และ
เมื่อพน ๒๕ ปไปแลว อุปกรณครุภัณฑตางๆ จะกลายเปนทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ใหขอสังเกตวา เมื่อครบ ๒๕ ป อุปกรณครุภัณฑตางๆ ก็
เริ่มดอยประสิทธิภาพ ไมมีประโยชนแลว
นายสุวิทย ธรณินทรพานิช ใหขอมูลวา ในชวงนั้นประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟายังคงมีอยู
ในราวรอยละ ๕๐-๖๐
พลอากาศเอกนพพร จันทวานิช กลาววา อุปกรณของจีนจะรับประกันการใชงานเพียง ๒๐
ป ในชวงปที่ ๒๕ ก็จะใชการไมไดแลว การรื้อถอนสิ่งกอสรางอุปกรณตางๆ ก็ทํากันไมได อธิการบดีก็ไมใชคน
ปจจุบัน จึงตองพิจารณาใหรอบคอบวา จะจัดการกับอุปกรณสิ่งกอสรางตางๆ ในโครงการอยางไร และถึงแม
จะไมตองทํา EIA และ HIA แตก็ตองมีการชวยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่เพื่อการอํานวยความสะดวก หาก
บริษัทสามารถดําเนินการไดทั้งหมด และตองพิจารณาขอจํากัดของการไฟฟาฯ ดวยวาจะสามารถรองรับได
หรือไม ขณะนี้การไฟฟาสวนภูมิภาคก็มีโครงการลักษณะนี้เชนกัน มีการหาพลังงานไฟฟาจากธรรมชาติเปน
หลัก การใชไฟฟาที่ผลิตจากน้ํามันจะลดลง จึงขอเสนอแนะใหไปศึกษาขอมูลสวนนี้ดวย
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตวา ในแตละ
ปขณะดําเนินโครงการ บริษัทก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไหล ดังนั้น จะตองแจงมหาวิทยาลัยดวยทุกครั้ง และ
ตองเปลี่ยนจนถึงปสุดทายของโครงการ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิถามวา กรณีของโครงการ
นี้ จะทําอยางไรกับชุมชนโดยรอบพื้นที่
นายสุวิทย ธรณินทรพานิช ใหขอมูลวา บริษัทจะตองหักเงินรายไดเขากองทุนพลังงานอยู
แลว กองทุนดังกลาวก็นําไปใชในชุมชนในจังหวัดนั้น นอกจากนี้จะเปดเปนศูนยเรียนรูสําหรับชุมชนดวย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว สอบถามรายละเอียดการผลิตและการจําหนาย เพราะเทาที่
ทราบโครงการที่บางปะอินมีคาใชจายสูงมาก มหาวิทยาลัยจะไดทราบวาตองเตรียมการอยางไรเมื่อบริษัทเลิก
โครงการ สภามหาวิทยาลัยจะไดรับทราบอยางชัดเจนวา บริษัทชวยมหาวิทยาลัยอยางไร นอกจากนี้ยังมีกรณี
ที่ตองทําความเขาใจกับชุมชนดวย
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา โครงการนี้มีประโยชน
มาก อาทิ การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนดานพลังงาน เปนตน แต ๑) ตองทําแผนรองรับใหชัดเจนวา
หลักสูตรจะแลวเสร็จเมื่อใด รับนักศึกษาไดเมื่อใด ซึ่งควรทําใหเปนแบบอยางของสถาบันทั่วไป ๒) ตองทําแผน
การขยายพลังงานทดแทนในเรื่องอื่นๆ เพื่อใหเห็นประโยชนอยางชัดเจน ๓) เอกสารหนา ๓๐ ที่ระบุวา ถาไดมี
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โครงการโซลารูฟท็อป จะทําการติดตั้งบนหลังคาของอาคารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยนั้น ควรสํารวจวาจะใช
จํานวนอาคารเทาใด และจะไดจํานวนไฟฟาเทาใด ถานําเสนอใหชัดเจนก็จะเปนประโยชน
นายสุวิทย ธรณินทรพานิช ตอบวา ปจจุบันตนศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาพลังงาน
ทดแทน วิทยาลัยพลังงานอยางยั่งยืนรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศาลายา จึงมีความตั้งใจที่
จะทําหลักสูตรเพราะสภาอุตสาหกรรมก็ยังขาดบุคลากรในดานนี้ จึงเห็นวา ๑) ขณะนี้ยังไมมีหลัก สูตรดาน
พลังงานและพลังงานทดแทน จึงปรารถนาที่จะใหเกิดหลักสูตรดังกลาว ๒) มีกรณีศึกษาจากธนาคารพาณิชย
ตางๆ ที่กําหนดใชเปนเกณฑในการคิดจุดคุมทุนวาจะตองผลิตกระแสไฟตอวันไดไมต่ํากวา ๕ ชั่วโมง
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา บริษัทจะจัดทําแบบติดตั้งบนหลังคาดวยหรือไม
นายสุวิท ย ธรณิน ทรพานิช ตอบวา ยัง ไมไดดําเนิน การแบบติดตั้ง บนหลัง คา เนื่องจาก
โครงการโซลารรูฟขนาดไมเกิน ๑ เมกะวัตต ยังไมประกาศใช จึงทําโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่วิทยาลัย
