รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
วันศุกรที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ภูสักธาร รีสอรท จังหวัดนครนายก

..............................................................
ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
๔. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๕. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๖. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๗. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๘. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๙. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๑๐. หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๑๑. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๒. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๓. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

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

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

ผูลาประชุม
๑. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๒. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

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

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

๒
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
อาจารยชินวงศ ศรีงาม
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
อาจารยธงชัย ทองอยู
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
รองศาสตราจารยบญ
ุ เกียรติ ไทรชมภู
อาจารยสถาพร ปกปอง
ผูชวยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ
อาจารยศุภกิจ สดสี
อาจารยวิไลจิตร นิลสวัสดิ์

๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางลภัสรดา นาคพริก
นางสาววันวิสา วิศาลนิตย
นางกวิสรา ศรีปานอินทร

Mr.Gary Ambito Torremucha

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี/เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา
ผูชวยอธิการบดี/ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหนางานอาคารสถานที่
หัวหนาศูนยภาษาและอาเซียน
อาจารยประจําศูนยภาษาและอาเซียน
ผูชวยอธิการบดี/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนากลุม งาน
สภามหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กองกลาง

2

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

4

ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดการประชุม และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปไดดังนี้

6
8
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18
20
22

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ พระบรมราโชวาท เนื่องในวันขาราชการพลเรือน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงที่ประชุมวา
สํานักงาน ก.พ. มีหนังสือที่ นร ๑๐๑๖.๒/๒๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ อัญเชิญพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั วที่ พระราชทานแก ข าราชการพลเรื อน เนื่ องในวั นข าราชการพลเรื อน
ปพุทธศักราช ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ความวา “ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มี
หนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยูในงานของแผนดินทั้งสิ้น ทุกคนจึงตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลัง
ความสามารถดวยอุดมคติ ดวยความเขมแข็งเสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยาง
ถูกตองเที่ยงตรง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข
ของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ “
มติที่ประชุม รับทราบ
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๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนคร เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงที่ประชุมวา ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา ไดแก ๑) รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง ๒) รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
๓) ผูชวยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็ก วิไล ๔) รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ไดครบวาระ
การดํารงตําแหนงในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามความ
ในข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบรอยแลว และได
จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง ผลการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ผูที่ไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา จํานวน ๔ คน คือ ๑) รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ๒) รองศาสตราจารย
ทิวัตถ มณีโชติ ๓) อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห ๔) อาจารยนภพร เชื้อขํา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําตาม
ประกาศดังกลาวไดเขารวมประชุมแลวในครั้งนี้ จึงแจงใหที่ประชุมทราบ
นายกส ภามห าวิ ท ยา ลั ย กล าวแสด งควา มยิ น ดี ต อนรั บ คณะกร รมกา ร
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําที่ไดมาทํางานรวมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ กําหนดการประชุมรวมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลัย แจ ง ว า ตามที่ม หาวิท ยาลัย ไดกํ า หนดจั ด ประชุ ม
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระหวางสภามหาวิทยาลัย สภา
วิชาการ กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาคณาจารยและขาราชการ และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อทบทวนนโยบาย และติดตาม
การบริหารจัดการการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย นั้น รายละเอียดกําหนดการการประชุมดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงแจงใหที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกรที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๑๘ หนา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ โดยไมมีแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษา ที่ ๒ / ๒๕๕๖ รอบที่ ๓
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ รอบที่ ๓
เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ ไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.
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๒๕๕๗ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตและ
เสนอแนะวา ๑) หนา ๔ ลําดับที่ ๑ พระครูมุนินท จริยานุรักษ โกวิวาส เปนสมณศักดิ์และฉายาทางสงฆ ดังนั้น
เพื่อชี้บงวาเปนบุคคลผูใด ตองระบุสมณศักดิ์ แลววงเล็บชื่อ – สกุลจริง
มติที่ประชุม อนุมัติ โดย
๑) การระบุ ชื่ อ – ชื่ อสกุ ลบั ณฑิ ตที่ เป นพระภิ กษุ ให ใช รู ปแบบโดยระบุ สมณศั กดิ์
(ชื่อ – สกุลจริง) ดังนั้นในหนา ๔ ลําดับที่ ๑) พระครูมุนินท จริยานุรักษ โกวิวาส ใหวงเล็บ
และระบุชื่อ – สกุลจริงดวย
๒) หนา ๗ – ๙ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ควรระบุดวยวาเปนสาขาวิชาใด
๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ/ิ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร นําเสนอผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ ๒ ราย ซึ่งผลการประเมินเปนไปตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ไดแก นางเพชรา
ศรีคําภา อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร และนางอินทิรา จารุจินดา อาจารยสังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร ซึ่งขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รายละเอียดดังเอกสารที่จะนําเสนอที่ประชุมเปนวาระลับ
