๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.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. ศาสตราจารย์จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
๕. นายดุสิต เจริญควนิช
๖. รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์
๗. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์
๘. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๙. รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร
๑๐. อาจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

รองศาสตราจารย์จิตราภา กุณฑลบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต โสไกร
อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์
รองศาสตราจารย์สุพจน์ แสงเงิน
รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง
อาจารย์บุญชัย อารีเอื้อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ อินทพรหม
รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์

ผู้ลาประชุม
๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๒. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว
๓. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
๔. นายไพรัช อรรถกามานนท์

๕.

อาจารย์อะเคื้อ กุลประสูติดิลก

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ส่ งเส ริ ม กิ จ ก า ร
มหาวิทยาลัย /กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา

๒
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รองศาสตราจารย์วรนุช แจ้งสว่าง
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา ศิริวรสกุล
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี
๔. อาจารย์ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์
๕. อาจารย์ภูมิพัฒน์ ตระกูลทัศน์เจริญ
๖. นายดิเรก พรสีมา
๗. อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล สุชาติ
๙. อาจารย์ชินวงศ์ ศรีงาม
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ ไม้เจริญ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ป้อมสถิตย์
๑๓. นายสมชาย ทองพันธ์อยู่
๑๔. นางรัชนีวรรณ์ ทาบุญ
๑๕. นางสาวนรากร ดุลยปภัสศร
๑๖. นางจาปี บุดดา
๑๗. นางสาวสร้อยทอง เมณฑ์กูล
๑๘. นางสมอัปสร ปิ่นสุข
๑๙. นางสาวธนัญชนก ชื่นเชื่อม
๒๐. นางสาวสมจิตร ดวงจันทร์
๒๑. นางลภัสรดา นาคพริก
๒๒. นางสาวลาวัณย์ ชานมณีรัตน์
๒๓. นางพัชราวไล ไพรี
๒๔. นางสาวยุพา สัจจาแก้ว

รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
นิติกร
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ด้านบริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา

2

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

4

นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ์ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร กล่ า วเปิ ด การประชุ ม และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนด สรุปได้ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
รองศาสตราจารย์ เพียงพบ มนต์น วลปรางค์ รองอธิก ารบดี/เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย
รายงานว่า ด้วยมีบุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับการเชิดชูเกียรติจาก
หน่วยงานภายนอก ได้แก่
๑) อาจารย์ธนันญดา บัวเผื่อน อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การนาเสนอผลงานวิจัยประเภทบรรยายผลงานวิจัยเรื่อง
“รูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่โดยสารจักรยานยนต์ใน
เขตเมือง” จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒) นายศรพัทธิ์ แก้วขาว นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์ ได้ รั บ รางวัล รองชนะเลิ ศอั น ดับ ๑ จากการแข่งขัน สุ น ทรพจน์ ภ าษาอังกฤษระดับ อุ ด มศึ กษา
ณ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ลาปาง โดยมีผู้ ฝึกซ้อมได้แก่ ๑) อาจารย์กษิดิศ วัช รพรรณ ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อินทิรา จารุจินดา ๓) อาจารย์ภูมิใจ ณัฏฐ์ชาภา ๔) อาจารย์ Rowena M. Buniel
๓) นางสาวจุฬารัตน์ จันทร์หอม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัย
การฝึกหั ดครู ได้รั บ รางวัล รองชนะเลิ ศอัน ดับ ที่ ๓ จากการประกวดสุน ทรพจน์ (Speech contest) ส าหรับ
ราชภัฏ และมหาวิทยาลัย ในอาเซีย นในหั วข้อ “What are some significant similarities and differences
between Asian and western culture?” โดยมี ผู้ ฝึ ก ซ้ อ ม ได้ แ ก่ ๑) อาจารย์ สุ มิ ต รา พรรณกุ ล บดี ๒)
อาจารย์ปรารถนา ผดุงพจน์ ๓) อาจารย์รุ่งทิพย์ ศรีโสภา ๔) อาจารย์ Lavienne Buniel
๔) นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลประกวด
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โครงการสร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
ประจาปี ๒๕๖๑ ณ เทศบาลนครนนทบุรี ดังนี้
๔.๑) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ๑) นายฉัตร วันละดา ๒) นางสาวศุภิศรา พร้อมศรี ๓)
นางสาวศิริวรรณ จันทร์แฝง ๔) นางสาวทิพย์ธิดา คามี
๔.๒) รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ ได้ แ ก่ ๑) นางสาวมั ช ฌิ ม า สุ ท ธิ ป ระภา ๒)
นางสาวสุ มิ ต รา กรุ ดเงิน ๓) นางสาวพั ณ ณิ ต า ช่ างสุ ระ ๔) นางสาวปรัช ญาวี ตรีว งศ์ ๕) นางสาวรัช นี ย์
จิตต์ช่วย
๔.๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ๑) นายฉัตรอนันต์ วันละดา ๒) นางสาว
ศุภิศรา พร้อมศรี ๓) นางสาวศศิวรรณ จันทร์แฝง ๔) นางสาวทิพย์ธิดา คามี
โดยมีอาจารย์รุจิราภา งามสระคู เป็นผู้ควบคุมดูแล
จึงเห็นควรมอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีแก่บุคคลดังกล่าว
ต่อมาเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรให้แก่
บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้โอวาท
ความว่า ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล และนักศึกษาที่
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ได้แสดงความสามารถในการแข่งขันกับผู้อื่นจนได้รับรางวัล หากย้อนกลับไปก่อนที่จะไปแข่งขันจะพบว่า สิ่งที่ทา
ให้เราชนะได้นั้น อยู่ที่ความมุ่งมั่น อดทน ฝึกฝน และใส่ ใจ หากปราศจาก ๔ อย่างที่กล่าวมานี้คงไม่สามารถชนะ
ได้ และจะเป็นบทเรียนให้ทราบว่า ในวันข้างหน้าไม่ว่าจะทาสิ่งใด จะมี ๔ อย่างนี้อยู่ในตัวตลอด เราก็จะประสบ
ความสาเร็จและเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป ความอดทนเป็นเงื่อนไขประการแรกของความสาเร็จ ความมุ่งมั่น
ความขยั น ความใส่ ใจ ก็ เป็ น ปั จ จั ย ส าคัญ ที่ จ ะท าให้ เราเดิ น ไปข้ างหน้ าได้ จ าไว้ว่ าไม่ มี ใครในโลกที่ ป ระสบ
ความสาเร็จโดยไม่มีความมุ่งมั่น อดทน ฝึกฝน และใส่ใจ สุดท้ายอุปสรรคนั้นจะผ่านได้อย่างไร ไม่มีใครในโลกนี้
ไม่เจออุปสรรค ไม่มีใครในโลกที่ไม่เจอความล้มเหลวมาก่อน แต่ผ่านกันมาได้ด้วยปัจจัยสี่อย่างดังที่ กล่าวมา
จึงขอฝากไว้ และขอแสดงความยินดีและชื่นชมในผลความสาเร็จที่นาชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ย รายงานว่า ตามที่ ได้ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนคร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวัน ศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทา
รายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน ๗ หน้า และวาระลับ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ๑) รับรองรายงานการประชุมวาระปกติโดยมีแก้ไขดังนี้
๑.๑) หน้า ๒ ของรายงานการประชุม (หน้า ๕ ของเอกสารประกอบการประชุม) ตัดรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมการประชุมลาดับที่ ๑๑ นายวิทู โชติรัตน์ นิติกร ออก เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมประชุม
๑.๒) หน้ า ๓ ของรายงานการประชุม (หน้า ๖ ของเอกสารประกอบการประชุม )
บรรทัดที่ ๓๓ ข้อความว่า “ทั้งเสียงงบประมาณ” แก้ไขเป็น “ทั้งเสียงบประมาณ”
๒) ให้ถอนรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (วาระลับ) และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นาไปอ่านรายละเอียด และนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับรองรายงานการประชุมใน
การประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้เชื่อในความมีเกียรติภูมิของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่านที่
จะไม่นาข้อมูลไปเปิดเผย
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุ มัติ การให้ป ริญ ญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ ๓ ปี การศึกษา
๒๕๖๐ รอบที่ ๑
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย รายงานว่า ส านักส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบียน นาเสนอ
รายชื่อและข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ เพื่อขออนุมัติการ
ให้ปริญญาและประกาศนียบัตร ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ และนาเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