ชัยบาดาลพิพัฒนกอน อยางไรก็ตาม อาจจะสํารวจและเตรียมไวกอนได
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา กระแสไฟเปนของบริษัททั้งหมดใชหรือไม ถาใช ที่
ระบุไววามหาวิทยาลัยไดใชไฟนั้น มหาวิทยาลัยจะใชไดอยางไร ในเมื่อบริษัทจําหนายกระแสไฟทั้งหมด
นายสุวิทย ธรณินทรพานิช ใหขอมูลวา มหาวิทยาลัยจะไดใชไฟจากโรงงานเมื่อคาไฟของ
การไฟฟาสวนภูมิภาคแพงขึ้น
อาจารย ศุ ภ ลั ก ษณ ใจเรื อ ง ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง แสดงความเปนหวงเกี่ยวกับผลกระทบเรื่องความรอนที่มีตอชุมชน
นายสุวิทย ธรณินทรพานิช ใหขอมูลวา ความรอนจะระเหยลงไปขางใตแผนรับแสงอาทิตย
บริษัทตองการยกพื้นใหสูงขึ้นอีก แตคาใชจายก็แพงขึ้น
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ขอใหพิจารณาใหรอบคอบวาจะมีผลกระทบตอ สิ่งแวดลอม
และการเกษตร การเพาะปลูกของชุมชนหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เวลาที่คุมทุนคือ ๙ ปใชหรือไม จึงจะไดตามราคาที่ตกลงไว
พลอากาศเอกนพพร จันทวานิช เสนอใหบริษัทดําเนินการดังนี้ ๑) นําเสนอขอมูลเปนลาย
ลักษณอักษรที่แจงที่ประชุมวาประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณในการผลิตกระแสไฟฟาจะลดลงจากรอย
ละ ๙๐ เปนรอยละ ๗๐ หรืออื่นๆ ดวย ๒) ลดระยะเวลาสัญญาจาก ๒๕ ปเปน ๒๐ ป ๓) เปลี่ยนเงื่อนไขการ
จายคาใชพื้นที่จากรายปเปนรายเดือน ๔) เมื่อสรางโรงผลิตกระแสไฟฟาเสร็จแลวใหนักศึกษาไปศึกษาดูงาน
ตั้ง แตแรกเริ่ม นับ ตั้ง แตก ระบวนการติดตั้ง จะทําให นั ก ศึก ษาได รับ ประโยชน อยางมาก นอกจากนี้ ยัง ได
เสนอแนะใหอธิการบดีตรวจสอบมูลคาของพื้นที่ที่จะจัดตั้งโรงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และคิดรายรับ
รวมทั้งประโยชนที่จะไดรับใหเหมาะสม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะเพิ่มเติมวา ประโยชนที่จะไดรับนั้นมิใชเฉพาะการให
นักศึกษาไดฝกหรือศึกษาดูงาน แตร วมถึงการมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลังงานทดแทน
สรางกําลังคนที่มีความรูความสามารถดานนี้ใหเปนประโยชนตอประเทศชาติใหได โดยใหมีแผนที่ ชัดเจนวา
หลักสูตรจะแลวเสร็จเมื่อใดดวย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เสนอแนะวา ๑) ใหระบุดวยวาหลังจาก ๒๐ ปแลว มหาวิทยาลัย
ตองทําอะไรบาง ๒) ใหเตรียมการเรื่องบุคลากรในมหาวิทยาลัยดวยวาตองใชเทาใด และเตรียมความพรอมดาน
บุคลากรเพื่อไวในโรงผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยนี้ มิฉะนั้นจะกลายเปนสิ่งปลูกสรางที่รอรื้อทิ้ง
นายสุวิทย ธรณินทรพานิช ใหขอมูลวา จะมีก ารเปลี่ยนแผนรับ แสงอาทิตย และอุป กรณ
แปลงกระแสไฟฟา (Inverter) ทุก ๕ ป ทั้งนี้ บริษัทจะนําเสนอเอกสารฉบับสมบูรณตอไป
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หลังจากนั้นผูเขารวมประชุมในวาระนี้ไดออกจากหองประชุม และสภามหาวิทยาลัยไดรวม
พิจารณารายละเอียดโครงการ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา มหาวิทยาลัยตองดูแลเรื่องนี้เอง เพราะขณะนี้เมื่อคํานวณ
คราวๆ บริษัทจะไดเงินปละ ๕๐๐ ลานบาท เมื่อครบ ๗ ปก็จะไดทุนคืน สวนมหาวิทยาลัยนั้นอาจไมไดเรียนรู
อะไร เพราะบริษัทจะใหผูประกอบการรายยอยอื่นๆ มาดําเนินการ ดังนั้น ควรจัดทําประกาศแจงทั่วไปรับ
สมัครผูสนใจมาดําเนินการ โดยใหระบุรายละเอียดวาจะจัดสรรรายไดใหมหาวิทยาลัยไดเทาใด ทั้งนี้ คาใชจาย
จริงไมเกินรอยละ ๒๐ ชวงทายก็มีรายไดถึงรอยละ ๘๐ ขอใหมหาวิทยาลัยคิดคํานวณใหรอบคอบ กรณีนี้ตอง
หารือและรูสถานะที่แทจริงของโครงการ สําหรับการพิจารณาวาระนี้ สภามหาวิทยาลัยมีมติเพียงรับทราบ
และยัง ไมใหล งนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ โดยขอใหพิจารณาใหรอบคอบ เพราะหากทุก ๕ ป ตอง
เปลี่ยนแผนรับแสงอาทิตยและอุปกรณแปลงกระแสไฟฟา (Inverter) มหาวิทยาลัยจะนํางบประมาณจากที่ใด
