๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
วันศุกรที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
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ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
๕. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๖. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๗. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๘. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๙. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๑๐. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๑๑. หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๑๒. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๓. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๔. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
อาจารยนภพร เชื้อขํา
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

ผูลาประชุม
๑. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

๒
๒. อาจารยมณฑล จันทรแจมใส
ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธรี ะศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๔. ผูชวยศาสตราจารยโองการ วณิชชาชีวะ
๕. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๖. อาจารยชินวงศ ศรีงาม
๗. ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
๘. อาจารยสถาพร ปกปอง
๙. อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
๑๐. อาจารยธงชัย ทองอยู
๑๑. อาจารยศศิธร คนทน
๑๒. อาจารยกัญณภัทร นิธิศวราภากุล
๑๓. นางสาวชัชมน ประดิษฐการ
๑๔. นางสมอัปสร ปนสุข
๑๕. นางจันทา สมตน
๑๖. นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
๑๗. นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
๑๘. นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
๑๙. นางสาวจรัสวรรณ ภักดีชนะ
๒๐. นางสาวกาญฒิมาภรณ ชินบดี
๒๑. นางสาวเสาวรส ศรีสุข
๒๒. นางสาววันวิสา วิศาลนิตย
๒๓. นางสาวพิมพร ขาวเอี่ยม
๒๔. ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๒๕. นาง ญ หญิง สมแสน
๒๖. อาจารยกฤตพล วังภูสิต
๒๗. นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
๒๘. นางลภัสรดา นาคพริก
2