๕
มติที่ประชุม

12

อนุมัติปริญญาแก่ผู้ สาเร็จการศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๑
ระดับปริญญาตรี จานวน ๓๘๓ คน แยกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้
๑) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ๖๑ คน
๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ๓๓ คน
๓) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ๒๑ คน
๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ๘๑ คน
๕) ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ๓ คน
๖) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ๕๑ คน
๗) ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ๒๓ คน
๘) ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ๒๓ คน
๙) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ๒๘ คน
๑๐) ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ๔๘ คน
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๓.๒ การขอกาหนดกรอบอัตรากาลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญ นายสมชาย ทองพันธ์อยู่ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
รายงานความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติในหลักการโดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนอัตรากาลังตามเหตุผลความจาเป็นและ
ภาระงาน และส่งไปยังส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใช้ในการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
สาหรับ กรอบอัตรากาลังเพิ่มใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ นั้น มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตาม
หนังสือที่ ศธ ๐๕๖๕/๓๐๒๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ และต่อมาสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนข้อมูลการขอกาหนดกรอบอัตราเพิ่มใหม่ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ให้มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยพิจารณาถึงสภาพอัตรากาลังใน
ปัจจุบัน แนวโน้มนักศึกษา จานวนอาจารย์ จานวนหลั กสูตร และตารางสอนที่ได้รับการรับรองจากศูนย์บริการ
การศึกษาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดตารางสอนของมหาวิทยาลัยโดยตรงเพื่อประกอบการวิเคราะห์ใน
การจัดทาแผนเพื่อขอกรอบอัตรากาลังเพิ่มใหม่ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบแล้ว ใน
การประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทา
กรอบอัตรากาลังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ แล้ว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกตว่า
กองพัฒนานักศึกษามีการแบ่งส่วนงานที่ไม่สมบูรณ์ มีงานบางส่วนที่ซ่อนอยู่ซึ่งควรแยกออกมาให้ชัดเจน สาหรับ
งานสวัสดิการนั กศึกษานั้นไม่มีพยาบาล มีแต่นักสุขศึกษา ซึ่งในรายละเอียดงานมีการระบุว่า ต้องมีการป ฐม
พยาบาลเบื้องต้นด้วย จึงควรมีพยาบาลที่มีความรู้ในการปฐมพยาบาลนักศึกษาได้
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รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ด้วย
สถานการณ์ปัจจุบันจานวนนักศึกษาและจานวนหลักสูตรที่ลดลง แต่มหาวิทยาลัยขอเพิ่มกรอบอัตรากาลัง การ
ขอเพิม่ นี้ควรทยอยเพิ่มไปในแต่ละปี โดยพิจารณาตามสถานการณ์ในอนาคต
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ถามว่า กรอบอัตรากาลัง
เดิมนั้นมีตัวบุคคลแล้วหรือมีเพียงแค่กรอบอัตรา เพราะเคยได้หารือกับผู้อานวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์
และได้ข้อมูลว่า วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์นั้นมีเพียงผู้อานวยการท่านเดียวเท่านั้น แต่ในเอกสารระบุว่ากรอบ
อัตรากาลังมีอยู่ ๗ อัตรา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ให้ข้อมูลว่า วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์มีอัตรากาลังอยู่ตามที่
ขออยู่ทั้งหมด
นางสมอัปสร ปิ่น สุข ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย ด้านบริหารงานบุคคล ให้ข้อมูลว่า กรอบ
อัตรากาลังเดิมที่เสนอมานี้มีตัวบุคคลประจาตาแหน่งทั้งหมด
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ให้ข้อมูลว่า วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์มีเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ๒ อัตรา คนงาน ๔ อัตรา และนักวิชาการเกษตร ๑ อัตรา ทั้งหมดนี้มีบคุ คลที่ครองอัตราอยู่แล้วในปัจจุบัน
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกตว่า ในช่วงที่ผ่าน
มาวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ได้มีการรับมอบหมายงานที่ยังไม่ชัดเจน ทั้งนี้จากที่ตนได้รับมอบหมายให้ไปกากับ
และติ ดตามพบว่า วิท ยาลั ย ชั ย บาดาลพิ พั ฒ น์ ได้ มีก ารสร้างภาระงานและกาหนดโครงการไว้แล้ ว จึงควรมี
อัตรากาลังและงบประมาณที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุน หากมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นก็ควรที่จะมีอัตรากาลังที่เพิ่มขึ้น
สาหรับพุทธวิชชาลัยมีอัตรากาลังเพียง ๓ คนนั้น ไม่ทราบว่ามีภาระงานมากน้อยเพียงใดและจะมีงบประมาณ
สนับสนุนมากน้อยเพียงใด
อาจารย์บุ ญชัย อารีเอื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ให้ ข้อสังเกตว่า
๑) ค่ากลางของระยะเวลาการท างาน งานบางข้อที่ กาหนดไว้ไม่เหมาะสมกับ ระยะเวลา เช่น การร่างพิม พ์
เอกสารใช้ระยะเวลา ๓๐ นาที นั้นอาจจะใช้ระยะเวลานานเกินไป ๒) ภาระงาน บางงานอาจจะน้อยในบางช่วง
และมีการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย การเฉลี่ยงานที่ไม่สมดุล บางตาแหน่งภาระงานมาก บางตาแหน่งภาระ
งานน้อย ๓) งบประมาณที่ใช้ในการเพิ่มกรอบอัตรากาลังนั้นใช้จานวนมาก แต่ด้วยสถานการณ์จานวนนักศึกษาที่
ลดลงอาจทาให้เกิดความลาบากด้านงบประมาณ และงบประมาณนี้จะต้องถูกใช้ผูกพันไปเรื่อย ๆ