มติที่ประชุม อนุมัตผิ ลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวย
ศาสตราจารย ๒ ราย ไดแก
๑) ผูชวยศาสตราจารยเพชรา ศรีคําภา สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร และสารนิ เ ทศศาสตร ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต วั น ที่ ๕
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา จารุจินดา สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๓.๓ (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมีก ารปรับ เปลี่ยนผูบริห าร รวมทั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารและจากคณาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแตละฝาย
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรปรับปรุงคําสั่งดังกลาวใหเหมาะสม ฝาย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํา (ราง) คําสั่งดังกลาว ตามรายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๓.๔ พิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิท ยาลัยรายงานวา คณะกรรมการเลือกสรรบุคคลที่สมควร
ไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําป ๒๕๕๗ ทําหนาที่
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พิจารณาตรวจสอบรวบรวมขอมูลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอ ๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร วาดวยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ แลวพิจารณา
เลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และนํารายชื่อพรอมประวัติและผลงานอยางละเอียดของผู
ที่ผานการพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไปนั้น ขณะนี้ คณะกรรมการเลือกสรรฯ ไดดําเนินการ
เรียบรอยแลว โดยที่ประชุมคณะกรรมการเลือกสรรฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติเลือกบุคคลจํานวน ๕ ราย ดังตอไปนี้
๑) พระเทพคุณาภรณ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
๒) นายชุบ นกแกว ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
๓) นายวรวินัย หิรัญมาศ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปกรรม
(ออกแบบนิเทศศิลป)
๔) จาเอก สุวรรณ ศาสนนันท ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทย
๕) นายชาย สีบัวเลิศ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร
จากนั้น ไดเรียนเชิญนายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย/ประธาน
คณะกรรมการเลือ กสรรบัณฑิ ตกิตติม ศั ก ดิ์ นําเสนอขอมูล ตอที่ป ระชุม รายละเอียดดั ง เอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ป ระชุม พิจ ารณาเลือกผู ส มควรไดรับ ปริญ ญากิตติ ม ศัก ดิ์ดว ยวิธีล งคะแนนลั บ
ตามความในขอ ๙ (๔) แหง ขอบังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเลือกสรรบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และผูที่ไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ประจําป ๒๕๕๗ ที่ไดรับ
ความเห็นชอบ ไมนอยกวาสองในสามของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม มีจํานวน ๕ ราย คือ
๑) พระเทพคุ ณ าภรณ ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช ายุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
๒) นายชุบ นกแกว ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ๓) นายวรวินัย
หิ รั ญ มาศ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช าศิ ล ปกรรม (ออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป )
๔) จาเอก สุวรรณ ศาสนนัน ท ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติม ศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทย ๕) นายชาย
สีบัวเลิศ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ขอใหแกไขชื่อพระเทพคุณาภรณโดยระบุวงเล็บ
ชื่อ-สกุลจริงดวย
มติที่ประชุม อนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ประจําป ๒๕๕๗ แกบุคคล ๕ ราย ดังนี้
๑) พระเทพคุณาภรณ (โสภณ พุมพวง) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
ยุทธศาสตรการพัฒนา
๒) นายชุบ นกแกว ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
๓) นายวรวินัย หิรัญมาศ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปกรรม
(ออกแบบนิเทศศิลป)
๔) จาเอก สุวรรณ ศาสนนันท ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทย
๕) นายชาย สีบัวเลิศ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร
๓.๕ ขออนุมัตจิ ัดตั้งและปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี รายงานวา
มหาวิทยาลัยขอนําเสนอขออนุมัติจัดตั้งและปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อ
รองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้
๓.๕ (๑) สํานักกิจการนักศึกษา
จากนั้น ไดเชิญผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดี รายงาน
ขอมูลการจัดตั้งสํานักกิจการนักศึกษา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
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นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เดิมที่เปนกองพัฒนานักศึกษานั้นมีปญหาอะไร
ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล ใหขอมูลวา เนื่องจากกองพัฒนานักศึกษา
สังกัดสํานักงานอธิการบดี จํากัดกรอบอัตรากําลัง ไมสามารถขยายกรอบอัตรากําลังไดตามที่ตองการ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หากบริหารจัดการเชนเดิม เมื่อเปนสํานักก็จะยังคง
เหมือนเดิม การเปลี่ยนสถานะนั้นตองเกิดจากความจําเปนที่จะพัฒนางานใหดีขึ้นและสิ่งทีม่ อี ยูเ ดิมไมสามารถ
ทําใหเกิดการพัฒนาได แตถาสิ่งที่มีอยูสามารถทําได ก็อาจจะเพิ่มในสวนอื่น เชน การเพิ่มเงินเดือน ไมตอง
เปนสํานักก็ได
หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒเิ สนอวา ควร
ใหนักศึกษาไดมีโอกาสทํางานในหนวยงานของมหาวิทยาลัย จึงเสนอวาควรตั้ง Student Work Center
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา มหาวิทยาลัยควรมีแผนงานที่ชัดเจนและวิเคราะหวา เดิมที่
เปนกองพัฒนานักศึกษาปฏิบัติภารกิจตามที่เสนอมาไมไดเพราะอะไร และหากปรับใหมจะทําอยางไร การ
เพิ่มอัตรากําลังก็ไมไดหาม แตตองพิจารณาวาไดขยายกรอบอัตรากําลังแลวหรือไม
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ให
ขอมูลวา กองพัฒนานักศึกษาเปนหนวยงานที่จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แตจะปรับเปลี่ยนชื่อ
เพื่อรองรับงาน ตามเอกสารการปรับโครงสรางหนวยงานของกองพัฒนานักศึกษาในหนา ๙ นั้น นักศึกษาเปน
สวนสําคัญของมหาวิทยาลัย เปนผลผลิตภาพรวมของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่ดี ก็จะ
เปนภาพลักษณของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายใหขยายงานกิจการนักศึกษาคูขนานกับวิชาการ
เพราะปจจุบันไดพัฒนาวิชาการ แตงานกิจการนัก ศึกษายังอยูภายใตขอจํากัด จึงควรปรับเปลี่ยนเปน
สํานัก หากไดรับการอนุมัติก็จะปรับกรอบอัตรากําลังเพื่อใหสอดคลองกับภาระงานที่มิใชแตงานกิจการ
นักศึกษา ยังมีงานหอพัก งานกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสรางบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพ
หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย เสนอแนะวา เมื่อเปนสํานักกิจการนักศึกษาแลว ให
ใชบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษาปฏิบัติงานเพื่อมิใหมีการเพิ่มอัตราใหมมากเกินไป
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา กลาว
แสดงความเห็นดวยกับการจัดตั้งหนวยงานภายในที่มีความจําเปนและมีความพรอมเพื่อใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
กําหนดใหมีการจัดตั้งหนวยงานภายในอยูแลว ระบุวา การจัดตั้งหนวยงานภายในนั้นจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการการอุดมศึกษากําหนด ตามมาตรา ๔ วรรค ๒ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงไดประกาศหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ สาระสําคัญ
