๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายนพ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
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ผู้มาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ์
๒. นายถนอม อินทรกาเนิด
๓. รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารย์จานงค์อดิวัฒนสิทธิ์
๕. รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์
๖. นายดุสิต เจริญควนิช
๗. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์
๘. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๙. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว
๑๐. รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร
๑๑. อาจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์จิตราภา กุณฑลบุตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต โสไกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
รองศาสตราจารย์สุพจน์ แสงเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
อาจารย์บุญชัย อารีเอื้อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อะเคื้อ กุลประสูติดิลก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ลาประชุม
๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๒. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
๓. นายไพรัช อรรถกามานนท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง

๒
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ อินทพรหม
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช บุญประจักษ์
๒. รองศาสตราจารย์วรนุช แจ้งสว่าง
๓. อาจารย์วีระศักดิ์ บรรณาธรรม
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎาศิริวรสกุล
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี
๖. อาจารย์ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์
๗. อาจารย์ภูมิพัฒน์ ตระกูลทัศน์เจริญ
๘. นายดิเรก พรสีมา
๙. อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล สุชาติ
๑๑. อาจารย์สถาพร ปกป้อง
๑๒. อาจารย์ชินวงศ์ ศรีงาม
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ ไม้เจริญ
๑๕. นายสมชาย ทองพันธ์อยู่
๑๖. นางเพ็ญพิมล อัศวสืบสกุล
๑๗. นางสาวฐิติภรณ์พงษ์ประเสริฐ
๑๘. นางสาวสร้อยทอง เมณฑ์กูล
๑๙. นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ์
๒๐. นายวิทู โชติรัตน์
๒๑. นางสาวสมจิตร ดวงจันทร์
๒๒. นางลภัสรดา นาคพริก
๒๓. นางสาวลาวัณย์ ชานมณีรัตน์
๒๔. นางพัชราวไล ไพรี
๒๕. นางสาวยุพา สัจจาแก้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
นั ก วิ ช าก าร ศึ ก ษ าป ฏิ บั ติ ก าร ส านั ก งาน ส ภ า
มหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น.

4

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดสรุปได้ดังนี้

๓
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ บทความเรื่อง พลังพระนครแบบก้าวกระโดด โดย ดร.ดุสิต เจริญควนิช
นายดุสิต เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครได้เรียนเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากร จึงได้เขียนบทความเรื่อง พลังพระนครแบบ
ก้าวกระโดดเพื่อชี้ทางให้กับบุคลากรและมหาวิทยาลัย สามารถนาไปปฏิบัติได้เพียงแค่เปิดใจ หากบุคลากร
ผู้เป็นพลังหนุ่มสาว สามารถทาได้ มหาวิทยาลัยจะสามารถดาเนินไปได้แบบก้าวกระโดด
มติที่ประชุม รับทราบ
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๑.๒ พิธีรดน้้าขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า
วั น ที่ ๑๓–๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็ น ช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ ห รื อ ประเพณี ปี ใหม่ ข องประเทศไทย
ซึ่งชาวไทยจัดกิจกรรมวัฒ นธรรมประเพณีต่างๆ ได้แก่ การทาบุญตักบาตร การสรงน้าพระ การรักษาศีล
การเจริญภาวนา และการขอพรผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงเห็นสมควรจัดพิธีรดน้าขอพรจากนายก
สภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ทงี่ ดงามและมีคุณค่ายิ่งของไทย จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีรดน้าขอพร
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๑.๓ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ด้วยมีบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่
๑. รองศาสตราจารย์ ทิ วัต ถ์ มณี โ ชติ ได้ รั บ รางวั ล นั ก วิ จั ย ดี เด่ น จากสภาคณบดี ค ณะ
ครุ ศ าสตร์ แ ห่ งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้ รั บ พระราชทานรางวั ล ดั งกล่ าวจากสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้รับรางวัลครุฑทองคา จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบเกียรติคุณบัตรให้แก่บุคคลดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๔ มอบเหรียญทองค้ารางวัลเรียนดียอดเยี่ยม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครได้จัดให้มีพิธีมอบ
โล่รางวัลเรียนดียอดเยี่ยมให้แก่บัณฑิตที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละสาขาวิชา เป็นประจาทุกปี ในพิธีฝึกซ้อม
ใหญ่เต็มรูปแบบของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีฐานรากและ
ความเข้มแข็งด้านการฝึกหัดครู จึงได้จัดให้มี รางวัลเหรียญทองคาแก่บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ที่มีผลการ
เรียนสูงสุด โดยได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณการจัดทาเหรียญทองคาดังกล่าวจากดอกผลของเงินกองทุน
มูล นิ ธิ วิท ยาลั ย ครู พ ระนคร ๙๐ ของแต่ ล ะปี ที่ ผ่ านมา โดยบั ณ ฑิ ต ที่ มี ผ ลการเรีย นยอดเยี่ ยมสาขาวิช า
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การศึกษาจะได้รับทั้งโล่รางวัลเรียนดียอดเยี่ยมและรางวัลเหรียญทองคาสาหรับในปีนี้ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
และความภูมิใจแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้บัณฑิตเรียนดียอดเยี่ยม ได้รับรางวัลเหรียญทองคา
ดังกล่าวจากสภามหาวิทยาลัย โดยในปีนี้บัณฑิต ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองคาเรียนดียอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาว
ปรารถนา มะลิซ้อน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๘๘
นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบเหรียญทองคาเรียนดียอดเยี่ยมให้กับบุคคลดังกล่าว
จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ในนามของสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ทิวัตถ์ มณีโชติ ที่นาชื่อเสียงเกียรติคุณมายังมหาวิทยาลัยในด้านการวิจัย ขอขอบคุณใน
ความวิริย ะอุ ตสาหะ หวังว่าจะรั กษาขีดความสามารถนี้ ไว้ได้ตลอดไป ส าหรับ รองศาสตราจารย์เพียงพบ
มนต์นวลปรางค์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับรางวัลครุฑทองคาอันเป็นแบบอย่างของข้ าราชการที่ดี
สาหรับนักศึกษาขอแสดงความยินดีที่ได้รับเหรียญทองคา ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ขอขอบคุณที่
นาชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้ น ฝ่ ายเลขานุ การได้จั ดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้ อยแล้ว จานวน ๒๖ หน้า รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มกี ารแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส้าเร็จ การศึกษาประจ้าภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๐ รอบที่ ๒
เลขานุการสภามหาวิทยาลั ยรายงานว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร โดยสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน นาเสนอรายชื่อและข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๐ รอบที่ ๒ เพื่อขออนุมัติการให้ปริญญาและประกาศนียบัตร ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
สภาวิชาการ และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลั ยให้ ความเห็ นชอบเรียบร้อยแล้ ว รายละเอี ย ดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติการให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ จานวน ๑,๔๘๘ คน จาแนกตามปริญญา ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตร จานวน ๑๐๙ คน
ระดับปริญญาตรี
จานวน ๑,๓๗๘ คน แยกเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จานวน ๒๓๗ คน
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
จานวน ๓๖๙ คน
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
จานวน ๑๙ คน
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ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