รองศาสตราจารย์ เกษม ช่ ว ยพนั ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจ า
ให้ข้อสังเกตว่า ๑) ๑๗ อัตราที่ขอใหม่นั้นเป็นการลดจานวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้แล้วไปเพิ่มในส่วน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน หรือขอเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดินใหม่ทั้งหมด
เพราะอาจจะกระทบกับสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยที่จานวนนักศึกษาลดลง ๒) ภาระงานเดิมที่คงเดิมไว้ได้
วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนหรือไม่ว่าบางหน่วยงานมีอัตราเกินหรือไม่ หากจะใช้วิธีการเกลี่ยอัตรากาลังให้เหมาะสมได้
หรือไม่
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ที่กองบริหารงานบุคคลคานวณมานี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด การกาหนดกรอบนี้กาหนดตามภาระงานที่ใช้เวลามาก
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ที่สุด การคิดเช่นนี้จะทาให้การขออัตรากาลังเท่าใดก็ไม่เพียงพอ เพราะคนทางานโดยไม่มีใจที่จะทางานให้สาเร็จ
เป็ นการทาตามเวลาราชการ ทาตามที่เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด งานราชการจึงไม่ก้าวหน้า ควรคิดใหม่โดย
เปลี่ ย นระบบการท างาน อาจใช้ เทคโนโลยี เข้ า มาช่ ว ยในการสื่ อ สารหรื อ ช่ ว ยในงานธุ ร การ เช่ น การใช้
ระบบงานธุรการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดระยะเวลาการทางาน จากการที่เป็นประธานในการร่างกฎหมาย ซึ่ง
จะต้องเข้าประชุมวันละ ๓ รอบ รอบ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. รอบ ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. และรอบ ๑๖.๓๐-๑๙.๓๐ น.
ระหว่างนั้ น มีช่ ว งเวลาพั ก ตนก็ จ ะน าเรื่อ งมาทบทวนว่าจะต้อ งท าสิ่ งใดต่อ ไปบ้ าง และสั งเกตว่า เจ้ าหน้ าที่ ที่
ปฏิบั ติงานที่ ส านั กงานกฤษฎีกานั้ น ในเวลา ๑๖.๓๐ น. ก็ยังคงปฏิ บัติงานกันอยู่ และเมื่อเวลา ๑๙.๓๐ น.
บางส่วนก็กลับไปบ้าง บางส่วนก็ยังคงทางานกันอยู่ เนื่องจากเหตุผลว่างานยังไม่เสร็จ คนเหล่านั้นไม่ได้ทางาน
ตามเวลาราชการ แต่ทางานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครหลัง ๑๖.๓๐ น. ยังมี
คนทางานอยู่หรือไม่ มีการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์หรือไม่ ขอให้พิจารณาว่า ได้ทางานเต็มที่หรือยัง แล้วจึงมาขอ
เพิ่มอัตรา หากไม่เปลี่ยนระบบการทางานก็จะมีการขอเพิ่มอัตรากันไปเช่นนี้ในอนาคต และงบประมาณที่ต้อง
จ่ายไปจานวนมากก็น่าเสียดาย อาจารย์ก็เช่นเดียวกัน ที่ระบุว่ามีภาระงานมากนั้น พิจารณาจากระยะเวลาการ
ท างาน ๗-๘ ชั่ ว โมงนั้ น ได้ มี ก ารท างานตลอดเต็ ม ระยะเวลาการท างานหรื อ ไม่ แต่ ก็ ห วั งว่า อาจารย์ จ ะใช้
ระยะเวลาที่ว่างอยู่นั้นในการค้นคว้าทาผลงานทางวิชาการเพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ระบบงานที่ใช้กันอยู่ใน
มหาวิทยาลัยเป็นระบบราชการซึ่งควรคิดเปลี่ยนแปลง หากคิดจะสร้างคุณูปการให้กับประเทศได้ ควรคิดระบบ
ใหม่ เช่น กระบวนการสอบสวนที่คานึงถึงแต่ความยุติธรรมของผู้ถูกสอบสวน แต่ไม่ได้คานึงถึงความยุติธรรมของ
สังคมและหน่วยงานที่เป็นส่วนรวม เป็นไปได้หรือไม่ว่า ให้นิติกรจากต้นสังกัดสองคนร่วมกันสอบสวนเบื้องต้นให้
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด และให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสานวนแล้วเรียกผู้ถูกกล่าวหามา ว่าจะ
คัดค้านในเรื่องใดโดยมีพยานหลักฐานให้ครบ จากนั้นคณะกรรมการสอบสวนก็จะอ่านสานวนและวินิจฉัยให้เสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน ซึ่งจะไม่เกิน ๑๒๐ วัน ในการนี้ก็จะขอให้นางสมอัปสร ปิ่นสุข ช่วยศึกษาในเรื่องการกาหนด
ระยะเวลาในการทางานนี้ด้วย
นางสมอัปสร ปิ่นสุข ให้ข้อมูลว่า มีกลไกในภาครัฐที่สามารถช่วยในเรื่องนี้ แต่ยังไม่สามารถ
ผลักดันให้ สาเร็จ ซึ่งในการนาเสนอกรอบอัตรากาลังนี้เป็นการชนรอบของกรอบอัตรากาลังที่ต้องดาเนินการ
จึงให้ มหาวิทยาลัยดาเนิ น การตามเกณฑ์มาก่อน ขณะเดียวกันข้อมูลจากหน่วยงานก็ผ่ านการกลั่ นกรองจาก
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหน่ ว ยงานมาแล้ วระดั บ หนึ่ ง แต่ โครงการที่ระบุ ม าต้ องเป็ นไปตามที่ส ภามหาวิท ยาลั ย ได้ เคย
พิจารณาไว้แล้ว ส่วนการกระจายงานตามตาแหน่งนั้นเป็น ไปตามสภาพเดิมที่มีอยู่ แต่ก็ผลักดันเรื่องการประเมิน
ค่างาน ซึ่งจะต้องวิเคราะห์งานจากทั้งหน่วยงาน โดยผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานจะต้องวิเคราะห์ร่วมกันว่า
งานใดมีปัญหา จะแก้ไขหรือพัฒ นาได้อย่างไร รวมไปถึงงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่กระจาย
มายังหน่วยงานว่าจะทาอย่างไรให้สาเร็จ การประเมินค่างานจากแต่ละระดับตาแหน่งงาน หากดาเนินการแล้วก็
จะทราบความหนักเบาของงานในแต่ละตาแหน่ง เกณฑ์ที่ทามานี้จะได้เพียงแค่ปริมาณงานแต่ไม่ได้คุณภาพงาน
หากจะได้คุณภาพงานก็ต่อเมื่อนากระบวนงานทั้งหมดในหน่วยงานมาพิจารณา สามารถลดขั้นตอนใดได้บ้างที่ไม่
จ าเป็ น พิ จ ารณาระยะเวลาท างานว่ า สามารถลดได้ ห รื อ ไม่ ต้ อ งน ามาทบทวนทั้ ง หมด และอาจจะเกิ ด
กระบวนงานใหม่ ขึ้น มารองรั บ งานตามยุ ท ธศาสตร์ห รือ แผนกลยุ ท ธ์ข องหน่ ว ยงานก็ได้ แต่ เรื่องนั้ น ต้ อ งใช้
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ระยะเวลา กรอบอัตรากาลังนี้เป็นของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และปัจจุบันกรอบอัตรากาลังเดิมก็ยังไม่ได้รับการเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย จึงขอใช้กรอบอัตรากาลังเดิมนี้ ไปก่อนและระหว่างนี้จะรีบดาเนินการประเมินค่างานเพื่อ
วิเคราะห์งานในแต่ละหน่วยงานก่อนเพื่อให้ทราบจานวนกรอบอัตรากาลังที่แท้จริง
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วว่ า ถ้ าเช่ น นั้ น จะติ ด อยู่ กั บ กรอบโครงสร้ า งเดิ ม ความจริ ง