มาใชจายในกรณีนี้ เมื่อครบสัญญา ๒๕ ป ขณะที่ไดรายรับมาเพียง ๑๐ ลานบาท ขอใหมหาวิทยาลัยไปเจรจา
กับบริษัทมาใหม
อธิการบดีกลาววา จะรับไปตรวจสอบรายละเอียดเรื่องประโยชน รายรับและหลักสูตร โดย
จะขอคําปรึกษาจากนายกสภามหาวิทยาลัยและพลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ใหขอสัง เกตวา ขณะนี้มีขอมูลจากผูประกอบการรายนี้
เพียงแหลงเดียว ขอใหหาขอมูลจากแหลงอื่นๆ มาเปรียบเทียบกัน เชน ครบสัญญา ๒๐ ป โรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยเปนของมหาวิทยาลัย และประสิทธิภาพการทํางานของโรงไฟฟาฯ มีถึงรอยละ ๘๐ เปนตน เพราะ
ถาครบ ๒๕ ป แผงก็สนิมขึ้นแลว ตองพิจารณาวัสดุของอุปกรณที่ใช รวมทั้งจุดคุมทุน บริษัทตองการความ
ชวยเหลือจากมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นใหมหาวิทยาลัยพิจารณาใหรอบคอบ
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน เสนอใหแตงตั้งกรรมการเฉพาะกิจ ประกอบดวย พลอากาศเอก
นพพร จันทวานิช ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว และอาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
นายกสภามหาวิ ท ยาลัย เสนอแนะว า ขณะนี้ผู ป ระกอบการสนใจทํา โรงไฟฟ าพลัง งาน
แสงอาทิตยที่จังหวัดลพบุรี เพราะเปนพื้นที่ที่ดีในการรับแสงอาทิตย บริษัทที่ไดรับสิทธิในการดําเนินการหลาย
แหงยังไมมีพื้นที่ที่จะตั้งโรงไฟฟาฯ มหาวิทยาลัยมีโอกาสพิจารณาขอเสนอจากหลายราย โดยควรหารือเรื่องนี้
กับศาสตราจารยดุสิต เครืองาม ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานแสงอาทิตย
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ใหขอมูลวา กองทัพอากาศเตรียมทําโครงการนี้บนพื้นที่ ที่
โคกกระเทียม จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่เปนพันไร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะวา หากโครงการดังกลาวทําใหเกิดรายไดมหาวิทยาลัย
ควรขยายพื้นที่ทําโรงไฟฟาฯ ใหมากขึ้น
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เทาที่ทราบกระทรวงพลังงานจะจํากัดพื้นที่ที่ใหดําเนินการ
แลวกลาวสรุปวาใหอธิการบดีศึกษาหาขอมูลในเรื่องนี้กอน แลวจึงตั้งกรรมการเพื่อสนับสนุนการดําเนินการนี้
มติที่ประชุม รับทราบโดยยังไมใหลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ และใหมหาวิทยาลัยศึกษาขอมูลใน
เรื่องนี้กอนและเมื่อจะดําเนินการจึง ตั้ง กรรมการสนับ สนุนการดําเนิ นการ มีก ารจัดทํ า
ประกาศแจงทั่วไปรับสมัครผูสนใจมารวมดําเนินการแลวพิจารณาจากรายละเอียด เงื่อนไข
การจัดสรรรายไดและประโยชนตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจะไดรับ
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๓.๒(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๓ ฉบับ
๓.๒.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยความรู
ความสามารถและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. ....
เลขานุก ารสภามหาวิท ยาลัย รายงานวา ตามที่ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
๕/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ ๒๐ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได พิ จ ารณารายละเอีย ดการกํ าหนดความรู
ความสามารถและทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุนไปแลวนั้น ที่ประชุมมีมติอนุมัติการ
กําหนดความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อใชเปนมาตรฐานใน
การสรรหาและแตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนง โดยใหใชไดกับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน
และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดดังนี้ ๑) แนวทางการกําหนดความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการ
ปฏิบัติงาน ประกอบดวย ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ และแนวทางการกําหนดทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน๒) การกําหนดระดับความรูความสามารถ
และระดับทักษะที่เหมาะสมกับแตละประเภทและระดับตําแหนง รวมทั้งคําอธิบายและเกณฑการประเมินขณะนี้
มหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยความรูความสามารถและทักษะที่
จําเปนในการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. .... โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย และฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ เรียบรอยแลว เมื่อวันศุกรที่
๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิถามวา ไดมีการ
กําหนดตํ าแหน ง ต างๆ เช น นัก วิ ชาการสิ่ ง แวดลอ ม นัก วิ ชาการการเกษตร นัก วิ ชาการศิ ล ปวั ฒ นธรรม
นักวิชาการกิจกรรมสันทนาการ หรือไม
นางสาวสมอั ป สร ป น สุ ข ที่ ป รึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ด า นบริ ห ารงานบุ ค คลให ข อ มู ล ว า
รายละเอียดที่จัดทํามานี้อยูในรางกรอบอัตรากําลัง ที่สภามหาวิท ยาลัยไดอนุมัติไวแลว ถามีการขอกรอบ
อัตรากําลังตางๆ ก็จะระบุไว
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกต
วา การกําหนดตําแหนงประเภทผูบริหาร ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงานกับความรูเรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบราชการนั้นเหมือนกัน ควร
มีความแตกตางกันไปตามตําแหนง
นางสาวสมอัปสร ปนสุข ชี้แจงวา ขอมูลที่นําเสนอมานั้น สภามหาวิทยาลัยไดเคยพิจารณา
และกําหนดไว หากจะใหเพิ่มเติมก็ได
มติที่ประชุม อนุมัตขิ อ บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๒.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร วาดวยความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. .... โดย
ผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย และฝายจัดทํา
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ เรียบรอยแลว เมื่อวันศุกรที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
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อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอใหนิตกิ รสรุปประเด็นที่เพิ่มเติมจากขอบังคับฉบับที่ ๒
นางสาวฐิ ติ ภ รณ พงษ ป ระเสริฐ นิ ติ ก ร รายงานว า ประเด็ น ที่ ๑) มี ก ารเปลี่ย นแปลง
องคประกอบของกรรมการในขอ ๔ และปรับจํานวนกรรมการในขอ ๕ – ๖ ประเด็นที่ ๒) เดิมมีขอบังคับฉบับ
ที่ ๑ และฉบับที่ ๒ ไดปรับเปนฉบับเดียว และประเด็นที่ ๓) มีบทเฉพาะกาล
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ถามวา ที่เพิ่มกรรมการในขอ ๔ เพราะคาดวาจะดีขึ้นอยางไร
นางสาวสมอั ป สร ปน สุข ชี้ แ จงวา เนื่ องจากคณะกรรมการบริห ารงานบุค คลประจํ า
มหาวิทยาลัยมีภาระหนาที่ในการออกกฏ ระเบียบ ขอบังคับ การมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงาน
บุคคลและดานกฎหมาย จะชวยใหการทํางานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ คลองตัวและถูกตองยิ่งขึ้น
ประกอบกับคณะกรรมการตามขอกําหนดในขอบังคับเดิมก็ไมเอื้อใหไดมาซึ่งผูทรงคุณวุฒิดังกลาว
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เปนการแตงตั้งเปนกรรมการตลอดวาระ หรือเชิญมาเปน
ครั้งคราว เพราะตองคิดถึงคาใชจายดวย
นางสาวสมอัปสร ปนสุข กลาววา ไดมีการลดจํานวนจากกลุมผูแทนผูบริหารแลว คาใชจาย
โดยรวมก็จะไมเพิ่มขึ้น
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการกลาววา ที่ลดลงคือผูแทนบุคลากร และผูแทนผูบริหาร
ที่ลดจาก ๖ คน เหลือ ๓ คน
นางสาวฐิติภรณ พงษป ระเสริฐ ใหขอมูล วา ผูแทนจากบุคลากรใชก ารสรรหามิใชก าร
เลือกตั้ง
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ใหปรับแกภาษาในขอ ๔ (๖) ที่มีคําวา “...สามคน...” ซ้ํากันออก