จานวน ๓๖๓ คน
จานวน
๔ คน
จานวน
๓๗ คน
จานวน
๓๔ คน
จานวน
๔๔ คน
จานวน
๙๕ คน
จานวน
๗๑ คน
จานวน
๖๖ คน

๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ ข้าราชการ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว่ า ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ เห็ น ชอบที่ วิ ท ยาลั ย
การฝึกหัดครูประสงค์จะต่อเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการ รายนายทิวัตถ์ มณีโชติ ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบัน อุดมศึกษา ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ซึ่ งจะครบ
เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้นอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) (๑๔)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่ อเวลาราชการของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วย วิธีการ
ขอต่อเวลาราชการของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงจัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การต่อเวลาราชการให้ แก่ข้าราชการจึ งเสนอที่ประชุม เพื่อพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ (ร่าง) คาสั่ ง ฯ เรื่ อง
แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองการต่ อ เวลาราชการให้ แ ก่ ข้ า ราชการรายละเอี ย ดดั ง เอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้ แก่ รองศาสตราจารย์
ทิวัตถ์ มณีโชติ ดังนี้
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๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์)
๒) อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร)
๓) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านบริหารงานบุคคล
(อาจารย์วีระศักดิ์ บรรณาธรรม)
๔) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ
(รองศาสตราจารย์วรนุช แจ้งสว่าง)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๕) คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
(นายดิเรก พรสีมา)
๖) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์สุพจน์ แสงเงิน)
๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อะเคื้อ กุลประสูติดิลก)
๘) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
(อาจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน)
๙) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์)
๑๐) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
(นายสมชาย ทองพันธ์อยู่)
๑๑) ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
(นางรัชนีวรรณ์ ทาบุญ)
๑๒) นางอรัญญา รัตนสมบูรณ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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๓.๓ แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ อ้ า นวยการวิ ท ยาลั ย
นานาชาติพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติให้สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ข องผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนคร เมื่ อ ครบ ๖ เดื อ น แล้ ว นั้ น จึ ง เห็ น ควรแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครจึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
โปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว่า ร่างคาสั่งที่ยกมานี้ เป็นการได้มาโดยการอาศัยตามข้อบังคับ
หรือไม่
นายวิ ทู โชติ รั ต น์ นิ ติก ร ให้ ข้ อ มู ล ว่า อาศั ย อ านาจของสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการ ตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้ มี
อานาจหน้าที่ดังนี้ (๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติการอย่ างหนึ่ งอย่ างใด อัน อยู่ในอานาจและหน้ าที่ ของสภามหาวิท ยาลั ย ส่ ว นในการ
ประเมินของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร เป็นการประเมินทั้งวิทยาลัยตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ โดยให้มีการ
ประเมินผลการดาเนินงานปีละ ๑ ครั้ง โดยคณะกรรมการคือผู้ได้รับแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตามความในข้อนี้คือคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ไม่ใช่
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับแล้วจึงไม่มีการอาศัยอานาจในส่วนนี้ จึงอาศัยเฉพาะอานาจของ
สภามหาวิทยาลัยประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว่า องค์ประกอบของกรรมการนั้นนามาจากที่ใด
นายวิทู โชติรัตน์ ให้ข้อมูลว่า รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ยกร่างให้
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลว่า ได้ยกร่างคาสั่งนี้ให้นิติกรเพื่อพิจารณาว่าเหมาะสม
หรือไม่ โดยพิจารณาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนในการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และให้ความเป็นธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กล่าวว่า จากการพิจารณามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๑๕/๒๕๖๐ ที่มีมติตามข้อที่ ๒ ที่มอบให้อาจารย์ชินวงศ์ ศรีงาม จัดทาแผนพัฒนาการดาเนินงานวิทยาลัย
นานาชาติพระนครเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยภายใน ๒ เดือน โดยเป็นแผนที่แสดงทิศทางความก้าวหน้าของ
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ซึ่งแผนนี้ไม่ทราบว่าทางวิทยาลัยนานาชาติพระนครได้ส่งมาหรือยัง ส่วนที่ ระบุว่า
สภามหาวิทยาลัยจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติพะนครเมื่อครบ ๖ เดือน
โดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาของวิทยาลัยนานาชาติพระนครซึ่งสภามหาวิทยาลัยสามารถ
พิจารณาได้จากแผนฯ ที่นาเสนอมา เหล่านี้จึงต้องใช้แผนนี้เป็นหลักในการประเมิน แต่ในคาสั่งนี้เขียนระบุว่า
ให้คณะกรรมการประเมินฯ ดาเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดต่อไป ซึ่งเห็นว่าขัดกัน
การประเมินนั้นต้องใช้แผนการดาเนินงานเป็นกรอบการประเมิน มิใช่ตั้งหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นใหม่ จึงควร
ทาความเข้าใจให้ชัดเจน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นการประเมินตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เป็ น การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ รวมถึ ง การด าเนิ น งานของวิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนครตามมติ ที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังได้เคยหารือกันถึงทิศทางของวิทยาลัยนานาชาติพระนครในอนาคตว่าควร
เป็ นอย่ างไร ฉะนั้ นจึงขอให้ นายถนอม อินทรกาเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์เปรื่อง
กิจรัตน์ภรอธิการบดี รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์
ขจิ ตพรรณ อมรปาน ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นผู้ ประเมินโดยพิจารณาว่า สถานะของ
วิท ยาลั ย นานาชาติ ในอนาคตควรเป็ น อย่ างไร หากต้อ งใช้ระยะเวลานานก็ ให้ ป ระเมิ น ในส่ ว นของผลการ
ดาเนินงานของผู้อานวยการก่อน จากนั้นค่อยพิจารณาว่าทิศทางของวิทยาลัยนานาชาติพระนครในอนาคตจะ
เป็นอย่างไร
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อสังเกต
ว่า เนื่องจากกาลังจะเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่อีกประมาณ ๒ เดือน หากดาเนินการประเมินช้าและพบว่าวิทยาลัย
นานาชาติพระนครไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ก็จะมีผลต่อนักศึกษาที่รับเข้ามาใหม่ หากเป็นไปได้ว่าในช่วงนี้
หากสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรจะชะลอการรับนักศึกษาใหม่ได้หรือไม่ เพื่อให้มีการตรวจสอบหรือให้มีการ
ตรวจสอบเร็วขึ้น
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นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า การเปลี่ยนสถานะของวิทยาลัยนานาชาติพระนครนั้นคงยัง
ไม่สามารถที่จะยุติการดาเนินงานของวิทยาลัยได้ในทันที หากจะต้องคิดต่อไปว่าหลักสูตรที่กาลังดาเนิน การอยู่
นั้นจะต้องไปสังกัดอยู่ที่คณะใด หรือจะยังให้วิทยาลัยนานาชาติพระนครคงอยู่เพื่อรอให้ดาเนินการให้นักศึกษา
ที่มีอยู่สาเร็จการศึกษาไปอย่างเรียบร้อย และศึกษาถึงผลได้ผลเสีย
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล กล่าวว่า เป็นการให้ข้อสังเกตว่า ควรดาเนินการให้
นั ก ศึ กษาที่ มี อยู่ ส าเร็ จ การศึ กษาไปก่อ น โดยไม่ รับ นั กศึ กษาใหม่ แล้ ว จึงพิ จารณาถึงทิ ศทางของวิท ยาลั ย
นานาชาติพระนครว่าจะยังดาเนินการอยู่หรือไม่อย่างไร หากยังเปิดรับนักศึกษาอยู่ก็จะเป็นการต่อเนื่องไม่
สิ้นสุด
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ขอให้กรรมการประเมินได้ศึกษารายละเอียด
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า บางหลั กสูตรอาจจะยังดาเนินการได้ดี แต่ไม่เป็นไปตาม
เป้ าหมายเรื่องความเป็ น นานาชาติ ก็สามารถที่จะกลับมาไม่เป็นนานาชาติ เช่น หลักสูตรบริหารการบินที่
มหาวิทยาลัยใช้งบประมาณในการลงทุนไปมาก และถามว่าวิทยาลัยมีสัญญากับบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ ในเรื่อง
การใช้อุปกรณ์ด้วยหรือไม่ ให้ศึกษาให้ละเอียด นอกจากนี้ให้กรรมการหารือกันเองว่าจะให้ใครเป็นเลขานุการ
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
พระนคร ดังนี้
๑) นายถนอม อินทรกาเนิด
ประธานกรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
๒) รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร
รองประธานกรรมการ
(อธิการบดี)
๓) รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
๔) อาจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน
กรรมการ
(ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ)
โดยให้ ด าเนิ น การ ๑) ให้ ก รรมการพิ จ ารณาเลื อ กเลขานุ ก ารกั น เอง ๒) ประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ๓) พิจารณาว่าสถานะของวิทยาลัย
นานาชาติพระนครควรอยู่ในสถานะอย่างไรต่อไป
๓.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งที่ ๐๐๖/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ คาสั่งที่ ๐๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และคาสั่งที่ ๐๒๒/
๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นั้น ขณะนี้
คณะกรรมการฯ จะครบวาระปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเห็นสมควรดาเนินการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗
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ข้อ ๗ ที่ ให้ ส ภามหาวิท ยาลั ย แต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่ งเสริม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ประกอบด้วย
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธาน
๒) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๓) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหารซึ่งคัดเลือกกันเอง
จานวนสองคน
๔) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนสองคน
และให้ เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ เพื่ อดาเนินการต่อไปรายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ชุดนี้จะหมดวาระในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ดังนั้นข้อบังคับฯ ควรมีการระบุว่า ก่อนจะครบวาระการดารง
ตาแหน่งควรดาเนินการสรรหาได้เมื่อใด หรือควรจะสรรหาสาเร็จเมื่อใด
นายกสภามหาวิทยาลั ย กล่ าวว่า ควรรีบ สรรหาให้ เร็ว เมื่อได้แล้ วให้ ตั้งประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้มอบให้นิติกรศึกษาข้อบังคับฯ
และจั ดทาปฏิทิน ข้อบั งคับ ไว้ว่าคณะกรรมการชุดใดจะครบวาระเมื่อใด และควรดาเนินการอย่า งไรเมื่อใด
ปฏิทินนี้มีความสาคัญมากและส่งผลต่อผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแตกต่างจากหน่วยงานราชการอื่นที่มีผู้ขึ้นสู่
ตาแหน่ง แต่มหาวิทยาลัยนั้นบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ การครบวาระก็จะครบวาระทั้งคณะกรรมการ
หากขาดช่วงก็อาจจะทาให้เกิดปัญหาได้ จึงต้องมีคู่มือว่าได้ดาเนิ นการอะไร อย่างไร ผู้ที่มาดาเนินงานต่อจะได้
ศึกษาและสามารถดาเนินงานต่อได้ จึงขอให้รีบดาเนินการสรรหาเพื่อจะได้มีผู้มาดาเนินงานต่อไป
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กล่าวว่า ประเด็นองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยไม่ครบนั้น
สาคัญ หรือไม่ เพราะอย่างน้ อยต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิน การสรรหา ๒ เดือนกว่าจะได้ประธานและ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนั้น ช่วง ๒ เดือนนี้จะขาดองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย หรือ
สมควรให้สภามหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับโดยให้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดนี้ดาเนินงาน
ต่อไปก่อน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ควรให้สภามหาวิทยาลัยมีมติที่ประชุมให้แก้ไขข้อบังคับฯ ใน
ครั้งนี้โดยมอบให้นิติกรจัดทาข้อบังคับฯ แก้ไขเพิ่มเติม โดยเพิ่มข้อความตามวรรค ๔ ข้อ ๖ ว่า "เมื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุครบวาระ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นวาระดังกล่าว อยู่ในตาแหน่ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่" ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยขออนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ว่าเมื่อนิติกรแก้ไขแล้วให้นายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามได้โดยไม่ต้องนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีก
รองศาสตราจารย์ ค มเพชร ฉัต รศุ ภ กุล ถามว่า ตามข้ อบั งคั บ ฯ ข้ อ ๙ ที่ ระบุ ว่า ให้ ส ภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคลากรตามบัญชีรายชื่อตามข้อ ๘ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกิน ๒๐
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คน และให้ ส ภามหาวิทยาลัย เลือกกรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ ดังกล่าวเป็น ประธานกรรมการคนหนึ่ง และรอง
ประธานกรรมการคนหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากบางมหาวิทยาลัยให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กล่ าวว่า ครั้งที่ตนได้รับการสรรหาเป็นกรรมการส่ งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยปีแรก สภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และในคณะกรรมการก็
จะเลือกกันเองว่าใครควรเป็นประธานและรองประธาน ส่วนในภายหลังนั้นสภามหาวิทยาลัยตั้งประธานและ
รองประธาน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ในภายหลังได้มีการแก้ไขข้อบังคับฯ เนื่องจากมีปัญหาว่าใน
การเลื อกประธานกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ย มาและเข้ามาเป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลั ยนั้ น
อาจจะเกิดอุปสรรคในการบริหารงานร่วมกัน สภามหาวิทยาลัยจึงได้เลื อกประธานและรองประธานโดยมี
ความเห็นของอธิการบดีประกอบด้วย