โครงสร้ า งเดิ ม นั้ น ผิ ด เพราะเป็ น การสร้ า งกระบวนการขั้ น ตอนในการท างานเพื่ อ สร้ า งฐานะคนให้ สู ง ขึ้ น
มหาวิทยาลัยไม่ได้ใช้กลไกทางราชการ บุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หากจะปรับเงินเดือนและ
ตาแหน่งให้สูงขึ้นนั้นควรพิจารณาโครงสร้างใหม่ โดยไม่แบ่งเป็นงาน เพราะเมื่อแบ่งเป็นงานก็จะจากัดคนไว้ใน
กรอบ บางคนมีงานอื่นล้น ผู้อื่นก็ไม่สามารถทาได้เพราะไม่ได้อยู่ในภาระงานของตน บุคลากรที่มีอยู่ในหน่วยงาน
จะสามารถช่วยกันทางานของทั้งหน่วยงานได้หรือไม่ ถ้าช่วยกันทางานของทั้งหน่วยงานก็จะเฉลี่ยงานกันไป ซึ่ง
อาจจะใช้คนน้อยลง ขอให้นางสมอัปสร ปิ่นสุข ไปศึกษาข้อมูล ซึ่งจะพบว่าจริง ๆ แล้วอาจจะใช้คนน้อยกว่าที่มี
อยู่ และให้คานวณเงินเดือนไปเพิ่มให้คนที่ทางาน เช่น แต่เดิมใช้คน ๑๐ คน แต่เมื่อสารวจแล้วพบว่า ถ้าร่วมกัน
ทางานจะลดจ านวนคนได้ ๓ คน ใน ๓ คนนั้น เงิน เดื อนเท่าใด ให้ แ บ่งเป็น ครึ่งหนึ่ งให้ กับ มหาวิท ยาลั ย อี ก
ครึ่งหนึ่งแบ่งไปเพิ่มให้เป็นเงินเดือนของคนที่ทางาน ๗ คนที่เหลืออยู่
รองศาสตราจารย์ เปรื่อ ง กิจรัต น์ภ ร อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลั ยโดยต าแหน่ ง
กล่าวว่า จากที่ตนได้ดารงตาแหน่งอธิการบดี ได้ลงนามเอกสารผ่านทางระบบ E-Document แต่ในเรื่องเดียวกัน
ก็ต้องลงนามในเอกสารที่เป็ นกระดาษด้วย จึงได้หารือกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
วิเคราะห์งานและปรับระบบเพื่อลดขั้นตอนและลดระยะเวลาการทางาน ส่วนการขยายเวลาการสอบสวนนั้นได้
สอบถามผู้รับผิดชอบก็ได้รับข้อมูลว่า เป็นไปตามข้อบังคับซึง่ หากดาเนินการยังไม่เสร็จแต่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลา
ที่กาหนด ก็ขอขยายเวลาได้ ทั้งนี้ก็ไม่ได้แนบเอกสารเรื่องเดิมมาด้วย มีแต่เพียงบันทึกข้อความเพื่อขอขยายเวลา
เท่านั้น การขยายเวลาเป็นการเสียเวลาพอสมควร ส่วนการวิเคราะห์งานจากคณะกรรมการบริหารบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยนั้น มีข้อสังเกตว่า เป็นการวิเคราะห์เพื่อลดงาน เพื่อเพิ่มคนใช่หรือไม่ ถ้าเพิ่มคนจะเพิ่มงานด้วย
หรือไม่
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัญหาของงานราชการคือต้องการหลักฐานที่เป็นกระดาษ
ดังนั้ น นโยบายที่รั ฐบาลต้องการใช้ ร ะบบธุรการที่ไร้กระดาษนั้น จึงไม่ สามารถทาได้จนกว่าจะแก้ระบบงาน
สารบรรณ หากจะลองเปลี่ยนกระบวนการประเมินรายบุคคลมาเป็น ประเมินหน่วยงาน พิจารณาผลงานจาก
หน่วยงานว่าประสบความสาเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ หากทาได้สาเร็จก็ให้คะแนนเท่ากันทุกคน อาจจะช่วยทา
ให้ทุกคนร่วมกันทางานได้ดี
นายดุสิ ต เจริญ ควนิ ช กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยผู้ ท รงคุณ วุฒิ กล่าวว่า เห็ น ด้วยกับการ
เปลี่ยนระบบการทางาน ในบริษัทเอกชนนั้น การจะเพิ่มคนหนึ่งคนนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ถ้าลดคนครึ่งหนึ่ง
รายได้ของแต่ละคนก็จะเพิ่มขึ้น สองเท่า การคิดเช่นนี้จึงเกิด ความต้องการจะลดจานวนคนทางานลง อาจจะ
ทางานมากขึ้นแต่ค่าตอบแทนก็จะมากขึ้นเช่นกัน และยังทาให้เกิดการทางานเป็นทีมอีกด้วยเพราะทุกคนที่อยู่
ต้องช่วยกัน
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นายผดุ งชาติ สุ ว รรณวงศ์ กล่ า วว่ า จากประสบการณ์ ในการร่ว มงานกั บ ต่ างประเทศ มี
แนวความคิดว่า พนักงานแต่ละคนจะต้องมีทักษะในการทางานหลายๆ ด้าน สามารถทางานได้หลายๆ อย่าง
เช่น ในคนคนเดียว สามารถเป็นทั้งพนักงานขับรถ พนักงานต้อนรับ นักจัดประชุม ทาเอกสาร ดังนั้นงานใดที่ไม่
ใช้เทคนิคเฉพาะ ในคนหนึ่งอาจจะทาได้หลายอย่าง ซึ่งสามารถฝึกฝนได้ และหากมีการทางานกันเป็นทีมด้วย
แล้ว อาจจะช่วยในการลดจานวนคนทางานได้ อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ใจว่าระบบราชการจะทาได้หรือไม่ เพราะมี
การกาหนดภาระงาน แต่มหาวิทยาลัยอาจจะคิดนอกกรอบและดาเนินการตามแนวคิดนี้ได้
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วว่ า สามารถท าได้ เพราะระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ ว่ า ด้ ว ยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ที่ยังใช้ระบบราชการ แต่ก็ไม่ได้เป็นการบังคับ อาจจะเปลี่ยนเป็นระบบใหม่ที่
มหาวิทยาลัยคิดเองก็ได้ ฉะนั้นถ้าอธิการบดีคิดว่าจะเป็นประโยชน์ ควรให้นางสมอัปสร ปิ่นสุข หาผู้มาช่วยงาน
๒-๓ คน โดยพิจารณาว่าหากจะทาให้ดีทสี่ ุดจะทาได้อย่างไร และจะแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับแนวความคิด
ทีพ่ ิจารณามา
รองศาสตราจารย์ คมเพชร ฉัต รศุภ กุล กล่ าวว่า เรื่องนี้ เป็น เรื่อ งใหญ่ ม าก ไม่แน่ ใจว่าหาก
มอบหมายไปยังที่เดิม งานจะสาเร็จหรือไม่ เพราะจะทาอย่างไรให้ไม่ยึดติดอยู่กับของเดิมหรือระบบราชการ ถ้า
ทากันเองก็จะอยู่ในรูปแบบเดิม จึงควรมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่ว ยตกผลึกหรือมาเป็นที่ปรึกษาได้ เช่น นักธุรกิจ
หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล และมีความเห็นด้วยกับนายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ ทีไ่ ด้กล่าว
มาในเรื่องของทักษะการทางานที่หลากหลาย ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝน การประเมินระบบหน่วยงานต้องประเมิน
ว่า ทุกคนต้องทางานแทนกันได้ หากใครคนหนึ่งลาป่วยแล้วไม่สามารถมีคนทางานแทนได้ งานก็จะเกิดความ
เสียหาย จึงควรมีการเวียนงานในทุก ๆ ๒ ปี แต่บางหน่วยงานทาได้ ยาก เพราะบางงานเป็นงานเทคนิคเฉพาะ
แต่งานที่เป็นงานพื้นฐานต้องมีการเวียนงาน ทาให้เกิดการรับรู้ร่วมกันว่างานของส่วนรวมคืออะไร และจะได้
ทราบว่างานอื่น ๆ ในหน่ วยงานนั้ นมีอะไรบ้าง นอกจากนั้นการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