มติทปี่ ระชุม อนุมัตขิ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใหปรับแกภาษาในขอ ๔ (๖) ที่มีขอความวา
“สามคน” ซ้ํากันออกไป ๑ ขอความ
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๓.๒.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารพุทธวิชชาลัย พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมีการจัดตั้งพุทธวิชชาลัยเปนหนวยงานภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง จัดตั้งหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕และไดออกขอบังคับฯ วาดวยการบริหารและ
การดําเนินงานพุทธวิชชาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตอมาไดมีการปรับโอนหลักสูตร
สาขาวิชาพระพุทธศาสนาไปสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เนื่องจากขอปญหาในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ สมศ. ที่ จะต องตรวจประเมิ นคณะ หากคณะใดไม ผานเกณฑการประเมินคุ ณภาพ
มหาวิทยาลัยจะไมผานเกณฑการประเมิน ทั้งนี้ การประเมินจะมีในทุก ๕ ป รอบตอไปจะมีการประเมินเมื่อสิ้นป
การศึกษา ๒๕๕๘ และจะตองรับการประเมินในป พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ในการนี้ จึงมีความจําเปนตองแกไข
ขอบังคับฯ ดังกลาว เพื่อใหสามารถบริหารจัดการพุทธวิชชาลัยได เ หมาะสมกับการเปนหนวยงานสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารพุทธ
วิชชาลัย พ.ศ. .... ซึ่งผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝาย
กฎหมาย และฝายจัดทําขอบัง คับ ระเบียบ ประกาศ เรียบรอยแลว เมื่อวันศุก รที่ ๙ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๘ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา พุทธวิชชาลัยไมมีการเรียนการสอนเลยหรือ
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ผูชวยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ ผูชวยอธิการบดี/ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาใหขอมูลวา เหตุที่พุทธวิชชาลัยไมมีการเรียนการสอนเนื่องจากประเด็นของการประเมินคุณภาพการศึกษา
เพราะถาผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของพุทธวิชชาลัยไมผานเกณฑ จะเปนผลใหมหาวิทยาลัยไมผาน
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึ กษาไปดวย สํ านักงานประกั นคุ ณภาพการศึ กษาจึ งได หารือไปยั งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผูทรงคุณวุฒิหลายภาคสวน ไดรับขอเสนอแนะใหปรับยายหลักสูตรสาขาวิชา
พระพุทธศาสนาที่เคยสังกัดพุทธวิชชาลัยไปสังกัดคณะอื่น
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา เสนอแนะใหตัดขอความหนา ๒ ยอหนาที่ ๒ ขอความวา “...ใน
กรณีที่ผูอํานวยการพุทธวิชชาลัยมิไดเปนบุคลากร...” ออกไป และเสนอใหอธิการบดีเปนผูแตงตั้งผูอ ํานวยการฯ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา การบริหารพุทธวิชชาลัยเปนการบริหารโดยกรรมการ ดังนั้น
ตองใหกรรมการแตงตั้ง
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ใหขอสังเกต
วา เดิมพุทธวิชชาลัยมีภารกิจการเรียนการสอน ขณะนี้มีภารกิจตามรางขอบังคับขอ ๕ ซึ่งก็เปนภารกิจในคณะ และ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมอยูแลว
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิถามวา หนวยงานนี้
มีฐานะเทียบเทาคณะหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะให บริ หารตามข อบั งคั บนี้ ไปกอน ๑ ป แลวให มารายงาน
สภามหาวิทยาลัยวาจะดําเนินภารกิจตอไปหรือมอบใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรมดูแล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เมื่อแรกจัดตั้งพุทธวิชชาลัยนั้น มีความมุงหวังสูงมากและใช
ทุนสูงมากเชนกัน จึงเห็นวาควรใชขอบังคับนี้ไปกอนได แลวนํากลับมาทบทวนวาจะยืนยันใหมหาวิทยาลัยโดดเดน
ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอยูหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา อธิการบดี ๒ ทาน มีทิศทางที่แตกตางกัน อดีตอธิการบดี
เนนการบูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สวนอธิการบดีปจจุบันเนนความกาวหนารองรับโลกแหงอนาคต
จึงตองเขาใจ โดยใหดําเนินการไปกอน และมีรูปแบบใหมมารองรับซึ่งคงจะแกปญหาทั้งหมดยังไมได
อธิการบดีกลาววา กิจกรรมตางๆ ของพุทธวิชชาลัยยังไมไดลมเลิก และยังมีกิจกรรมรูปแบบใหมๆ
เพิ่มมา ยกเวนการเรียนการสอน โดยจะนําคณาจารยจากทุกคณะมาเปนกรรมการ เพราะยังเกี่ยวของกับหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป สวนโครงสรางที่นําเสนอมานั้นก็ไดหารือรวมกับกรรมการพุทธวิชชาลัย
มติที่ประชุม อนุมัตขิ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารพุทธวิชชาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย
๑) ใหตัดขอความหนา ๒ ยอหนาที่ ๒ ขอความวา “...ในกรณีที่ผูอํานวยการพุทธวิชชาลัยมิไดเปน
บุคลากร...” ออกไป
๒) ใหนําไปใชในการบริหารจัดการพุทธวิชชาลัยไปกอน ๑ ป แลวใหนํากลับมารายงานสภามหาวิทยาลัย
วาจะดําเนินภารกิจตอไปหรือมอบใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรมดูแล
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ระเบียบวาระที่ ๔
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เรื่องสืบเนื่อง
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ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ ตัวชี้วัด (KPI) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (เอกสารแยกเลม)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมหาวิทยาลัยไดจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI)
ในการประเมินผลการปฏิบัติง านบุคลากรสายสนับ สนุนวิชาการ โดยการจัดทําไดมีการประชุม ชี้แจงให
บุคลากรไดท ราบและใหบุคลากรทุก ระดับ รวมดําเนินการโดยไดคํานึงถึงตัวชี้วัดตามคาเปาหมายของแผน
ยุทธศาสตร และเกณฑก ารประเมินตั วบง ชี้ของ สมศ. และผานความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และจะทดลองใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๘ (๑ ตุล าคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เปนวิธีการที่ถูกตองหรือไม เพราะมีงาน ๕ ขั้นตอน แตละปก็
ลดไปขั้นตอนหนึ่ง ดังนั้น เมื่อครบก็ได ๕ และไมมีขั้นตอนอีกแลว ซึ่งเปนไปไดหรือไม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา เรื่องนี้มาจากคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) และ ก.พ.ร. ไดมอบใหสํานักมาตรฐานและรับรองคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปนผูทํา
อธิก ารบดีใหขอมูล เพิ่ม เติม วา ก.พ.ร. ใหล ดขั้นตอนการทํางาน ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได
กําหนดใหบุคลากรใชระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหลดขั้นตอน ถาไมใชระบบ ขั้นตอนก็ไมลด
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ใหขอสังเกตคะแนนที่กําหนดวา ขอ ๑ ระดับ ๕ = ๘๑ - ๘๕
ควรเปน ๘๑ ขึ้นไป ขอ ๕ ระดับ ๕ ก็เชนกัน ควรเปนระดับ ๕ = ๔๕ ขึ้นไป
อุป นายกสภามหาวิท ยาลัย ให ขอ สัง เกตเกี่ ยวกับ ขอ ๕ วา รั ฐ มี ขอ กําหนดอยู แล วว า ๒
ไตรมาสตองใชงบประมาณไดรอยละเทาใด ดังนั้น ขอนี้ตองเปลี่ยนเกณฑตามที่รัฐกําหนด นอกจากนี้หัวตาราง
ที่ใชคําวา “ลูกคา” นั้น ไมเห็นดวยที่จะใชคํานี้ เพราะมหาวิทยาลัยมิใชหนวยงานธุรกิจ
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒ นะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ให
ขอมูลวา เนื่องจากเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนนั้นไมชัดเจน จึงนําจุดออน