มีอยู ๓ สวน คือ ๑) หลักเกณฑและเงื่อนไขการจัดตั้ง ๑๑ รายการ ๒) การรายงานขอมูลวามหาวิทยาลัยได
ดําเนินการจัดตั้งตามหลักเกณฑนี้ตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน ๖๐ วัน ๓) หนวยงานอื่นที่จัดตั้ง
กอนหนานี้ตองทบทวนวาเปนไปตามเงื่อนไขเปนไปตามหลักเกณฑหรือไม ถาเปนไปตามหลักเกณฑก็ให
รายงานภายใน ๙๐ วัน ถาไมเปนไปตามหลักเกณฑตองยุบและรายงานใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ภายใน ๖๐ วัน การเสนอปรับโครงสรางสํานักกิจการนักศึกษา หากพิจารณาจากหลักเกณฑการจัดตั้งสวน
งานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ระบุวาตองมีความจําเปนและมีความพรอมนั้น ตามเอกสาร
แลวมีขอสังเกตวา ๑) ยังไมมีความพรอม แตเปนความขาด ขาดบุคลากรทั้งจํานวนและความรูความสามารถ
๒) ในเอกสารหนา ๓๔ ระบุวาใหยุบกองพัฒนานักศึกษาเพื่อจัดตั้งสํานักกิจการนักศึกษา ไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการปรับโครงสรางที่ระบุไวในเอกสาร กรณีนี้ตองพิจารณาอยางละเอียดและสอดคลองกับ
หลักเกณฑ เพราะจะตองเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา สิ่งที่
จําเปนคือการขยายกิจกรรม หรือโครงสรางในการพัฒนานักศึกษา ในอนาคตจํานวนนักศึกษาอาจจะมากขึ้น
ตองมีการจัดการนักศึกษาใหมีคุณภาพหรือขยายผลสูการเปนนานาชาติ และเห็นดวยกับโครงสรางนี้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับการวิเคราะหในการเปนสํานักกิจการนักศึกษา วาขณะเปนกองพัฒนานักศึกษาไดทําเชนเดียวกับ
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โครงการจัดตั้งสํานักกิจการนักศึกษาหรือไม มีสิ่งใดที่ขาด มีอุปสรรคอะไร มีความแตกตางกันอยางไร อีกทั้ง
ตองมีความจําเปนและความพรอมอยางแทจริง กิจการนักศึกษาเปนเรื่องใหญและสําคัญ มหาวิทยาลัยตองมี
หนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลนักศึกษา จึงควรปรับโครงสรางใหชัดเจน เพื่อเตรียมพรอมในการขยายหนวยงาน
การขออัตรากําลัง และการของบประมาณ
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา ควรตอบ
โจทย ๒ ขอวา ๑) มีความจําเปนหรือไม งานบริการนักศึกษามีความบกพรองอะไรในภารกิจ ๕ ดาน จาก
ขอมูลระบุ วานักศึกษาไมมีความพอใจ จึงควรมีการสํารวจขอมูลวานักศึกษาไมมีความพอใจในดานใดบาง
ตามภารกิจ ๕ ดาน ๒) เมื่อปรับแลวจะดีกวาอยางไร จากนั้น ไดใหขอสังเกตวาในภาพรวมของการปรับ
โครงสรางใหมนี้ มหาวิทยาลัยมีแต หน วยงานที่ ทํางานเชิ งรับ ไมมีหน วยงานเชิงรุกที่หารายไดใหกั บ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรมีรองอธิการบดีที่มีภารกิจหารายไดเขามหาวิทยาลัย
หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กลาววา ไดทราบมาวากรมสรรพากรจะเริ่มสํารวจ
มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนในปหนาวา มหาวิทยาลัยใดมีหนวยงานหารายไดโดยไมมีการอบรม และจะ
เรียกเก็บภาษี จึงไดใหศูนยวัฒนธรรมพระนครจัดตั้งศูนย Student Work Center ภายในเดือนมิถุนายน แต
ไมมีความคืบหนาใดๆ จึงควรมอบหมายใหหนวยงานที่ตั้งขึ้นใหมและหนวยงานที่มีการลงทุนเปนผูด าํ เนินการ
โดยระบุวามีการอบรมใหนักศึกษาอยางแทจริง อะไรบาง และควรมอบหมายหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา กลาว
วา ในครั้งทีไ่ ดดํารงตําแหนงอธิการบดีชวงสถาบันราชภัฏกําลังปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวยงาน ไดเสนอตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและสํานักกิจการนักศึกษา แตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั้ง ๔๐ แหง ไมมีบัณฑิตวิทยาลัยและสํานักกิจการนักศึกษา เดิมเมื่อเปนสถาบันราชภัฏมีสํานัก
กิจการนักศึกษา แตเมื่อเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏไดปรับจากสํานักมาเปนกอง เหตุผลเพราะการปรับเปน
สํานักจะตามมาดวยเรื่องของงบประมาณ จึงไดมีการจัดโครงสรางใหเปนกอง ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครจะปรับโครงสรางจากกองใหเปนสํานัก สิ่งสําคัญคือจะตองวิเคราะหวาตามประกาศกระทรวงฯ นั้น
ใหทําไดหรือไม มีเหตุผลที่เหมาะสมและเพียงพอหรือไม เมื่อวิเคราะหปญหาแลวพบวาบุคลากรไมเพียงพอก็
ใหขออัตรากําลัง ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ งหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ระบุวาหนวยงานใดที่ยังไมมีแลวจะจัดตั้งนั้น หนวยงานที่จัดตั้งตองบริหาร
จัดการดวยตัวเอง ไมใหของบประมาณแผนดิน จึงตองวิเคราะหใหชัดเจนวาสามารถทําไดหรือไม และ
เสนอแนะวาการตั้งหนวยงานใหมนั้นมีผลเปน ๒ นัย คือ ๑) หนวยงานจะเทียบเทาคณะหรือไม ๒) หากไม
เทียบเทาคณะสิทธิของผูบริหารก็ไมเทียบเทาคณะ หากอนุมัติใหเทียบเทาคณะ ผูบริหารหนวยงานตองมี
สิทธิ์เขารับการสรรหาเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร รวมถึงการมีเงินประจํา
ตําแหนง การเทียบเทาคณะตองเทียบเทาทุกประการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยตองศึกษาประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหชัดเจน
เพราะเปนคูมือในการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยอาจจะวิเคราะหจากประกาศนี้มาเปนประกาศเรื่องการจัดตั้ง
หนวยงานใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เชน ตองมีผูบริหารกี่คน เพราะจะตามมาดวยเรื่องงบประมาณ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาวแสดงความ
คิดเห็นวา จากเอกสารหนา ๒๘-๓๑ นั้นเขียนไดดีมาก ชัดเจน แตจะทําไดจริงหรือไม
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กลาววา สถาบันอุดมศึกษาไทยยัง
ดูแลนักศึกษานอย สวนใหญคือคณะเปนผูดูแลทางดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ซึ่งไมใชหลักการ
อุดมศึกษา และเปนเพียงสวนนอยเทานั้น การดูแลนักศึกษาทัง้ องครวมนั้นทําไดยาก ปรัชญาที่สําคัญของการ
อุดมศึกษาคือการพัฒนาทั้งองครวมของนักศึกษาทั้งหมด ในตางประเทศมีการแบงกันอยางชัดเจนในการดูแล
นักศึกษาควบคูกับวิชาการ คือ ๑) academic affairs ผูดูแลคือคณะและสาขาวิชาตางๆ ดูแลอยางเปนระบบ
๒) student affairs มีการดูแลอยางดีตั้งแตแรกเขา ระหวางเรียนก็ชวยพัฒนา นอกเหนือจากที่ academic
affairs ดูแลแลว student affairs ตองดูแลทั้งหมด ซึ่งมหาวิทยาลัยไทยใหความสําคัญนอยมาก จึงตองการให
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มีการปฏิรูปและใหความสําคัญ เรื่องนี้เปนเรื่องที่สําคัญที่สุดในการเสนอ เพราะเปนการเปลี่ยนแปลงของการ
อุดมศึกษา แตก็เปนการยาก ทั้งเรื่องทัศนคติเดิม และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยางไรก็ตาม
ตองการใหตระหนักวาจะตองมีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยดูแลพันธกิจในการสรางบัณฑิตใหครอบคลุม
พัฒนาทั้งระบบ ในตางประเทศงานกิจการนักศึกษานั้นมีรองอธิการบดีโดยเฉพาะ มีสํานักงานที่มีมาตรฐาน
ขนาดใหญกวาคณะ มี student center ประกอบดวยงานหลากหลายครบวงจร จะเห็นไดวาเอกสารในหนา ๒
นั้น งานกิจกรรมรวมหลายงานไวดวยกัน ทั้งการปรับพื้นฐานทางการเรียน ระเบียบวินัย การชวยเหลือ
จิตวิทยาแนะแนว จนสําเร็จการศึกษาบัณฑิตตามดูแลนักศึกษาครบตามระบบ ดังนั้น สถานะของหนวยงาน
และโครงสรางจึงเปนสิ่งสําคัญ สะทอนขอบขายความรับผิดชอบอยางกวางขวาง ความรับผิดชอบระดับกอง
นั้นยังแคบ การเพิ่มอัตรากําลังก็ทําไดยาก หากจัดตั้งสํานักกิจการนักศึกษาไดก็จะเปนจุดเริ่มตนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะสรางความเปลี่ยนแปลงของการอุดมศึกษาไทย
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กลาววา จากการพิจารณาขอบขายงาน เปนความ
จําเปนในการพัฒนากิจการนักศึกษาทั้งองครวม เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต ตองมี
บุคลากรเขามารองรับการจัดองคกรเพื่อทําใหการพัฒนานักศึกษาครบกระบวนการมากขึ้น มิใชมุงแตทาง
วิชาการเทานั้น
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ความจําเปนในการบริการนักศึกษาใหดีนั้นมีมา