ระบบงานนั้ น ควรมีผู้ ที่ ส ามารถจัด ระบบหรือกฎเกณฑ์ ให้ งานส าเร็จลุ ล่ วงได้ ทั้งนี้ จึงควรตั้ งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน เพราะกองบริหารงานบุ คคลจะรับภาระมาก และอาจจะมองไม่ เห็นความแตกต่างที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วว่ า ควรใช้ ร ะบบคณะกรรมการให้ น้ อ ยที่ สุ ด เพราะการตั้ ง
คณะกรรมการจะใช้ขั้นตอนและระยะเวลามาก ควรใช้วิธีการว่า หากอธิการบดีเห็นด้วยก็รับในหลักการ หากไม่
เห็นด้วยก็เลิกล้มไป โดยมอบนางสมอัปสร ปิ่นสุข จัดหาที่ปรึกษาหรือผู้ที่จะมาช่วยทางานโดยไม่เป็นในรูป ของ
คณะกรรมการ อาจจะให้ นักศึกษาที่ศึกษาด้านการบริห ารงานบุคคล หรือผู้ที่สนใจและมีความรู้ ในด้านนี้มา
ช่วยงานก็ได้ และใช้วิธีการปรึกษาอธิการบดีด้วยวาจาลดขั้นตอนการทาบันทึกข้อความ หรืออธิการบดีอาจจะ
มอบแนวทางไว้ก่อนในขั้นแรกก็ได้ ทั้งนี้เคยได้มอบนโยบายให้คณะวิทยาการจัดการทาวิจัยว่า จะบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่เคยพบว่ามหาวิทยาลัยใดที่ตนไปเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยจะ
ทาเรื่องนี้ได้สาเร็จ แสดงว่าคณะวิทยาการจัดการในทุกมหาวิทยาลัยที่ตนไปเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ไม่มีขีด
ความสามารถในการศึกษาเรื่องเหล่านี้ สามารถสอนได้เชิงตารา แต่ทาไม่ สามารถได้จริง ขอให้ นางสมอัปสร
ปิ่นสุ ข ดาเนิน การโดยใช้ระยะเวลาภายใน ๖ เดือน เพื่อให้ทราบว่า งานของมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง แต่ล ะ
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หน่วยงานรับผิดชอบอะไรบ้าง ให้ระยะเวลาดาเนินการเท่าใด ใครต้องทาอะไรบ้าง แต่ละงานใช้คนกี่คน ทาโดย
ไม่แยกว่าใครทาอะไรเท่าใด แต่จะให้คนทั้งหมดช่วยกันทาได้หรือไม่
นายถนอม อิ น ทรก าเนิ ด อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วแสดงความเห็ น ด้ ว ยกั บ
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล และนายดุสิต เจริญควนิ ช ว่า ๑) การดาเนินการตามที่มอบหมายไปนี้
ค่อนข้างมีความลาบาก เพราะเกี่ยวกับแนวคิดที่สาคัญในการบริหาร ๒) หากใช้ Multi Skill (หลายทักษะ) ก็ไม่
สามารถดาเนินการได้เต็มร้อย และ ๓) จะต้องให้นักศึกษาเข้ามามีบทบาทนั้น จากประสบการณ์เห็นว่า ๑) การ
ดาเนินการตามที่มอบหมายไปนี้ค่อนข้างมีความลาบาก เพราะเกี่ยวกับแนวคิดที่สาคัญในการบริหาร ซึ่งแยก
อย่างง่ายคือ ทฤษฎีจะใช้ Centralization (การรวบอานาจ) หรือ Decentralization (การกระจายอานาจ) หาก
ใช้การรวบอานาจแบบประเทศญี่ปุ่น อธิการบดีหรือคณบดีไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย เพราะจะมีเลขานุก าร
ประจามหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการไปดาเนินการในเรื่องที่นอกเหนือจากงานวิชาการ
ทั้ งหมด ซึ่ งจะเป็ น ผลดี เพราะไม่ ต้ องมี นั กบั ญ ชี นั กพั ส ดุ นั กธุรการ หรือนั ก คอมพิ ว เตอร์ อยู่ทุ กคณะหรือ
หน่ วยงานย่อย การมอบหมายไปในที่นี้ก็จะดาเนินการได้ลาบาก จึ งต้องคิดก่อนว่าการบริห ารมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนครจะใช้รูปแบบการรวบอานาจ รูปแบบการกระจายอานาจ หรือ Combination (การรวมกัน) ให้
เหมาะสม ๒) เรื่องความรู้ทักษะ ไม่สามารถใช้ ผู้ที่มีทักษะหลากหลายในทุกเรื่องได้ ผู้ที่มีทักษะหลากหลายใช้ได้
กับงานที่เป็นลักษณะร่ว มกัน เช่น คอมพิวเตอร์ ธุรการ ประชาสัมพันธ์ แต่วิศวกร สถาปนิก บัญชี ก็ยังต้องมี
เป็น Specialization (ความเชี่ยวชาญ) ดังนั้นในความคิดที่ ๒ นี้จะต้องแบ่งงานให้ออกว่า ในมหาวิทยาลัยเป็น
งานที่เป็น Generalization (ลักษณะทั่วไป) เท่าใด อยู่ที่ไหนบ้าง ๓) จากประสบการณ์ศึกษาดูงานที่ University
of Missouri St. Louis นั้นมีความประทับใจนักศึกษาที่สามารถแนะนามหาวิทยาลัยได้อย่างคล่องแคล่วแม่นยา
ทั้งนี้ยังสามารถประหยัดอัตรากาลังได้จริง แนวคิดทั้ง ๓ แนวคิดนี้ เป็นแนวคิดปฏิรูป จึงเชื่อว่าทาได้ยาก ใน
เบื้องต้นอาจจะช่วยระดมความคิดให้ลงตัวในเรื่องหลักการบริหารต่าง ๆ ก่อน แล้วจึงมอบหมายให้ดาเนินการ
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า สามารถดาเนินการคู่ขนานกันไปได้ โดยตั้งคณะกรรมการ
พร้ อมกั บ ศึ กษาข้ อมู ล แต่สิ่ งที่ จ ะท านี้ เพื่ อ การลดโหลดงาน เปลี่ ยนกระบวนวิธีก ารท างาน และลดจ านวน
คนทางาน ส่วนคณะกรรมการจะไปหาแนวทางในการบริหารก็หารือกันภายหลัง แต่สาหรับเรื่องการบริหารงาน
บุ คคลนี้ ให้ น าของจริงไปดาเนิ น การ จะออกมาเป็นรูปแบบใดก็ตาม แต่ทาให้ งานลดลง คนลดลง เกิดความ
รวดเร็วขึ้น ก็เพียงพอในเบื้องต้น ส่วนในอนาคตจะทาอย่างไรก็ค่อยหารือกัน แต่ไม่ได้ปิดกั้นว่าให้ทาคนเดียว
สามารถไปสอบถามหรือศึกษาจากใครก็ได้ ให้เกิดความคล่องตัวที่สุด มอบไปที่คนเดียวเพื่อให้ไปดาเนินการใด ๆ
ก็แล้วแต่ แต่ต้องได้รับการรับรองและสนับสนุนจากอธิการบดี หากอธิการบดีเห็นด้วยก็ต้องสนับสนุนเรื่องนี้ แต่
ถ้าคิดว่าดีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไร หากสามารถดาเนิน การได้ภายในเร็ววัน ก็จะช่วยออกแบบข้อบังคับให้ เพื่อเสริมการ
ดาเนิ น การและเกิดขวัญ กาลั งใจแก่ค นท างาน เป็น ความตั้ง ใจที่ จะแจ้งกั บ กพร. เพื่ อให้ เกิดระบบนี้ ที่ห าก
หน่วยงานใดสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดจานวนคนในการทางานได้ ก็จะนาค่าตอบแทน
ของจานวนคนที่ลดไปเพิ่มให้กับคนที่เหลืออยู่ ถ้าทาเช่นนี้ได้จะลดขั้นตอนของงานราชการลงไปมาก จานวน
คนทางานก็ลดลงไปด้วย ราชการจะอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีเงินเดือนที่ดีขึ้น และเพื่อให้ทางานแบบบริษัท สาหรับ
การตั้งคณะกรรมการตามที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะมานั้น พิจารณาว่าควรให้ใครมาเป็น
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กรรมการบ้าง การดาเนินการให้ทาควบคู่กันไปโดยไม่เน้นทฤษฎี แต่เน้นผล ๓ อย่างคือ ลดโหลดงาน ลดจานวน
คนทางาน และงานรวดเร็วขึ้น
นายดุสิต เจริญควนิช กล่าวว่า จากการประชุม คณะกรรมการการขับเคลื่อนการสร้างความ