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
ประธาน
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
๒) นายดุสิต เจริญควนิช
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
๓) รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
๔) รองศาสตราจารย์จิตราภา กุณฑลบุตร
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร)
๕) อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร)
๖) รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา)
๗) อาจารย์บุญชัย อารีเอื้อ
กรรมการ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา)
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๓.๕ ยกเลิ ก และแต่ งตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย และคณบดีหรือต้าแหน่งเทียบเท่า
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดีหรือตาแหน่งเทียบเท่า จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้รองรับรอบการประเมินที่สอดคล้องกับปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม – ๓๐
กั น ยายน) จึ งเห็ น สมควรยกเลิ ก และแต่ งตั้ งคณะกรรมการติ ด ตามตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
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มหาวิทยาลัย และคณบดีหรือตาแหน่งเทียบเท่า รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระ
นี้จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วว่ า ควรให้ ผู้ ช่ ว ยเลขานุ การทั้ ง สองคนลาออกและให้
คณะกรรมการติดตามฯ เลือกใหม่ เพราะมิใช่เรื่องที่มหาวิทยาลัยจะระบุว่าใครเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพราะ
คณะกรรมการติดตามฯ เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งอาจจะสอบถามกับมหาวิทยาลัยว่าใครเป็นผู้เหมาะสมก็ได้
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล ถามว่า ชื่อของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในตาแหน่งอธิการบดี และคณบดีหรือตาแหน่งเทียบเท่า นั้นไม่ควรใช้คาว่า
"หรือ" เพราะคณบดีและผู้อานวยการนั้นต้องได้รับการประเมินทุกคน ดังนั้นควรใช้คาว่า "และ" เพื่อความ
ชัดเจน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ให้แก้ไขเมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ใหม่
มติที่ประชุม ให้ถอนวาระนี้
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๓.๖ (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส ๒
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญ นางเพ็ญพิมล อัศวสืบสกุล ผู้อานวยการกองนโยบาย
และแผน รายงานข้อ มู ล ความว่า ด้วยมหาวิท ยาลั ยได้ จั ดท า (ร่าง) รายงานผลการปฏิ บั ติ งาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส ๒ ซึ่งผ่ านคณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย และคณะกรรมการ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายแผน งบประมาณ และการคลัง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายดุสิต เจริญควนิช ให้ข้อสังเกตว่า มีหน่วยงานที่มีค่าการเบิกจ่ายน้อยเพียงร้อยละ ๒๕
คือพุทธวิชชาลัยและสานักงานสภามหาวิทยาลัย นั้นเป็นอย่างไร
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนให้ข้อมูลว่า ข้อมูลแยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง
เป็นข้อมูลจากผลการเบิกจ่าย ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ส่วนที่สองยกตัวอย่างสานักงานสภามหาวิทยาลัยที่ได้จัด
ประชุมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเมื่อเดือนมีน าคมที่ผ่านมา ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้ว แต่เอกสารการส่งเบิกยังไม่ไ ด้ส่งมา ดังนั้น
ตัวเลขการส่งเบิกจึงต่ากว่าที่จะเป็นจริง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พุทธวิชชาลัยนั้นมีการจัดสรรงบประมาณ
จานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ซึ่งจะต้องดาเนินการในไตรมาส ๒ แต่เนื่องจากในปีนี้มีการเลื่อนการเดินทางไป
แสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย เป็นไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔ จึงทาให้การเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กล่าวว่า ต้องการทราบผลการดาเนินการที่เกิดขึ้นมากกว่า สิ่งที่
เป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาคือ ประเด็นที่หนึ่ง เรื่องสมรรถภาพในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์และนักศึกษา
ซึ่งไม่รู้ว่าที่ดาเนินการมานั้นได้ผลมากน้อยเพียงใด แต่ก็คิดว่ายังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร ประเด็นที่สอง เรื่องการใช้
เทคโนโลยีในการสอนนั้นตามเอกสารแล้วมีน้อยมาก เรื่องการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนนั้นมี
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ความสาคัญ ต้องมุ่งเน้นอย่างจริงจังและมีกาหนดเวลาในการบรรลุ วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน มีเกณฑ์การ
ประเมิน จึงควรกระตุ้นให้มีการดาเนินการเพื่อให้เกิดสมรรถภาพด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีอย่างจริงจัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อะเคื้อ กุลประสูติดิลก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ให้ข้อสังเกตว่า รายได้อื่นจากหน่ วยงานภายในนั้นควรระบุไว้ในแผนภาพตามเอกสารหน้า ค. หรือไม่ และ
สอบถามเพิ่มเติมว่า รายได้จากการหักจากเงินวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกหรือรายได้จากการจัดอบรม
นั้นจะนาไปไว้ในส่วนใด
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ตามเอกสารหน้า ๔ รายได้อื่นจากหน่วยงานภายในเหตุ
ใดจึงไม่สะท้อนถึงประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวมนั้น เพราะหน่วยงานเหล่านี้มีข้อบังคับ
พิเศษเรื่องการรับ การจ่ายของตนเอง จึงแยกออกมาให้ เห็ นในเอกสารหน้า ๔ ว่า ทั้ง ๔ หน่วยงานนี้มีการ
ประมาณรายรับเท่าใด ซึ่งได้มีการตรวจสอบว่ารายรับจริงกับการประมาณการรายรับจะแตกต่างกันเพียงใด
ปรากฏว่าใน ๒ ไตรมาสที่ผ่านมานั้นจะเห็นรายรับจริงตามเอกสารหน้า ๔ ซึ่งยังเหลืออีก ๖ เดือนซึ่งจากการ
สอบถามพบว่างานที่จะดาเนินการนั้นอยู่ในไตรมาส ๓ และ ๔ เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นบางหน่วยงานจะมีรายได้ใน
ไตรมาส ๓ และ ๔ ซึ่ งต้ อ งคอยดู กั น ต่ อ ไปว่าจะได้ ต ามประมาณการหรือ ไม่ เป็ น ปั ญ หาว่าหากไม่ ได้ ต าม
ประมาณการก็จ ะกลายเป็ น ภาระของมหาวิท ยาลั ยต่อไป ซึ่งส าหรับ วิท ยาลั ยนานาชาติพระนครนั้น ได้ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนคณะและหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากยุทธศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลง
เหลือ ๕ ยุทธศาสตร์จากเดิม ๘ ยุทธศาสตร์ ในยุทธศาสตร์ที่ ๘ คือการหารายได้จากทุกคณะและทุกหน่วยงาน
นั้นไม่มีหลังจากการปรับยุทธศาสตร์แล้ว ฉะนั้นจะขอให้หน่วยงานรายงานคงไม่ได้ แต่เป็นข้ อสังเกตว่าต่อไป
ทุกคณะและหน่วยงานจะต้องบริการวิชาการที่สร้างรายได้ด้วย ซึ่งบางโครงการอาจจะใช้งบประมาณแผ่นดิน
ไม่ต้องหารายได้ หรือใช้งบประมาณอื่นๆ แต่ต้องมีจานวนหนึ่งเหมือนกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ต้องหารายได้
จากการบริการวิชาการ รวมถึงการทางานวิจัยต่างๆ
นายกสภามหาวิท ยาลั ย กล่ าวว่า การใช้จ่ ายงบประมาณนั้ น มิได้ ป ระสงค์จ ะดู เพี ยงว่าใช้
งบประมาณได้ดีแค่ไหน แต่ดูว่ามหาวิทยาลัยดาเนินการก้าวหน้าไปเพียงใด ถ้ายังไม่ได้ใช้งบประมาณแสดงว่า