จากการประเมินคุณภาพการศึกษามากําหนดเปนตัวชี้วัด (KPI) ดังนั้น สิ่งที่ดําเนินการคือเปลี่ยนแบบประเมินที่
เปนอัตนัยใหมาเปนปรนัย มีห ลักฐานชัดเจน ตรวจสอบได ทั้งนี้ ตัวชี้วัดจะเปลี่ยนไปตามภาวการณ เมื่ อมี
จุดออนก็ตองปรับตัวชี้วัด
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ควรใหอาจารยวิทยาลัยการฝกหัดครูที่สอนเรื่องการวัดผลทํา
วิจัยวาการทําแบบนี้จ ะใชเ วลาและใชคาใชจายเทาใด เพราะแมจะใชร ะบบอิเ ล็กทรอนิกส ก็ตองพิมพเปน
เอกสารเพื่อเปนหลักฐานอีก
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ใหขอมูลวา สายการบินเจแปนแอรไลนขาดทุนเปน ๑๐ ป
ประธานคนใหมอายุ ๗๘ ปไดทําแผนลดตนทุนและกําหนดมาตรการใหใชกระดาษสองหนา ปแรกผลการ
ดําเนินการเกือบเทาทุน ปที่สองไดกําไร
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหารใหขอมูลวา เคยไปจัดอบรมรวมกับสํานักงาน ก.พ. เรื่องความทุกขที่เกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ พบวา
ไมสะทอนผลสัมฤทธิ์การทํางานของหนวยงานราชการเลย เมื่อมีระบบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนปละ
๑ ครั้ง บุคลากรก็มีอารมณปนปวนอยูแลว เมื่อพิจารณาเปนปละ ๒ ครั้ง ก็เกิดอารมณปนปวนปละ ๒ ครั้ง
จากการไปอบรมมีขอเสนอให ก.พ.ร. ไปศึกษาและปรับใหม
นายกสภามหาวิท ยาลัย กลาววา สถาบันวิจัยและพัฒ นาควรทําวิจัยในประเด็นดัง กลาว
เพราะจะทําใหเกิดผลกระทบ (Impact) ไดมาก
มติที่ประชุม รับทราบ
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๕.๒ การลงนามคํา รับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร ประจํา ป
งบประมาณ ๒๕๕๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เชิญผูชวยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ ผูชวยอธิการบดี/
ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รายงานที่ประชุมวา สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดสงกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. และแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ มาใหมหาวิทยาลัยรับทราบและดําเนินการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ เปนการบูรณาการระบบการประเมินผลของหนวยงานกลางที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา ๓ หนวยงาน
ไดแก สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.) สํานัก งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหเปนระบบ
เดียวกันและใชผลการประเมินรวมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถรายงานผลการดําเนินงานผ านระบบ
CHE QA ONLINE ของ สกอ. เพื่อลดภาระและความซ้ําซอนในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา การลง
นามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ เปนการลงนามระหวางอธิก ารบดี
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนคร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และเลขาธิก ารคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อเปนการทําขอตกลงรวมกันวาจะปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์และจะมุงมั่นปฏิบัติราชการให
เกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามที่ให
คํารับรองไว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เลขานุก ารสภามหาวิทยาลัยเรียนที่ประชุมวา กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ง ที่
๒/๒๕๕๘ คือวันศุกรที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔
อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น.
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ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม

32
34
36
38

รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