ตั้งแตกอตั้ งมหาวิทยาลัย แตเพราะเหตุ ใดจึงไมไดทําสิ่งที่กลาวมาทั้งหลายนี้ ทั้ งๆ ที่เปนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย หากเปนเพราะบุคลากรมีนอย เหตุใดจึงไมเพิ่มจํานวนบุคลากรใหเพียงพอตอการทํางาน จึงมี
ความเห็นวายังไมสมควรจัดตั้งเปนสํานัก แตใหเพิ่มจํานวนบุคลากรแลวพิจารณาวาจะทําไดหรือไม เพราะจะ
ประหยัดเรื่องงบประมาณคาตอบแทนผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสํานักไปได และใหอธิการบดีมอบรอง
อธิการบดีคนหนึ่งดูแลโดยเฉพาะ ขึ้นตรงตออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย ใหดําเนินการสัก
๑-๒ ป แลวมารายงานวาไดทําครบถวนหรือไม แลวจึงปรับโครงสรางใหม เพราะยังไมแนใจวาใชทรัพยากรที่
มีอยูอ ยางเต็มที่แลวหรือไม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา มหาวิทยาลัยมิตซูรี่เซ็นตหลุยสมีบุคลากร ๒๔๐
คนที่ดูแล student affairs และมีนักศึกษาชวยทํางานตลอดเวลา นักศึกษามีรายไดและมีความรัก เขาใจ
ซื่อตรงตอมหาวิทยาลัยอยางยิ่ง นี่คือสิ่งที่เปน front office ของมหาวิทยาลัย จึงไมควรใหมีบุคลากรประจํา
มาก แตใหมีนักศึกษาชวยงานหรือบุคลากรชั่วคราวใหมาก
หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย เสนอแนะวา การตั้งสํานักแลวยุบกองนั้นเปนการยาก
จึงควรหารือกันวาหากคงเปนกองไวแตเพิ่มบุคลากรจะดีกวาหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ปจจุบันกองพัฒนานักศึกษามีบุคลากรจํานวน ๑๓
คน หากจะยุบกองพัฒนานักศึกษาแลวปรับเปนสํานักกิจการนักศึกษา บุคลากรเหลานี้จะสามารถทํางานที่
เพิ่มขึ้นไดหรือไม ปญหาจึงอยูที่คน ไมไดอยูที่ขนาดของกองหรือสํานัก จึงควรเพิ่มบุคลากรกอนแลว
ดําเนินงานตามที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวมา แลวคอยมาปรับเปนสํานักกิจการนักศึกษา สวนเรื่อง
ที่ไมมีรองอธิการบดีดูแลนั้น อธิการบดีตองบริหารจัดการ
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาวแสดง
ความเห็นดวยวา หากยังคงเปนกองและทํากิจกรรมเหมือนกับสํานักดังเอกสารที่ระบุมา โดยการเพิ่มบุคลากร
และหากทําไดตามที่ระบุมาในระยะเวลาที่กําหนดก็ใหกลับมารายงานแลวจึงพัฒนาเปนสํานักกิจการ
นักศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ใหไปทํางานตามที่ระบุในโครงการจัดตั้งสํานักกิจการ
นักศึกษา แลวอนุญาตใหเพิ่มอัตรากําลังตามที่ตองการ โดยขยายกรอบอัตรากําลัง กําหนดระยะเวลาในการ
ทํางานเมื่อสมบูรณแลวใหกลับมารายงานแลวจึงพิจารณาการปรับเปนสํานัก
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ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กลาววา การขยายกรอบอัตรากําลังมี
ขอจํากัดเพราะมหาวิทยาลัยตองจัดหาเอง หากปรับเปนสํานักก็จะไดกรอบอัตรากําลังที่อยูในรูปของ
งบประมาณแผนดิน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การจัดตั้งหนวยงานภายใน ไมสามารถใชงบประมาณ
แผนดินได จึงควรดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป และการเปนกองพัฒนานักศึกษา ก็ไมตองเสียงบประมาณ
คาตอบแทนผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ในการเปนสํานักกิจการนักศึกษา สิ้นปมีการประเมินการทํางาน
ของผูอํานวยการกอง หากการดําเนินการสําเร็จตามเปาหมายอาจจะใหเปนโบนัสก็ได
อธิการบดี กลาววา เมือ่ สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายวาใหขยายกรอบไดก็สามารถทํางานได
จะเปนกองหรือสํานักไมสําคัญ สิ่งสําคัญอยูที่บุคลากร จึงควรขยายกรอบอัตรากําลังเพื่อรองรับการขยายงาน
อนาคตหากดํ าเนิ นงานได ดี ก็ อาจจะขยายเปนสํ านั กกิ จการนั กศึ กษาได ขณะนี้ ที่ ประชุ มอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏไดแตงตั้งคณะกรรมการปรับโครงสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
และรองรับยุทธศาสตรของประเทศ แตทุกหนวยงานที่จัดตั้งใหมนั้นตองพึ่งตนเองไดโดยไมใชงบประมาณ
แผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแหงไดดําเนินการจัดตั้งคณะและหนวยงานใหมที่มุงเนนการดําเนินภาระ
งานใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถดําเนินภารกิจสอดคลองกับความตองการของประเทศ
มติที่ประชุม ยังไมสมควรจัดตั้งกองพัฒนานักศึกษาเปนสํานักกิจการนักศึกษา แตใหดําเนินภารกิจ
ตามที่ไดระบุไวในเอกสารการขอจัดตั้งหนวยงาน โดย
๑) อนุมัติใหเพิ่มกรอบอัตรากําลัง
๒) ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายกํากับดูแลการดําเนินงานตามภารกิจ
ที่กําหนดไวในเอกสาร
๓) ใหดําเนินภารกิจ ๑ – ๒ ป แลวมารายงานตอสภามหาวิทยาลัยวาสามารถดําเนิน
ภารกิจไดครบถวนหรือไม แลวจึงจะพิจารณาการปรับโครงสรางจากกองเปนสํานัก
ในการพิ จ ารณาวาระนี้ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ยเห็ น สมควรให ยุ ติ ก ารประชุ ม
สภามหาวิทยาลัยไวกอนและนัดหมายเชิญประชุมพิจารณาวาระที่เหลืออยูในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
เลิกประชุมชวงแรกเวลา ๑๒.๓๐ น.
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๔๗ ดําเนินการประชุมตามกําหนดการในวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๗)
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายกสภามหาวิทยาลัยเปดการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอจากวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๗ ในวาระ ๓.๕ ที่ยังมิไดพิจารณา
๓.๕ (๒) บัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดเรียนเชิญอาจารยสถาพร ปกปอง เลขานุการโครงการ
บัณฑิตศึกษารายงานขอมูลการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การนํารายไดรอยละ ๒๐ นําสงมหาวิทยาลัย และรอยละ
๘๐ ใชสําหรับการบริหารจัดการนั้นเปนสิ่งที่ไมถูกตอง รายไดทั้งหมดตองนําสงมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
จะใชเทาใดขึ้นอยูกับความจําเปน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไมเติบโต ไมมีรายไดที่เพียงพอในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลั ยใหขอมูลวา ขอบังคับวาด วยการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย ระบุวาการใชจายเมื่อจัดเก็บเทาใด ใหใชจายไดไมเกินรอยละ ๘๐
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นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ไมไดหมายความวาใหบัณฑิตวิทยาลัยไปรอยละ ๘๐ การ
ใชจายคือใชจายตามที่ใชจริง ที่เหลือใหเขามหาวิทยาลัย มิใชเปนการแบงรอยละ ๘๐ รอยละ ๒๐ ซึ่งจะทํา
ใหหนวยงานอื่นๆ ไมไดใชงบประมาณนั้นดวย
อาจารยสถาพร ปกปอง กลาววา การบริหารจัดการสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษานั้น
อยูภายใตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สวนงบประมาณนัน้ กองนโยบายและแผนเปนผูจัดสรรบน
ฐานของการประมาณการรายรับที่เกิดขึ้นในแตละปงบประมาณ และสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษาจะมี
งบประมาณแยกจากโครงการผนึกกําลังการเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หากอนุมัติก็ตองโอนงบประมาณจากสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนมายังบัณฑิตวิทยาลัย เปนเจาของงบประมาณอยางแทจริง นอกจากนีอ้ ธิการบดีตอ ง
พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระบบการนํารายไดเขามหาวิทยาลัยรอยละ ๒๐ ดวย
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กลาววา บัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานเทียบเทาคณะ
กระบวนการจึงเหมือนกับคณะ สวนจะใชจายอยางไรก็ตั้งแผนงบประมาณขึ้นมาตามความตองการหรือความ
จําเปนในการใชงบประมาณ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา ในปแรกอาจจะลงทุนมาก แตก็ตองเรงคืนทุนมา
จากนั้นไดกลาวสรุปวาอนุมัติจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและอนุมัตใิ หโอนงบประมาณจากสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนทั้ง ๒ โครงการมายังบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กลาววา ในการพิจารณาเรื่องการจัดตั้งและการ
ดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยนั้น ควรพิจารณาเลือกรูปแบบวาควรใชรูปแบบใด ๑) รูปแบบที่ไมมีบัณฑิต
วิทยาลัย ๒) บัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบเรื่องบุคลากร การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อปองกันปญหา
เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงาน จึงควรพิจารณาบทบาทที่แทจริงของบัณฑิตวิทยาลัยวากํากับสงเสริมดูแล
มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา มิใชผลิตบัณฑิตศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาจะเปน
เชนเดียวกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน คือการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อเลือกรูปแบบวาใหคณะเปนเจาของเรื่อง แตใหบัณฑิตศึกษาดูแลเรื่องมาตรฐาน สงเสริมสนับสนุน ซึ่งจะ
เกีย่ วของกับเรื่องงบประมาณดวย มีงบประมาณเทาใดตองชัดเจน เฉพาะงบประมาณบัณฑิตศึกษานัน้ มีเงินคง
คลังอยู ๒๐ ลาน มหาวิทยาลัยก็ควรใหคงไวเพื่อรองรับการบริหารจัดการของบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพ ใน
การจัดสรรงบประมาณบัณฑิตวิทยาลัยตองเปนผูคิดงบประมาณ การจัดงบประมาณการใชในแตละรอบปตอ ง
ไมเกินรอยละ ๘๐ และเมื่อบัณฑิตวิทยาลัยไมไดเปนผูจัดการศึกษา ก็ตองพิจารณาวาจะใหงบประมาณคา
บริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยรอยละเทาใด วัตถุประสงคของบัณฑิตวิทยาลัยมิใชการจัดการศึกษา แตมี
หนาที่สนับสนุนและสงเสริมใหการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ สวนงบประมาณในเบื้องตน บัณฑิต
วิทยาลัยอาจจะขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหไดคุณภาพมาตรฐาน เพราะชวงแรกอาจจะตองมีการ
ลงทุน
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ใหความเห็นวา การมีบัณฑิตวิทยาลัยแสดงวาคณะไมมี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก บางมหาวิทยาลัยกําลังจะยุบบัณฑิตวิทยาลัย
เพราะคณะมีศักยภาพในการจัดการศึกษาทั้งสองระดับนี้เอง จากนั้นไดใหขอสังเกตวาการคืนทุนภายใน ๑ ป
๕ เดือนนั้น เปนการยากมาก ควรทบทวนตัวเลขใหอยูในฐานความเปนจริงและนาเชื่อถือ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหขอสังเกตในเอกสารหนา ๒๐-๒๑ วา ๑) จะมี ๒ หลักสูตรที่
ปดการรับนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ๒) นักศึกษามีจํานวนลดลงมากในบางสาขา เชน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
รองศาสตราจารยทวิ ัตถ มณีโชติ กลาววา ถาเปนเชนนั้นภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัยก็จะ
ไมเต็มรูปเหมือนกับคณะ จึงควรพิจารณาโครงสรางในเอกสารหนา ๑๐ กรณีมีรองคณบดี ๓ คน แตภารกิจ
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ของบัณฑิตวิทยาลัยจะไมเทียบเทาคณะ และในหนา ๑๗ การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการดําเนินงาน
หากไมไดอิงประกันคุณภาพ ก็ไมควรคงไว แตระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนเรื่องคุณภาพ เชน การสราง
นวัตกรรม การสงเสริมการเผยแพรผลงานในระดับนานาชาติ อีกทั้งบัณฑิตวิทยาลัยกับคณะ ตองหารือกันให
ชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการและงบประมาณเพื่อปองกันปญหาการขัดแยงที่จะตามมา
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา บัณฑิตวิทยาลัยทําหนาที่ ๑) ประสาน กํากับดูแล
มาตรฐาน ๒) จัดการศึกษา แตในหลักการและเหตุผลระบุวาจัดการศึกษาดวย แตพันธกิจหลักคือกํากับดูแล
มาตรฐานและสงเสริมการผลิต จึงไมชัดเจนวาจะไปในทิศทางใดแน
อธิการบดีกลาววา บัณฑิตวิทยาลัยมิใชหนวยงานจัดการศึกษา แตบริหารจัดการและ
สงเสริมสนับสนุนวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะสามารถจัดการศึกษาไดในระดับปริญญาตรี โท และเอก
หากมีศักยภาพ หลักสูตรจะขึ้นกับคณะ แตบัณฑิตวิทยาลัยจะบริหารจัดการมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพให
เปนไปตามเงื่อนไขของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยกเวนหลักสูตรที่บูรณาการขามคณะ ไมสามารถ
ขึน้ สังกัดคณะใดคณะหนึ่งได บัณฑิตวิทยาลัยจะชวยใหบริหารและจัดการรวมกันได ตองบริหารใหเปนระบบ
เดียวกัน สิ่งที่นาเปนหวงคือการบริหารจัดการแตละคณะไมเหมือนกัน จะทําใหมีผลตอคุณภาพ และตอง
ยอมรับวามหาวิทยาลัยราชภัฏมีบุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยและศาสตราจารย
นอยมาก จึงตองเริ่มจากการบูรณาการกันกอน
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยจะอยูในรูปแบบใด ๑) ประสาน
กํากับดูแลมาตรฐาน หรือ ๒) จัดการศึกษา
อธิการบดีกลาววา โดยปกติแลวหลักสูตรตองเสนอผานหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง แตถา
คณะที่บูรณาการรวมกันสามารถแบงแยกไดวาใครเปนเจาภาพก็ใหเจาภาพเสนอ แตถาไมสามารถระบุ
เจาภาพไดก็ใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูประสาน และควบคุมดูแลเรื่องมาตรฐานวิชาการ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ใครเปนผูรับสมัครนักศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัยจะจัด
การศึกษาในศาสตรที่เปนการบูรณาการหรือศาสตรที่ไมมีใครจัดการเรียนการสอน ใชหรือไม
อธิก ารบดี ก ลาววา ขณะนี้บัณฑิตวิ ท ยาลัยรับ สมัครเอง และประสานงานไปยั ง
หนวยงานตางๆ
อาจารยสถาพร ปกปอง ใหขอมูลวา โดยพิจารณาจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร หาก
เปนการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูจัด ปจจุบันที่ดําเนินการอยู บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูกํากับ
และจัดการเรียนการสอน
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา หากคณะมีสาขาวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาโท
อยูแลว บัณฑิตวิทยาลัยก็ไมควรเปดสอนในสาขาวิชาเดียวกัน สิ่งทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัยจะทําคือ ๑) การจัดการ
ศึกษาขามคณะ บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ ๒) ไมมุงทําหนาที่โดยไมสอบถามคณะวาสามารถจัด
การศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ ไดหรือไม
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กลาววา การจัดตั้งหนวยงานเทียบเทาคณะ จะมีการ
ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพดวย บัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานที่สนับสนุนสงเสริมควบคุมกํากับดูแล
มาตรฐานบัณฑิตศึกษาและประสานงานใหคณะจัดการศึกษา โดยตองมีงบประมาณสนับสนุน และบางสาขาที่
เปนสหวิทยาการ มีการบูรณาการรวมกัน ควรมีคณะใดคณะหนึ่งรับผิดชอบโดยมาเรียนที่บัณฑิตวิทยาลัยได
เพราะหากบัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบ บัณฑิตวิทยาลัยก็ตองมีบุคลากรเพียงพอตอการเปนกรรมการหลักสูตร
เพื่อไมใหเปนปญหาดานประกันคุณภาพการศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การเปดหลักสูตรไดตองมีอาจารยที่เพียงพอตอการเปน
อาจารยประจําหลักสูตรอยูแลว
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ถามวา ๑) หากสาขาวิชาจะเปดสอนในระดับปริญญาโท
สาขาวิชานั้นๆ ตองสังกัดบั ณฑิตวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่ เพี ยงควบคุมคุณภาพ และ ๒)
นักศึกษาอยูในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือไม ๓) จะมีการบริหารจัดการอยางไร
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รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กลาววา การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยตองมีความชัดเจน
ในโครงการนั้นระบุวาเปนเพียงผูประสาน ดังในเอกสารหนา ๑๗ ยอหนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๒ มีขอความระบุวา
“...ตามที่คณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่เปดหลักสูตร เสนอแตงตั้งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย...” แสดงวาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปน
ผูบริหาร สังกัดที่ใดก็ตองอยูที่นั่น เพียงแตบัณฑิตวิทยาลัยกํากับในภาพรวมของทุกคณะ จึงตองชัดเจนวา
นักศึกษาสังกัดที่ใด แตศูนยรวมอยูที่บัณฑิตวิทยาลัย เวนแตกรรมการประจําหลักสูตรมีหลายหลักสูตร
รวมกันทําขึ้นมา แลวตกลงกันไมไดก็ใหสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย กลาววา โดยหลักแลว ๑) บัณฑิตวิทยาลัยจะไมจัดการศึกษาเอง
แตเปนผูกํากับและประสาน ยกเวนทีค่ ณะขอใหจัดเพราะตกลงกันไมได ๒) หากไมมีคณะใดมีความสามารถใน
การจัดการศึกษา แตบัณฑิตวิทยาลัยมีความสามารถก็จัดการศึกษาได แตทั้งนี้ในการจัดการศึกษาของคณะ
และบัณฑิตวิทยาลัยตองไมซ้ําซอนกัน การจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะ
เปนขอยกเวน ไมใชเปนหลักของการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา การที่จะขึ้นอยูกับผูใดนั้นพิจารณา
วาเปนหลักสูตรใด
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา เสนอวา สวนใหญบัณฑิตวิทยาลัยจะมีการบริหารจัดการ
เหมือนกับคณะ ที่ชัดเจนคือ คณะจะจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี สวนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
บัณฑิตวิทยาลัยจะเปนผูจัดการศึกษา จึงควรบริหารจัดการเชนนี้เพราะจะมีผลตอการทําการตลาด
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ขอใหเปนการบริหารจัดการแบบผสมผสานตามทีไ่ ด
กลาวมาขางตน เพราะหากแบงแยกการจัดการศึกษาเชนที่ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กลาวมา
อาจจะเกิดปญหาได
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กลาววา ถาเชนนั้นโครงสรางหนวยงานยังคงใหเปนใน
เอกสารหนา ๑๐ หรือไม ที่มีรองคณบดี ๓ คน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ขอใหลดจํานวนรองคณบดีลงไดหรือไม ในเบื้องตนนี้ใหมี
๒ คนกอน
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กลาวแสดงความเห็นดวยวา ควรลดจํานวนรองคณบดี
ลงเพื่อประหยัดงบประมาณคาตอบแทนรองคณบดี
มติที่ประชุม อนุมัตจิ ัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยโดยใหมีรองคณบดีได ๒ คน และใหเพิ่มเติมในพันธกิจ ขอ ๔
วาจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเฉพาะในกรณีที่ไมมีคณะอื่นใดจัด หรือในกรณีที่คณะ
ที่เกี่ยวของประสงคใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูจัด
๓.๕ (๓) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนานาชาติ
ในวาระนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยไดหารือวา การจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
นานาชาตินี้ ไดมีการนําเสนอโครงการตอสภามหาวิทยาลัยมาประมาณ ๑ ปแลว แตขณะนี้ตองการยืมเงินไป
ใชดําเนินการ และการดําเนินงานตองการรูปแบบเฉพาะ แตจะตองมีหลักสูตรและขอบังคับกอน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอวา ใหใชตามระเบียบราชการที่มีอยูไปกอน
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา ไมสามารถดําเนินการเชนนั้นได เพราะถาใชระเบียบ
ราชการไประยะหนึ่งแลวระเบียบเฉพาะประกาศใชกจ็ ะใชตอไปเลยไมได ตองเริ่มตนใหม ขณะนี้กําลังจะขอ
อนุมัติหลักสูตรใหมในสังกัดของวิทยาลัย จึงเห็นควรอนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
นานาชาติไปกอน เมื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตรก็อนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนานาชาติไป
พรอมกัน โดยใหตั้งคณะกรรมการดูแลโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนานาชาติดวย
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนานาชาติ โดย
๑) ใหนําเสนอขออนุมัติจดั ตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนานาชาติไปพรอมกับการ
ขออนุมัติหลักสูตร
๒) ใหตั้งคณะกรรมการดูแลการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนานาชาติดวย
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๓.๕ (๔) สํานักบริการวิชาการและฝกอบรม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอาจารยบัณฑิต ประสานตรี นําเสนอขอมูลการจัดตั้ง
สํานักบริการวิชาการและฝกอบรม รายละเอียดดังเอกสาร
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา หนวยงานนี้จัดตั้งเพื่อหารายไดหรือเพื่อรวบรวมขอมูลการ
บริการวิชาการและฝกอบรม
อาจารยบัณฑิต ประสานตรี ตอบวา มีวัตถุประสงคทั้ง ๒ ประการ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวามีองคาพยพและขั้นตอนการบริหารงานหลาย
ขั้นตอน ควรทําใหงายและไมซับซอน อีกทั้งระบุความตองการดวยงบประมาณ เปนคาใชจาย แตไม
รวมเงินเดือนของบุคลากร โดยใชงบประมาณสวนกลางของมหาวิทยาลัย แนวคิดเชนนี้ไมเหมาะสม
กับการทําธุรกิจ
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ ใหขอสังเกตวาภารกิจของสํานักบริการวิชาการและ
ฝกอบรมซ้ําซอนกับคณะ
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะใหจัดหาผูมาดําเนินการให (Organizer) จะมีรายได
มากกวาการที่มหาวิทยาลัยจะทําเอง โดยยกตัวอยางการบริการธุรกิจของเอกชนเชนไปศึกษาดูงานการ
บริหารธุ รกิจที่ตลาดจตุจักร มหาวิทยาลัยควรมีรายได ๒๐ ลานบาท โดยมีผูปฏิบัติงานเพียง ๒ คน คือ
หัวหนาโครงการกับเลขานุการ นอกเหนือจากนั้นใหหนวยงานภายนอก (outsource) ดําเนินการ
อธิการบดีใหขอมูลเพิ่มเติมวา โครงการบริการวิชาการและการฝกอบรมที่จะจัดนั้น สํานัก
บริการวิชาการและฝกอบรมจะบูรณาการกับคณะโดยสํานักฯ จะประสานและรวบรวม สวนวิทยาการ ผูอ บรม
ผูใหบริการวิชาการนั้นยังคงเปนของหนวยงานคณะ
ศาสตราจารย ฐาปนา บุ ญหล า กล าวว า จากประสบการณ การทํ าธุรกิ จ ได เคยใช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปนสถานที่การอบรม มหาวิทยาลัยควรเปนผูกํากับดูแล และจางมืออาชีพเปน
ผูอํานวยการ โดยตั้งเปาหมายวาควรจะทํารายไดเทาใดในแตละป และมีการใหคาตอบแทน ๑) การฝกอบรมมี
ทั้ง Public Training และ On The Job Training การทํา Public Training ควรพิจารณาวาเปนงานใหญหรือ
เล็ก แลวเชิญวิทยาการมาอบรม สวน On The Job Training บริษัทตางๆ บุคลากรไมคอยมีคุณภาพ การจัด
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในแตละระดับ สวนใหญจะจาง outsource มาดําเนินการ ๒) การจัด Event
หรืองานสัมมนาใหญๆ ๓) การจัดศึกษาดูงานทางธุรกิจทั้งในและตางประเทศ ๔) การเปนที่ปรึกษาธุรกิจ
ใหกับบริษัทตางๆ เหลานี้คือตัวอยางในการสรางรายได จึงขอใหทําไดจริง แตทั้งนี้หากจะจางผูจัดการนั้น
ตองมีความรูเรื่องบัญชี มีการตั้งเปาหมายรายไดแตละเดือน และตั้งที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ขอใหคณะกรรมการดําเนินการโครงการจัดตั้งตรวจสอบ
รายละเอียดที่หนา ๑๐ ของเอกสาร และเพิ่มเติมรายละเอียดใหเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยขอความอนุเคราะห
ขอมูลจากศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหขอสังเกตวา ในเรื่องของการหารายได การตลาดตอง
อยูในนี้ดวยและจะรวมเรื่องการวิจัยใหกับองคกรอุตสาหกรรมดวยหรือไม จะซ้ําซอนกับคณะหรือ
สถาบันวิจัยฯ หรือไม ทุก หนวยงานมีสิท ธิ์ที่จ ะหารายได จะเกิดการซ้ําซอนหรือไม และหากให
หน ว ยงานภายนอกมาดํา เนิ น การ อาจมี ผ ลกระทบทํ า ให ม หาวิ ท ยาลัย ไม มี ก ารพั ฒ นาความรู
ความกาวหนาทางวิชาการ สวนหนาที่ดานการวิจัยนั้นก็มีความเห็นวาควรเปนหนาที่ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ เสนอแนะใหปรับปรุงการเรียบเรียงขอมูลในเอกสาร
หัวขอพันธกิจ หนา ๕ โดยเขียนใหชัด เชน ประสานจัดหาผูทําวิจัย เปนตน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสรุปขอสังเกตวา ความคิดในการจัดตั้งหนวยงานนี้ยังไมชัดเจน
ในดาน ๑) ภาระหนาที่ที่เปนรูปธรรม ๒) ความซ้ําซอนของภารงานกับหนวยงานอื่น เชน สถาบันวิจัยและ
พัฒนา สถาบันภาษาฯ คณะ จึงควรนัดประชุมหารือตกลงกันใหชัด และเพิ่มเติมใหครบถวน
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กํากับ

รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร เสนอแนะใหใชระบบการดําเนินงานแบบหนวยงานใน

นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา สํานั กบริการวิ ชาการและการฝ กอบรมควร
ดําเนินงานแบบหนวยงานนอกกํากับเพื่อใหไดผลรวดเร็ว ทันความตองการ จึงจัดระบบใหงานมีผูดําเนินการ
ดูแลหนวยงานเพียงคนเดียว ทําหนาที่ใหไดกอน เพราะขั้นตอนมีมากขึ้น ยังไมตองมีรองผูอํานวยการ
มิฉะนั้นการทํางานจะลาชา
จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวสรุปวา อนุมัติในหลักการการจัดตั้งสํานักบริการ
วิชาการและการฝกอบรม แตใหหารือกันใหชัดเจนวาจะดําเนินภารกิจอยางไร ไมใหซ้ําซอนกับหนวยงานอืน่ ๆ
ใครจะเปนผูอํานวยการก็ใหไปคิดในเชิงธุรกิจและนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยวาจะทําอะไร อยางไร
ทําอยางไรใหโปรงใสและรวดเร็ว หากจะทําขอบังคับก็ทําเปนพิเศษขึ้นมา เมื่อเรียบรอยแลวใหนํากลับมา
รายงานใหครบถวนพรอมกันในรูปแบบของ Package กับขอตกลงที่ทํากับคณะ หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหมนั้น
ถาจําเปนตองมีรองคณบดีหรือรองผูอํานวยการ ใหมีเพียงคนเดียว ขยายกิจการไดแลวจึงคอยเพิ่ม
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร เสนอแนะวา ควรดําเนินการในรูปแบบธุรกิจที่รวดเร็ว
และโปรงใส
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการการจัดตั้งสํานักบริการวิชาการและการฝกอบรม โดย
๑) ใหนําไปหารือใหชัดเจนวาจะดําเนินภารกิจอยางไรไมใหซ้ําซอนกับหนวยงานอื่นและ
ควรมีการบริหารเชิงธุรกิจที่รวดเร็วและโปรงใส
๒) ใหผูที่จะเปนผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและการฝกอบรมไปคิดและมานําเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยวาจะทําอะไร อยางไร เมื่อลงมือทําแลวมีความจําเปน จึงหาผูชวยหรือรองมาชวยทํา
หนาที่เพียงหนึ่งคน เมื่อขยายกิจการแลวจึงคอยเพิ่มขึ้น
๓.๕ (๕) สถาบันภาษาและกิจการนานาชาติ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอาจารยวิไลจิตร นิลสวัสดิ์ นําเสนอขอมูลการจัดตั้ง
สถาบันภาษาและกิจการนานาชาติ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ๑) ที่รายงานวาการดําเนินงานของศูนยภาษาและอาเซียน
ไมเปนไปตามเปาหมายหรือบรรลุวัตถุประสงคไดเทาที่ควร เพราะไมมีอาจารยเจาของภาษานั้น ตามจริงแลว
เปนการดําเนินงานของหนวยงานและมหาวิทยาลัย โดยหนวยงานเขียนแผนโครงการของบประมาณและ
มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณรวมทั้งดําเนินงานรับสมัคร/จัดจาง ๒) โครงการจัดตั้งระบุจํานวน
บุคลากรไวมากมาย จะสรรหาไดจากที่ใด ๓) เมื่อจัดตั้งสถาบันภาษาและกิจการนานาชาติแลว ศูนยภาษาและ
อาเซียนจะยังคงทําหนาที่อยูหรือไม
อธิการบดีชี้แจงวา ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีศูนยภาษาและอาเซียน มีกลุมงานวิเทศสัมพันธ
มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดใหรวมหนวยงานทั้งสองหนวยงาน ดังนั้น สถาบันภาษาและกิจการนานาชาติจึงทํา
ภารกิจงานวิเทศสัมพันธดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวาหนวยงานใหญขึ้น แตจากการวิเคราะห เดิมมี
ปญหาแตยังไมไดแกไข เมื่อนํามารวมใหใหญขึ้นก็จะเกิดปญหาใหมเพิ่มขึ้นอีก ถาขาดบุคลากร เหตุใดจึง
ไมเพิ่มบุคลากร โดยปรับแผนกําลังคน ซึ่งทําไดตั้งแตยังเปนศูนยภาษาฯ นอกจากนี้จากลักษณะที่เสนอมาก็
ไมใชการตั้งหนวยงานใหม เปนเพียงการนําหนวยงานที่มีอยูมารวมกันและเปลี่ยนชื่อเทานั้น อีกทั้งหนวยงาน
เดิมก็ยังมีปญหาในการทํางาน แลวจะแกปญหากันอยางไร ทั้งนี้ ศูนยภาษาฯ ดําเนินงานโดยใชระบบราชการ
จึงทํางานเชิงรุกไมได เมื่อปรับเปลี่ยนก็ยังคงแนวทางเดิม ดังนั้นตองเปลี่ยนระบบใหมีลักษณะเฉพาะ เชน
จางชาวตางประเทศในรูปแบบการแลกเปลี่ยนบุคลากร (Visiting) ดีกวาการจางเปนพนักงาน ซึ่งเปนภาระแก
มหาวิทยาลัย การทีม่ หาวิทยาลัยจะตั้งหนวยงานใหม มหาวิทยาลัยตองคิดระบบการบริหารจัดการหนวยงาน
ระบบใหมดวย