เป็นเลิศในการผลิตและการพัฒนาครู นั้น พบว่ามีความล้าหลัง จึง จากการได้สืบค้นทาง Google พบบทความ
การบรรยายของศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ว่า โลกมีการเปลี่ยนแปลง การเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
ครูคือพี่เลี้ยงเท่านั้น และนักศึกษาคือลูกค้าที่สาคัญ นักศึกษาเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วต้องได้ในสิ่งที่ เขา
ต้องการ ควรพิจารณาว่านักศึกษาเรียนรู้อะไรบ้าง ปัจจุบันนักศึกษาเรียนรู้มากกว่าอาจารย์ ๑๐ เท่า อาจารย์จะ
ไปสอนเพียงแค่ความรู้ไม่ได้แล้ว เพราะนักศึกษาสามารถหาความรู้ได้เอง มหาวิทยาลัยจึงต้องเปลี่ยนแปลงเพราะ
โลกมีการเปลี่ยนแปลง นักศึกษาเรียนแล้วต้องนาความรู้กลับไปสร้างทักษะ สร้างอาชีพ และสร้างชีวิตต่อไปได้ มี
ชีวิตที่ดี มีอาชีพที่ดี
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า มีความมุ่งหวังให้ ลืมบรรยากาศเก่าและคิดหาบรรยากาศ
ใหม่ๆ ในการดาเนินงาน หากทาได้ก็จะกลายเป็นตัวอย่างให้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ต่อไป
อธิการบดี กล่ าวว่า ข้อเสนอแนะของสภามหาวิท ยาลั ยเป็นสิ่ งที่ ท้าทาย เป็นเรื่องที่จะต้อง
ดาเนินการ จะปรับได้มากน้อยเพียงใดก็ต้องทา เพราะถ้าใช้รูปแบบเดิมก็จะมีแต่คนทางาน แต่งานไม่เดินหน้า
และยังสิ้นเปลืองงบประมาณ จึงขอรับกลับไปทบทวนและดาเนินการเพื่อจะปรับเปลี่ยนระบบงาน มีการทางาน
ทีค่ ู่ขนานและร่วมมือกันภายในองค์กร ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน นอกจากนั้นในส่วนของ
การเรียนการสอน เช่น หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดให้สอนเป็นคณะบุคคล และให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๔ เป็น
ผู้ช่วยสอน นอกจากนั้นยังการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเพิ่ม Digital Learning ซึ่งได้เริ่มปรับตั้งแต่ภาค
การศึกษานี้เป็นต้นไป
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติกรอบอัตรากาลังสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ โดยให้ใช้ตามกรอบอัตรากาลังสายสนับสนุนเดิม จานวน ๓๙๐ อัตรา
๒) มอบนางสมอัป สร ปิ่นสุข ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ด้านการบริหารงานบุคคล ศึกษาการ
คานวณค่างานที่เป็ น มาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ส ามารถจัดหาผู้ มาช่วยดาเนินการ
๒-๓ คน โดยใช้ระยะเวลาภายใน ๖ เดือน
๓.๓ การขอเปลี่ยนตาแหน่งและตัดโอนตาแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอขอความเห็นชอบกรอบ
อัตรากาลังสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ โดยเป็นกรอบอัตรากาลังเดิม รวม ๓๙๐ อัตรา
นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการเกลี่ยอัตรากาลังสายสนับสนุนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งมอบหมาย
ภาระงานใหม่ให้บุคลากรปฏิบัติโดยยังมิได้ดาเนินการเปลี่ยนตาแหน่งให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และตามข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ว่าด้วยการเปลี่ยนตาแหน่ง การเปลี่ยนระดับตาแหน่ง และการตัดโอนตาแหน่งบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้กระทา
ได้เมื่อมีการเสนอกรอบอัตรากาลังต่อสภามหาวิทยาลัยซึ่งต้องกระทาทุกสี่ปี มหาวิทยาลัยได้เสนอคณะกรรมการ
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บริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ พิจารณา
การขอเปลี่ยนตาแหน่งและตัดโอนตาแหน่ง ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยได้
พิจารณาเห็ นว่า หากมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเปลี่ยนตาแหน่งให้ สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน จะมีผลกระทบต่อการประเมินค่างานเพื่อกาหนดตาแหน่ง
ในระดับสูงขึ้น และการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเปลี่ยน
ตาแหน่งและตัดโอนตาแหน่งสายสนับสนุน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม ไม่อนุมัติการขอเปลี่ยนตาแหน่งและตัดโอนตาแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน
๓.๔ วารสารวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม รายงานความว่า ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดทาวารสารวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยเริ่มจัดทาฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้ระบุไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงขอนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้ง ก.พ.อ. ทราบใน ๓๐ วัน ต่อไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ ให้ข้อสังเกตว่า เอกสารนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น การใช้คา
ว่า มรภ.พระนคร นั้นควรใช้คาเต็มว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคาว่า สาสน์ ควรใช้คาว่า สาร อีกทั้ง
การใช้ข้อความภาษาอังกฤษขอให้มีการตรวจสอบให้ถูกต้อง
มติที่ประชุม อนุมัติวารสารวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยให้ตรวจสอบการ
ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
๓.๕ เลือกคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เชิญอาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ กรรมการสรรหาคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร รายงานความว่า ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมือ่ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณากรณี
เลือกคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นั้น ที่ประชุมมีมติดังนี้ ๑) ให้คณะกรรมการสรรหาฯ จัดกลุ่มผู้สมควร
ดารงตาแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากความรู้ความเชี่ยวชาญที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๕ โดยให้พิจารณาความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ทั้งนี้