ยังไม่ได้ดาเนินการ ที่เร่งรัดมานี้ก็เพื่อให้ดาเนินการ จากการพิจารณาแล้วยังอยู่ในสภาวะเดิ ม แต่ปัญหาที่ทุก
มหาวิทยาลัยกาลังเผชิญคือ ขบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้อยู่เริ่มล้าสมัย จะไม่สามารถใช้ต่อไปได้ ส่วน
ใหญ่เป็นการเรียนเพื่อสอบให้ผ่าน แต่ไม่ได้เรียนเพื่อให้รู้ การเรียนเพื่อให้รู้จะต้องการความเข้มข้นมากกว่านี้
ต้องการวิธีการให้อ่านแล้วมาอภิปรายกัน มากกว่าการที่ให้อาจารย์นาความรู้เก่ามาบรรยาย มหาวิทยาลัยควร
จะต้องเริ่มคิดปรับกระบวนการเพื่อเพิ่มพูนทักษะและทัศนคติที่กว้างไกล จากนั้นได้ยกตัวอย่าง International
Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิส เซอร์แลนด์ เปิด สอนหลักสู ตร MBA ที่ มี
ชื่อเสียงที่สุดในยุโรป สถาบันนี้มีนักศึกษาจากทั่วโลก มีค่าเทอมที่แพงมาก มีนักศึกษาที่ได้รับทุนจากบริษัท
ปูนซีเมนต์ไทยไปศึกษาอยู่ ๒ คน โดยมีค่าใช้จ่ายถึง ๑๘ ล้านบาทต่อปี ทั้งหลักสูตรรับได้ ๙๐ คน อาจารย์และ
นักศึกษามีระเบียบวินัยเรื่องความตรงต่อเวลาสูงมาก สถาบันนี้มีบุคลากร ๓๕๐ คน แบ่งเป็นอาจารย์ ๕๐ คน
บุคลากรสายสนับสนุน ๓๐๐ คน ทั้งนี้สถาบันมีความเห็นว่าอาจารย์มีคุณค่าสูง จึงไม่ต้องการให้อาจารย์มา
ทางานที่เกี่ยวกับธุรการ จึงจ้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญมาทางานธุรการต่างหากเพื่อให้อาจารย์มุ่งเน้นทางด้าน
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วิชาการมากกว่า อีกทั้งยังค่าจ้างก็ยังน้อยกว่าอาจารย์ และสถาบันนี้ส่วนใหญ่จะได้กาไรจากหลักสูตรระยะสั้น
ที่มีผู้เข้ารับการอบรมจากทั่วโลก ในหลักสูตรจะจัดการเรียนการสอนแบบ Problem based และอีกสองเดือน
ต่อมานักศึกษาจะถูกส่งไปยังประเทศต่างๆ เพื่อไปแก้ปัญหาให้บริษัท ณ ประเทศนั้ นๆ และกลับมาประเทศ
สิงคโปร์ มหาวิทยาลัยจึงควรจัดทาหลักสูตรระยะสั้ น เพราะโอกาสในการดาเนินการนั้นจะดีกว่าหลักสูตร
ปริญญาเพราะจะถูกกากับจาก สกอ. ในเรื่องของอาจารย์ประจาหลักสูตร แต่หากเป็นหลักสูตรระยะสั้นก็จะ
สามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญและประสบความสาเร็จในด้านต่างๆ มาบรรยายให้ความรู้อย่างลึกซึ้ง การสอบก็จะอยู่
นอกต ารา จะเป็ น การยกตั ว อย่ า งกรณี ปั ญ หาต่ า งๆ ขึ้ น มาให้ วิ เคราะห์ แ ก้ ปั ญ หา เนื่ อ งจากโลกมี ก าร
เปลี่ยนแปลง ความรู้ธรรมดาสามารถหาได้จาก google อธิการบดีจึงอาจจะต้องศึกษาว่าจะก้าวไปอย่างไรใน
เรื่องนี้ อาจจะต้องเข้มงวดกับอาจารย์ให้มากขึ้น ซึ่งอาจจะทาให้ลดภาระอาจารย์ที่ไม่จาเป็นออก โดยหาผู้อื่น
มาทาและให้ ค่าจ้ างที่ต่ากว่า อาจารย์จะได้มุ่งไปในทางวิช าการ แต่ต้องเปลี่ ยนระบบการเรียนการสอนให้
ทันสมัยขึ้นซึ่งอาจจะทาให้รายได้ของมหาวิทยาลัยดีขึ้น
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า เพื่อให้นาความคิดเห็นจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไป
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมจึงขอให้พิจารณาตามเอกสารหน้า ๕ จากทั้ง ๒ ไตรมาสมีรายจ่ายจริง ๔๐๐ ล้านบาท
เศษ จึงทาให้อีกสองเดือนที่เหลือนี้มีงบประมาณที่ต้องใช้อีก ๖๐๐ ล้านบาทเศษ จึงควรที่จะปรับเปลี่ยนโดย
พิจารณาจากยุทธศาสตร์ กลยุท ธ์ เป้าประสงค์ และดัชนี ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
ครั้ งนี้ เพื่ อ ให้ เห็ น ผลในปี งบประมาณนี้ เพราะสภามหาวิ ท ยาลั ย เคยมี ม ติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ถ้ า ก าหนดการใช้
งบประมาณไว้ในไตรมาสใดตามแผนแล้วไม่ได้ดาเนินการตามแผนภายใน ๑ เดือนนั้น ให้นางบประมาณนั้นมา
รวมไว้ที่กองกลาง หากปฏิบัติตามนี้สิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นรูปธรรมขึ้นได้
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า กองนโยบายและแผนนั้นควรกระตุ้นให้หน่วยงานดาเนินการ
ตามแผนที่กาหนดไว้ หากยังไม่ดาเนินการหรือไม่มีเหตุผลชี้แจงก็เสนอเพื่อตัดงบประมาณไปใช้อย่างอื่น
รองศาสตราจารย์ ทองหล่อ วงษ์อินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณ วุฒิ กล่าวว่า
อาจจะยังขาดผู้กากับการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ ซึ่งควรจะอยู่ในหน่วยงานใด อาจจะเป็นคณะกรรมการใน
การกากับแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้มีการดาเนินการตามแผนหรือเพื่อให้เกิดความทันสมัยขึ้น
นายผดุ งชาติ สุ ว รรณวงศ์ ให้ ข้ อ สั งเกตว่า สถาบั น ภาษามี ก ารใช้ งบประมาณน้ อ ยมาก
จะส่งผลให้ การพั ฒ นาด้านภาษาอังกฤษให้ ดีขึ้นอย่างไร ไม่ทราบว่าบทบาทของสถาบัน ภาษาเป็ นอย่างไร
จึงควรเน้นเพื่อให้เกิดผลอย่างแท้จริง
นายดุสิต เจริญควนิช กล่าวว่า ให้นางบประมาณที่ยังไม่ได้ดาเนินการนั้นไปลงทุนทางด้าน
IT เพราะเป็นจุดอ่อนของมหาวิทยาลัย จึงควรพัฒนาทางด้าน IT เพื่อมาสนับสนุนทางด้านวิชาการ
ศาสตราจารย์ จ านงค์ อดิ วั ฒ นสิ ท ธิ์ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก ล่ าวว่ า
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการเบิกจ่ายสูง หากเป็นไปได้ควรนางบประมาณมาสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัยให้มาก
ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอาจารย์ โดยอาจจะประกาศว่าในครึ่งปีหลังนี้มีทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้นและ
ให้อาจารย์ทาโครงการวิจัยมาเสนอขอทุนวิจัย ซึ่งจะทาให้อาจารย์ทาวิจัยเพิ่มมากขึ้น
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๓.๗ การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (สมอ.๐๘) จ้านวน ๕ หลักสูตร
๓.๗.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาฉบับปี
พุทธศักราช ๒๕๕๖
๓.๗.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับปี
พุทธศักราช ๒๕๕๙
๓.๗.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม ฉบับปี พุทธศักราช ๒๕๕๙
๓.๗.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ฉบับปี
พุทธศักราช ๒๕๕๖
๓.๗.๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ฉบับปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่าด้วยฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.๐๘) จานวน ๕ หลักสูตรดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาฉบับปี
พุทธศักราช ๒๕๕๖
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับปี
พุทธศักราช ๒๕๕๙
๓) หลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ฉบับปี พุทธศักราช ๒๕๕๙
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ฉบับปี
พุทธศักราช ๒๕๕๖
๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ฉบับปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
ทั้งนี้ โดยได้นาเสนอสภาวิชาการ และคณะกรรมการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่าย
กลั่นกรองหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
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รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรประสานไปยัง สกอ.
เพราะขณะนี้ กกอ. กาลั งดาเนินการร่างประกาศกระทรวงเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลั ยไม่ต้องส่งหลั กสูตรไปที่
สกอ.
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการบดีได้เคยหารือในเรื่องนี้ ซึ่งตั้ง
เป้าไว้ว่าอีก ๖ เดือนจึงจะบังคับใช้
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.๐๘) จานวน ๕ หลักสูตร
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาฉบับปี
พุทธศักราช ๒๕๕๖