๑๕
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ถามวา ๑) ถาสถาบันภาษาฯ เปนหนวยงานที่มีฐานะไม
เทียบเทาคณะ แลวจะเปนหนวยงานลักษณะใด ควรขึ้นตรงอยูกับใคร ๒) ภารกิจนั้นควรตรวจสอบวามีความ
ซ้ําซอนกับหนวยงานใด ๓) ถาในสถาบันภาษาและกิจการนานาชาติ มีตําแหนงบุคลากรสายวิชาการ
(อาจารย) จะกาวหนาทางวิชาการ เปนผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ไดหรือไม เพราะไมมีหลักสูตร
ระดับปริ ญญา มีแตการอบรม บุคลากรจะกาวหน าไดอยางไร ๔) ภาษาอังกฤษที่ ใชวา International
Relation หมายถึงวิเทศสัมพันธหรือไม หรือหมายถึงกิจการนานาชาติ
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กลาววา การตั้งหนวยงานใหมเปนอํานาจของสภา
มหาวิทยาลัย กรณีนี้เปนหนวยงานที่มีอยูแลว แตมีปญหาการดําเนินงาน จึงควรแกปญหาภายในกันเองได
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ใหขอมูลวา ๑) สถาบันภาษาและกิจการนานาชาติใช
ภาษาอังกฤษวา Institute นั้นใชเหมือนกับสถาบันพัฒนบริหารศาสตร หรือ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
(AIT ) ๒) การใชคําวา Relation นั้นถูกตองแลว เพราะมีความหมายวาวิเทศสัมพันธ หากหมายถึงคําวา
กิจการ จะใชภาษาอังกฤษวา Affair ๓) การยืดการขยายหนวยงานนั้นเปนเรื่องธรรมดา การขยายหนวยงาน
ตองเลี้ยงตัวเองได ไมควรทําใหเปนภาระ การตั้งหนวยงานในเอกชนตองสรางรายไดและสรางชื่อเสียงใหกบั
องคกร จากนั้นไดใหขอสังเกตวา การตั้งงบประมาณยังขาดความเปนไปไดและความสมเหตุสมผล
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาวแสดงความเห็นวา ขณะนี้ปญหาดานภาษาอังกฤษนั้น
วิกฤตมาก โดยเฉพาะในขณะที่กําลังกาวเขาสูประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยตองยอมรับวาอาจารยและ
นักศึกษามีปญหาดานภาษาอังกฤษ และตองเรงดําเนินการใหบรรลุเปาหมายโดยดวน เปนอันดับแรกกอน
เรื่ องการหารายได และอื่นๆ กลาวโดยสรุ ปจะตั้ งเป นหน วยงานอะไรก็ ได แต ต องเร งรัดการเพิ่ มพลั ง
ความสามารถดานภาษาอังกฤษใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ถาเปนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรมาตองไมจัดเปน
รายได เพราะเปนรายจายจากมหาวิทยาลัย ถาสถาบันภาษาฯ จัดอบรมคิดคํานวณคาอบรมกับจํานวนคนที่
เขาอบรมตอปเปนเงินเทาใด เชนนี้จึงจะถือเปนรายได ดังนั้นถาจะทําระบบใหม ตองคิดใหสมบูรณแบบ และ
ไมขอรับเงินงบประมาณ
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ เสนอแนะใหปรับตัวเลขปตอๆ ไปในเอกสารใหถูกตอง
และชัดเจน
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการใหจัดตั้งสถาบันภาษาและกิจการนานาชาติ โดย
๑) ใหยุบหนวยงานศูนยภาษาและอาเซียน และกลุมงานวิเทศสัมพันธ เขามารวมไวใน
หนวยงานนี้
๒) ใหไปพิจารณาวา จะบริหารจัดการในรูปแบบเฉพาะ โดยมีภารกิจที่มีรายไดเลี้ยงตัวเอง
อยางไร แลวมานําเสนอพรอมกับการจัดตั้งสถาบันฯ สภามหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาวา
คุมคาหรือไม สมควรใหตั้งสถาบันภาษาและกิจการนานาชาติหรือไม
๓.๕ (๖) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยแจงที่ประชุมวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดขอปรับเปลี่ยนชื่อ
หนวยงานมีสถานะเทียบเทากองเชนเดิม
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา เสนอแนะวา ภาระงานของกลุมงานสภามหาวิทยาลัยมี
จํานวนมาก บุคลากรที่มีอยูอาจไมเพียงพอ สมควรขออัตรากําลังเพิ่มเติม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงวา ที่ไมไดขออัตรากําลังเพิ่มเติม เพราะจะมีการ
เคลื่อนยายอัตรากําลังที่เกินจากหนวยงานอื่นมาชวยปฏิบัติงาน ดังนั้นหากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จะ
ขออัตรากําลังเพิ่มอีก ๑ อัตรา
มติที่ประชุม อนุมัติปรับเปลี่ยนกลุมงานสภามหาวิทยาลัยเปนสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และใหเพิ่ม
อัตรากําลังบุคลากรอีก ๑ อัตรา
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๓.๖ (๗) สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ ผูชวยอธิการบดี/ผูอํานวยการสํานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาแจงวา เปนหนวยงานที่มีอยูเดิม แตไมปรากฏในกรอบโครงสราง
มติที่ประชุม อนุมัตโิ ดยใหใชชื่อเดิมและบรรจุไวในกรอบโครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัย
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวาตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได
อนุมัติห ลัก สูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป ) หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ สาขาวิชาอิส ลามศึก ษา
ในการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ /๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตอมาได
นําเสนอใหคุรุสภาใหก ารรับรองปริญญาดังกลาวไปแลวนั้น ในการนี้ สํานัก งานเลขาธิก ารคุรุสภา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ห นั ง สื อ ที่ ศธ ๕๑๐๒.๑/๑๒๖๑ ลงวั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ แจ ง ว า
คณะกรรมการคุรุสภามีมติใหการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต เฉพาะนักศึกษา
ภาคปกติ ปก ารศึก ษา ๒๕๕๓ รายละเอียดดัง เอกสารประกอบการประชุม ตามระเบียบวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ การรับ รองคุณ วุฒิ ข องผู สํา เร็ จการศึ กษาหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๓๙๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ สง สําเนาหนังสือสํานัก งาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔.๓/๑๔๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดแก
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร และสาขาวิ ชาเทคโนโลยี ภู มิ ศ าสตร
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไมมี
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