ในแต่ละด้านให้เรียงตามลาดับศักยภาพความโดดเด่นสูงสุดไว้ด้านละ ๒ คน ส่วนที่เหลือในทุกด้านให้จัดเรียงเป็นบัญชี
รายชื่อสารอง เพื่อว่าในกรณีที่บุคคลได้รับการพิจารณาให้เป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพ้นวาระการ
ดารงตาแหน่ ง จะได้เลือกผู้ที่มาแทนได้ตรงตามด้านนั้น ๆ ๒) ให้ คณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
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พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามที่เห็นสมควร โดยอาจเสาะแสวงหาหรืออาจใช้เครือข่ายที่มีอยู่ในการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕
โดยไม่ ต้ องรอการเสนอชื่ อ หรื อหากกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยคิ ดว่ าผู้ ใดเหมาะสมและสามารถจะท างานให้
มหาวิทยาลัยได้ อาจจะเสนอชื่อหรือแนะนามายังคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยก็ได้ ๓) มอบเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดทาสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดที่ผ่านมา
ว่ ามี ผลงานอะไรบ้ าง และรายงานให้ สภามหาวิ ทยาลั ยทราบ เพื่ อเป็ นข้ อมู ล พิ จารณาการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๒๖ ว่าเรื่องใดยังขาดแคลนหรือยังไม่ได้ดาเนินการในการนี้
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
รองศาสตราจารย์ สุ พ จน์ แสงเงิน กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยจากผู้ ดารงตาแหน่ งบริห าร
ให้ ข้ อ สั ง เกตว่ า ๑) ขอให้ ต รวจสอบนามสกุ ล ของนายวั น ชั ย แก้ ว สุ ว รรณ นั้ น ที่ ถู ก ต้ อ งคื อ นายวั น ชั ย
เกียรติสุวรรณ ๒) นายวันชัย เกียรติสุวรรณ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง แต่ในเอกสารระบุ
เป็นด้านมนุษยศาสตร์ จึงขอให้ตรวจสอบให้ถูกต้อง
มติที่ประชุม ๑) เห็ น ชอบรายชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ งกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ตามที่
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย ได้เสนอแนะมา จานวน ๒๐
รายชื่อ และรายชื่อที่เหลือจานวน ๑๕ รายชื่อ ให้จัดเป็นบัญชีรายชื่อสารอง
๒) มอบอธิ ก ารบดี ด าเนิ น การด าเนิ น การตามข้ อ ๒๐ แห่ งข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลั ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ “ให้
อธิการบดีดาเนินการขอความยินยอมจากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙ ก่อนดาเนินการ
แต่ งตั้ งต่ อ ไป” และวรรคสอง “ในกรณี ที่ มี ผู้ ได้ รับ การคั ด เลื อ กผู้ ใดไม่ ให้ ค วามยิ น ยอม ให้
อธิการบดีดาเนิ น การขอความยิน ยอมจากบุ คคลตามบัญ ชีรายชื่อส ารองเรียงตามลาดับไป
จนกว่าจะได้กรรมการครบจานวนตามที่สภามหาวิทยาลัยได้คัดเลือกไว้ เว้นแต่ในกรณีประธาน
กรรมการหรื อรองประธานกรรมการที่ ได้ รับ การคั ด เลื อ กไม่ ให้ ค วามยิ น ยอม ให้ อ ธิการบดี
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อตามข้อ ๘ ต่อไป”
๓.๖ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย เรียนเชิญศาสตราจารย์จานงค์ อดิวัฒ นะสิทธิ์ กรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ / ประธานคณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ รายงานความว่ า
ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้พิจารณาผลการประเมินผล
งานทางวิชาการและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วว่ า เอกสารนี้ ยั ง ขาดการระบุ ว่ า ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ เมื่ อ ใด และให้
ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าส่งเอกสารมาครั้งสุดท้ายเมื่อใด เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยทราบว่าจะอนุมัติให้ได้เมื่อใด
และขอให้พิจารณาออกแบบแบบฟอร์มเอกสารในการนาเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน อีกทั้งยัง
ช่วยในการลดขั้นตอนการทาบันทึกข้อความ
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ดังที่กล่าวมา
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล่ าวว่า เป็ นข้อด้ อยของมหาวิ ทยาลั ยที่ เมื่ อเปลี่ ยนตั วผู้ บริหารแล้ วไม่
เหมือนเดิม การบริหารส่วนใหญ่โดยคนที่ไม่รู้เรื่องมหาวิทยาลัยเพียงพอ เนื่องจากระบบการสรรหาเปลี่ยนผู้บริหารทุก ๔
ปี และเป็นใครก็ได้ ผู้ที่มาเป็นอธิการบดีอาจเคยเป็นรองอธิการบดีหรือคณบดีมาไม่กี่เดือนก็สามารถเป็นอธิการบดีได้
และคนเก่ าที่ หมดวาระไปแล้ วก็ น าความรู้ ความช านาญติ ดตั วไปด้ วย คนใหม่ ที่ มาก็ ไม่ มี ความรู้ ด้ านการบริ หาร
มหาวิทยาลั ย ซึ่งอยู่ กับคนใหม่ที่จะใส่ ใจมากน้อยเพียงใด ใส่ ใจมากก็จะเริ่มศึกษา ถ้าไม่ใส่ ใจก็จะเพียงแค่สอบถาม
สอบถามนิติกรบ้าง หากเจอนิติกรที่มีความละเอียดรอบคอบก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง หากเจอนิติกรที่ไม่ละเอียดรอบคอบ
ก็ จะไปสู่ ความล าบาก ยั งไม่ มี ใครคิ ดท าคู่ มื อการบริหารงานมหาวิ ทยาลั ยของอธิ การบดี ทั้ งนี้ เพื่ อประโยชน์ ของ
มหาวิทยาลัย หากใครต้องการจะเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีก็ควรศึกษาข้อมูล
นายดุสิต เจริญควนิช กล่าวว่า ระบบสารสนเทศที่จะจั ดทานั้น เรียกว่า System Methology
งานทุกอย่ างที่ทาจะอยู่ ในระบบนี้ ทั้งหมด จะทาให้ ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ของงาน ผู้ที่ไม่เคยทางานนี้ก็สามารถ
ทางานนี้ได้ นอกจากจะมี System Methology แล้วยังมี Project Methology อีกด้วยเพื่อความต่อเนื่องของงาน
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กล่าวว่า การจัดทาคู่มือการบริหารงานนั้น มหาวิทยาลัยมีระบบการ