๒.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับปี
พุทธศักราช ๒๕๕๙
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม ฉบับปี พุทธศักราช ๒๕๕๙
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ฉบับปี
พุทธศักราช ๒๕๕๖
๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
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๓.๘ ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลและการ
จัดการสุขภาพผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว่ า ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนคร ขอเสนอปิ ด
หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์สุ ข ภาพ การดู แ ลและการจัด การสุ ข ภาพผู้ สู งอายุ
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ เนื่องจากมีนักศึกษาต่ากว่าแผนรับมาอย่างต่อเนื่องจึงไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ และอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งผ่านสภาวิชาการ และ
คณะกรรมการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว่า หลักสูตรนี้ไม่มีนักศึกษาเรียนอยู่ใช่หรือไม่
รองศาสตราจารย์วรนุช แจ้งสว่าง รองอธิการบดี ให้ข้อมูลว่า ไม่มีนักศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว่า จะดาเนินการอย่างไรกับอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีอยู่
รองศาสตราจารย์วรนุช แจ้งสว่าง ให้ข้อมูลว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ประจามี
จานวน ๑ คน ซึ่งได้ทาหนังสือขอลาออก มีผลวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว่า ให้คณะกรรมการประเมินวิทยาลัยนานาชาติตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วย
มติที่ประชุม อนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลและการจัดการ
สุขภาพผู้สูงอายุ หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๓.๙ รายงานการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากผลการ
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ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เชิญรองศาสตราจารย์วรนุช แจ้งสว่าง รองอธิการบดี รายงาน
ข้อมูลความว่า ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วาระที่ ๕.๕ รายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา ๒๕๕๙ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดทาแผนพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร จานวน ๕ หลักสูตร จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้แก่
๑) หลั กสู ต รรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สั งกั ดคณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
ผลการประเมินไม่ผ่ านองค์ประกอบที่ ๑ การกากับมาตรฐาน และหลักสูตรยังมิได้ดาเนินการให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (มคอ. ๑) เรื่องคุณสมบัติอาจารย์
ประจาหลักสูตร ซึ่งได้มีการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม มคอ. ๑ เรื่องคุณสมบัติอาจารย์ประจา
หลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ความเห็นชอบหลักสูตร รปม. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแลและการจัดการ
สุ ข ภาพผู้ สู งอายุ สั งกั ด วิท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนคร ผลการประเมิ น ไม่ ผ่ านองค์ ป ระกอบที่ ๑ การก ากั บ
มาตรฐาน และหลักสูตรมิได้ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในรอบการ
ดาเนิน งานของปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครได้มีมติให้ปิด
หลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สภาวิชาการเห็นชอบการปิดหลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ คณะกรรมการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบการปิดหลักสูตรเมื่อ
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบ
การปิดหลักสูตรในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
๓) หลักสูตรการจัดการประชุมสัมมนาและการจัดงาน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ผลการประเมินไม่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การกากับมาตรฐาน และหลักสูตรมิได้ดาเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร ในรอบการดาเนิน งานของปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการ
อานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครได้มีมติให้ปิดหลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สภาวิชาการ
เห็นชอบการปิดหลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่าย
กลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบการปิดหลัก สูตรเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนจะนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบการปิดหลักสูตรในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
๔) หลักสูตรการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ผลการประเมินไม่
ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การกากับมาตรฐาน และหลักสูตรมิได้ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ในรอบการดาเนินงานของปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรได้
เปิดรับนักศึกษารวม ๑๗ คน (นักศึกษาไทย ๘ คน และนักศึกษาจีน ๙ คน) และวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ดาเนินการทาสัญญาจ้างอาจารย์ที่มีชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน มคอ. ๒ จานวน ๓ คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
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หลักสู ตรมีความพร้อมที่จะรับ การประเมิน คุณ ภาพการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบการดาเนินงาน
ระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐)
๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจ ดุษฏีบัณฑิต สังกัดคณะวิ ทยาการจัดการ ผลการประเมินไม่ผ่าน
องค์ประกอบที่ ๑ การกากับมาตรฐาน เนื่องจากไม่ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยคณะวิทยาการจัดการและบัณฑิตวิทยาลัยได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทาง
ในการดาเนินการ มีข้อสรุปในเบื้องต้นให้ดาเนินการปิดหลักสูตร โดยมีแผนที่จะนาเรื่องการปิดหลักสูตรเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการคณะ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และจะดาเนิ นการต่อไปตามขั้นตอนของการปิ ด
หลักสูตร และคณะวิทยาการจัดการและบัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อควบคุม กากับ ดูแลมาตรฐาน และให้คาปรึกษาในการจัดทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่คงค้างในหลักสูตร
จานวน ๕ คน จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า คณะกรรมการประจาหลักสูตรเมื่อทราบว่าหลักสูตรของตน
ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ในช่วงเวลาใดให้ถือว่าเป็นความผิด เพราะจะทาให้ต่อไป สกอ. จะไม่รับพิจารณาและ
จะให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ สภามหาวิทยาลัยจะถูกดาเนินการทางอาญาด้วย จึงมีความกังวลว่า
หากอาจารย์ ไม่กระตือรื อร้ น และยั งวางเฉยจะน าไปสู่ ห ายนะได้ ดังนั้ น ถ้าหากอธิการบดียังไม่ ทราบ สภา
มหาวิทยาลัยจะทราบได้อย่างไร ความสานึกในความรับผิดชอบของหลักสูตรนั้นบกพร่องเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
หากทราบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานต้องรีบรายงานต่ออธิการบดีเพื่อแก้ไขปัญหาจัดหาอาจารย์ที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการไปประจาหลักสูตรให้ก่อน แต่ยังวางเฉยได้อย่างไร หรือเห็นว่าระดับการศึกษาเป็นของเล่น ซึ่งเป็น
การผิดจรรยาบรรณของอาจารย์
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กล่าวแสดงความเห็นด้วยกับนายกสภามหาวิทยาลัยว่า อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดเป็นผู้รับผิดชอบ หากหลักสูตรใด ในระยะเวลาใดมี อาจารย์ไม่ครบตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรก็ต้องรีบดาเนินการให้มีอาจารย์ครบและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์อยู่ตลอดเวลา
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า คณบดีก็ต้องรับผิดชอบด้วย ดังนั้นอธิการบดีจึงต้องเผยแพร่
ข้อมูลว่า ต่อไปนี้หากหลักสูตรใดมีความบกพร่องในเรื่องอาจารย์ประจาหลักสูตรแล้วไม่แจ้งภายใน ๓ วันต้อง
ถูกลงโทษ
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล กล่าวว่า ได้เคยกล่าวในที่ประชุมว่า การบริหารที่ไม่มี
ระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูลก็จะเป็นเช่นนี้ไปตลอด เมื่อใดก็ตามที่มีฐานข้อมูลเรื่องนี้โดยตรง สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และรองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ก็จะทราบได้ตลอดเวลา
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า การนาเสนอหลักสู ตรต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจะมี
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรมาครบตามจานวน และถามย้าว่ามีอาจารย์ประจาหลักสูตรครบหรือไม่ ก็ได้รับ
คาตอบว่าครบ แต่เมื่อไปเปิดสอนอาจารย์ประจาหลั กสูตรกลับไม่ครบ เช่นนี้เป็นการรายงานเท็จใช่หรือไม่
ฉะนั้นต่อไปในการนาเสนอหลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่ให้เขียนรับรองว่า "ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูล
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ข้างต้นนี้ เป็ นความจริง ถ้าข้อมูลข้างต้นนี้ ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะยอมรับว่าข้าพเจ้ารายงานเท็จ" เพื่อ
ป้องกันสภามหาวิทยาลัยหากถูกฟ้องร้อง และสภามหาวิทยาลัยจะรับทราบก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้ยืนยันว่า
ข้อมูลที่หลักสูตรรายงานมานั้นถูกต้อง โดยให้รองอธิการบดีที่ดูแลฝ่ายวิชาการตรวจสอบและนามารายงานต่อ
อธิการบดี จากนั้นได้กล่าวว่า ขอให้เป็นมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่าให้ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรทา
หนังสือยืนยันมายังสภามหาวิทยาลัยว่า หลักสูตรของตนได้มาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์ ประกอบที่ ๑
และรวมไปถึงองค์ประกอบที่ ๒ - ๖ หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานต้องรีบรายงานคณบดีและอธิการบดีทันที
สาหรับองค์ประกอบที่ ๑ นั้นให้ทุกหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และทาคา
รับรองรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
นายผดุ งชาติ สุ ว รรณวงศ์ กล่ าวว่า องค์ ป ระกอบที่ ๑ ประธานหลั กสู ต รต้ อ งรับ รองว่ า
หลักสูตรต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรครบองค์ประกอบ ครบตามจานวนและมีคุณภาพตาม มคอ. ตลอดเวลา
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า เมื่อประธานหลักสูตรทาหนังสือยืนยันมาแล้ว ขอให้คณบดี
ลงนามรับรองความถูกต้อง และหากเป็นความเท็จสภามหาวิทยาลัยจะถือว่าคณบดีประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
และจะดาเนินการถอดถอนคณบดี เพราะเรื่องนี้อันตรายมาก
อธิการบดีกล่าวว่า วิธีการที่จะกากั บมาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์มาได้มีการตรวจสอบทุกหลักสูตร บางหลักสูตรไม่ครบ จึงได้ประชุมเพื่อจัดหาอาจารย์ประจา
หลักสูตรให้ครบ หากไม่มีให้แจ้งให้ทราบ แต่ก็ยังวางเฉย หลักสูตรที่น่าเป็นห่วงคือหลักสูตรปริญญาตรีบางส่วน
และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้เร่งรัดให้ดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีข้อปฏิบัติ
เช่นนี้ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่ง
รองศาสตราจารย์ คมเพชร ฉัต รศุ ภ กุ ล เสนอแนะว่า ต้ องการให้ มีก ระบวนการภายในที่
ละเอียดมาช่วยมหาวิทยาลัย เช่น ประธานหลักสูตรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต้องรายงานสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนทันทีเพื่อรวบรวมจัดทาฐานข้อมูลและรายงานต่ออธิการบดีต่อไป
มติที่ประชุม ๑) เห็นชอบการปิดหลักสูตร ๒ หลักสูตร ได้แก่
๑.๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแลและการ
จัดการสุขภาพผู้สูงอายุ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๑.๒) หลักสูตรการจัดการประชุมสัมมนาและการจัดงาน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๒) การนาเสนอหลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ประธาน
หลักสูตรรับรองโดยใช้ข้อความว่า "ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูล มีความถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้า
ขอยอมรับผิด และให้ถือว่าเป็นการรายงานเท็จ” และให้คณบดีลงนามรับรองความถูกต้อง
ด้วย และหากพบว่าเป็นความเท็จสภามหาวิทยาลัยจะถือว่าคณบดีประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
และจะดาเนินการถอดถอนคณบดี
๓) ให้ทุกหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และทาคารับรอง
รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
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๓.๑๐ การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด รายละเอียดดังเอกสารที่จะนาเสนอที่ประชุม
เป็นวาระลับจึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว่า เคยมีรายงานว่าอาจารย์ได้ขอยื่นกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
เมื่อใดและได้รับเมื่อใด เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้ทราบว่า ใช้ระยะเวลาเท่าใด ช้าเพราะเหตุใด จึงขอให้ระบุ
ในเรื่องนี้ด้วยในการรายงานครั้งต่อไป
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ก าหนดต าแหน่ ง วิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ผลการประเมินที่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด จานวน ๔ ราย ได้แก่
๑) อาจารย์ประเทืองสุข ยังเสถียร สังกัดวิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาวิชาการศึกษา ทั้งนี้ขอ
อนุมัติแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับเรื่องและได้รับเอกสาร
ครบสมบูรณ์
๒) อาจารย์ ก มลพั ท ธ์ โพธิ์ ท อง สั ง กั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ สาขาวิ ช า
ภาษาไทย ทั้งนี้ขออนุมัติแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับเรื่อง
และได้รับเอกสารครบสมบูรณ์
๓) อาจารย์ศิวริน แสงอาวุธ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
ทั้งนี้ขออนุมัติแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับเรื่องและได้รับ
เอกสารครบสมบูรณ์
๔) อาจารย์ ธ งชั ย ทองอยู่ สั ง กั ด คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิ กส์ และคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ขออนุมัติแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับเรื่องและได้รับเอกสารปรับแก้ครบสมบูรณ์

24
26

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

28
30
32

34

36

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานผลการติ ด ตามการด้ า เนิ น งานตามมติ แ ละข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อ
วันศุกร์ที่ ๑๖ มี นาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้ น ฝ่ ายเลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยได้ติ ดตามการด าเนิ นงานตามมติ และ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

๒๐
มติที่ประชุม

รับทราบ

2
4

6

8

๕.๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๓/๒๕๖๑ เมื่อวัน พุ ธ ที่ ๒๘ กุมภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิ จารณาหลั กสู ตรรั ฐศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ โดยให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบอีกครั้ง นั้น ขณะนี้ อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ดาเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้ว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ

10
12

14

16

18

๕.๓ หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี (ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พุทธศักราช ๒๕๖๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่ อวันพุ ธที่ ๒๘ กุมภาพั นธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิ จารณาหลั กสู ตรเทคโนโลยีบั ณฑิ ต สาขาเทคโนโลยี (ต่ อเนื่ อง)
หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ โดยให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบอีกครั้ง นั้น
ขณะนี้ อาจารย์ ประจ าหลักสู ตรได้ ดาเนิ นการตามมติ และข้ อเสนอแนะของที่ ประชุมแล้ ว รายละเอี ยดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

26

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ก้าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดการประชุมทุกวันศุกร์
สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนนั้น ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกาหนดการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ คือวันศุกร์ที่
๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี
การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ

28

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

20

22

24

30

32
34

นางลภัสรดา นาคพริก
ผู้จดบันทึกการประชุม
รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