ดูแลเรื่องความเสี่ยง แต่ไม่ได้มีคู่มือในเรื่องนี้ จึงได้ให้จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยงขึ้น และมีความเห็นว่าควร
มีการจัดทาคู่มือการบริหารงานในทุก ๆ ด้าน เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ผู้บริหารที่มารับงานต่อก็
สามารถศึกษางานต่อได้
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ต้องทาเป็น ๒ ลักษณะ คือ ๑) รายละเอียดที่บอกให้ทราบว่า
อธิการบดีจ ะต้องรับ ผิ ดชอบเรื่ องใดบ้ าง เรื่องนี้ส ามารถศึกษาได้จากที่ใดบ้ าง แต่สิ่ งที่ ล าบากคือเมื่อเปลี่ ยน
อธิการบดี ของเก่าก็จะหายหมด โครงการเก่าไม่ได้รับความสนใจเพราะอธิการบดีใหม่ไม่ทราบว่ามีเรื่องใดค้างอยู่
บ้าง บางเรื่องผ่านไปเป็นระยะเวลานานมากจึงจะพบว่ามีเรื่องค้างอยู่ และก็ไม่มีใครรายงานให้อธิการบดีใหม่
ทราบ จึงเป็นเรื่องที่อันตรายมาก มหาวิทยาลัยแตกต่างกับส่วนราชการอื่น ๆ ที่ผู้บริหารเติบโตมาตามลาดับชั้น
แต่สาหรับมหาวิทยาลัยผู้บริหารมาจากผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การบริหารมาก่อนก็ได้ หากไม่มีประสบการณ์
การบริหารมาก่อนก็อาจทางานอย่างลาบากได้ กว่าจะเรียนรู้งานจนครบถ้วนก็ครบวาระการดารงตาแหน่งพอดี
นายผดุ งชาติ สุ ว รรณวงศ์ ให้ ข้อ เสนอแนะว่ า หลั งจากมี การสรรหาอธิก ารบดี ควรมีก าร
ปฐมนิเทศอธิการบดีใหม่โดยผู้ที่มีความรู้
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล กล่าวว่า ควรมีการจัดทาคู่มือสาหรับอธิการบดี แต่ก็
เขี ย นได้ ย ากมากเพราะงานบางส่ ว นที่ ล ะเอี ย ดอ่ อ นมาก ผู้ ที่ จ ะทราบเรื่ อ งนี้ ดี ค วรเป็ น ที่ ป ระชุ ม อธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย หรือที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก็ได้ เพราะเป็นหน่วยกลางที่น่าจะมี
ข้อแนะนาสาหรับอธิการบดีได้
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอาจจะให้ข้อแนะนา
ไม่ได้ เพราะยังมีกฎหมายที่ควรจะปรับแก้ไข เช่น รองรับการลดจานวนลงของข้าราชการ และรองรับจานวน
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีจานวนมากขึ้น
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ศาสตราจารย์จานงค์ อดิวัฒนะสิทธิ์ ถามว่า มีมหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งนาผลการประชุม
พิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการเสนอไปยังสภาวิชาการก่อนนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย แต่สาหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการก็นาเข้าที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยโดยตรง ไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล กล่าวว่า บางมหาวิทยาลัยไม่ได้ผ่านสภาวิชาการเพราะ
ไม่ต้องการให้เกิดข้อสังเกตต่าง ๆ เพราะสภาวิชาการมิได้รับผิดชอบโดยตรง
อุป นายกสภามหาวิท ยาลั ย กล่าวว่า ต้องศึกษาจากกฎหมาย ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งพบว่าต้องผ่านสภาวิชาการ แต่กฎหมายของ ก.พ.อ. นั้น ก.พ.อ. ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการซึ่งจะทาหน้าที่กลั่นกรองให้สภามหาวิทยาลัย
ซึ่ งต้ อ งผ่ านสภาวิ ช าการมาก่ อ นน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ งทางวิช าการ แต่ ก.พ.อ.
ก็ พิ จ ารณาเพี ย งแค่ ผ่ านคณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ งทางวิ ช าการหรือ ไม่ แต่ งตั้ ง ผู้ อ่ านถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่
มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ แต่งตั้งตั้งแต่วันที่เท่าใด เพราะสาคัญในการเบิกค่าตอบแทนต่อกรมบัญชีกลาง
รองศาสตราจารย์ ทองหล่อ วงษ์อินทร์ กล่าวว่า ข้อ (๖) มาตรา ๒๒ แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระบุอานาจและหน้าที่ของสภาวิชาการไว้ว่า พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายถนอม อินทรกาเนิด กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการเพื่อทาหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย จึงต้องผ่านสภาวิชาการก่อนที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า หากผ่านสภาวิชาการมาก่อน สภาวิชาการก็จะมีฐานในการ
พิจารณา ดังนั้นหลังจากผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการซึ่งตั้งขึ้นตามกฎของ
ก.พ.อ. แล้วก็ให้นาเข้าที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาและนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ และสภาวิชาการต่อไป
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน ๑ ราย ได้แก่ อาจารย์มณภร มนุญศาสตรสาทร พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
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34

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามมติ แ ละข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว่ า ตามที่ ได้ มี ก ารประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ครั้ง ที่
๘/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้ น ฝ่ า ยเลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ย ได้ ติ ด ตามการ
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ดาเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดการประชุมทุกวันศุกร์
สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนนั้น ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอกาหนดการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ คือวันศุกร์ที่ ๑๗
สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้ องประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ชั้ น ๔ อาคารอนุ สรณ์ ๑๐๐ ปี
การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู้จดบันทึกการประชุม
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รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