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี/ผูอํานวยการสํานักงานประกัน
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ที่ปรึกษาฝายบริหารงานบุคคล
ที่ปรึกษาฝายแผนและงบประมาณ
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู อํ านวยการสํ านั กงานอธิ การบดี /หั วหน าสํ านั กงานสภา
มหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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ระเบียบวาระการประชุม
นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ประธานการประชุ ม กล า วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมีบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวย
ศาสตราจารยไปแลว จํานวน ๖ ราย ไดแก ๑) อาจารยณัฎฐ มากุล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒) อาจารยภัทราวลี กระแสร
ขาราชการ สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓) อาจารยศรุดา นิติวรการ ขาราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๔) อาจารยชาญชัย วัลลิสุต พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๕) อาจารยศุภ
กาญจน วิช านาติ พนั กงานมหาวิท ยาลั ย สั งกั ด คณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร สาขาวิช าพระพุ ทธศาสนา
แต งตั้ งตั้ งแต วั น ที่ ๕ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๖) อาจารย อํ าพล บุ ด ดาสาร พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั งกั ด คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการนี้จึงเรียน
เชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับบุคคลดังกลาว หลังจากการมอบเกียรติคุณบัตร
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวแสดงความยินดีที่คณาจารยไดรับตําแหนงทางวิชาการโดยสภามหาวิทยาลัยหวังวาจะมี
ตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นในระดับรองศาสตราจารยภายใน ๓ ปขางหนา
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตํ าแหน ง รายงานวา
ขณะนี้มีผูนําเสนอผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่อยูระหวางการดําเนินการ ๔๕ ราย และมีผูขอประเมิน
การสอนลวงหนา ๙ ราย รวม ๕๔ ราย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ/ประธานกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการแจงใหที่ประชุมทราบวา ศาสตราจารยโสภิณ ทองปาน กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พิ จ ารณาตํ าแหน งทางวิ ช าการได ถึ งแก กรรมด ว ยโรคหั ว ใจ ขณะนี้ ตั้ งศพสวดพระอภิ ธ รรมที่ วั ด พระศรี ม หาธาตุ
วรมหาวิหาร
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๗ รอบที่ ๔
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและ
ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗ รอบที่ ๔ เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผานการ
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พิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยให
ความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุ มัติ ปริญญาบั ตรแกผู สํ าเร็จการศึ กษา ประจําภาคการศึ กษาป ที่ ๓ ป การศึ กษา ๒๕๕๗ รอบที่ ๔
จํานวน ๕๗ คน ดังนี้
ระดับปริญญาโท
จํานวน ๑๓ คน
ระดับปริญญาตรี
จํานวน ๔๔
คน จําแนกตามปริญญา ดังนี้
- ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
จํานวน
๑ คน
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จํานวน ๒๐ คน
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
จํานวน ๑๒ คน
- ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
จํานวน
๒ คน
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
จํานวน ๓ คน
- ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จํานวน
๓ คน
- ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
จํานวน
๓ คน
๓.๒ (ราง) คําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รองอธิการบดี/ปฏิบัติ
หนาที่ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอขอมูล ความวา กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดีไดจัดทํา
(ราง) คํ าขอตั้ งงบประมาณรายจ าย ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ งผ านการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ ายแผน งบประมาณ และการคลังเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๘ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา รายรับมากหรือนอยกวารายจาย และตัวเลขมาจากหนวยงานใด
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รายงานวา รายรับมากกวารายจายและตัวเลขมาจากกองคลัง
นายกสภามหาวิทยาลัยให ขอสังเกตวา ตารางที่ ๓.๘ เหตุใดจึงไมป รากฏรายการของเงินคงคลั ง
ซึ่งรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค นําเรียนวา จะรับไปดําเนินการลงรายการเงินคงคลังดวย
ศาสตราจารย สนิ ท อักษรแกว ถามวา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุ ณ วุฒิ ถามวา สั ดสว น
งบประมาณที่จัดในแตละยุทธศาสตรของแตละคณะนั้นเทากันหรือไม เพราะในยุทธศาสตรที่ ๓ ซึ่งเกี่ยวกับการวิจัย
บางหนวยงานไมดําเนินการเลย
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รายงานวา การจัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย สัดสวนที่จัดสรรสูหนวยงานจะขึ้นอยูกับภารกิจของหนวยงาน สวนงบประมาณดานการ
วิจัยนั้น หนวยงานจะขอไปที่สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณดานการวิจัยจะจัดไวที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอสังเกตวา การวิจัยควรเปนภารกิจที่ทุกหนวยงานตองดําเนินการ
เพื่อการพัฒนาจึงควรขอรับจัดสรรงบประมาณมา ถาไมมีงบประมาณในหนวยงาน หนวยงานอาจจะไมทําภารกิจนั้น
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นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ หนวยงานเสนอโครงการของบประมาณการวิจัยมาแลวหรือไม
ผู ช ว ยศาสตราจารย ณ รงค ศัก ดิ์ จั ก รกรณ ผู อํานวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร รายงานวา สถาบันวิจัยและพัฒนา จะมีงบประมาณรองรับใหหนวยงานและ
บุคลากรทําวิจัยโดยขณะนี้หนวยงานยังไมไดเสนอโครงการของบประมาณการวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
อธิ ก ารบดี ร ายงานว า ที่ ผ า นมา บุ ค ลากรไม ไ ด ทํ า วิ จั ย งานในหน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ รั บ ผิ ด ชอบ
มหาวิทยาลัยจึงมอบนโยบายใหทําวิจัยเพื่อพัฒนางานหรือ Research to Routine
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหความเห็นวา หากหนวยงานมีความมุงมั่นที่จะทําวิจัย ควรบรรจุไว
ในแผนของบประมาณของหนวยงาน จากนั้น ไดใหขอมูลวา กรรมาธิการงบประมาณเนนการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การยกระดับชุมชน ในขณะที่ในสวนของมหาวิทยาลัยซึ่งวิสัยทัศนเนนทองถิ่นปรากฏขอมูลในหนา ๔๙ ตารางที่ ๓.๑๑
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกคุณ ภาพและมาตรฐานการบริการทางวิช าการให มีคุณ ภาพและตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่น มีงบประมาณเพียง ๕,๓๐๓,๒๖๗ บาท เทานั้น เปนงบประมาณทีน่ อยมาก ดังนั้น จึงขอใหตรวจสอบดวย
อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหนง ถามถึงการตั้งงบประมาณในหนา ๓๒ งบลงทุน ขอ ๔ พัฒนาและติดตั้งระบบ ERP วาคืออะไร
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา ERP หรือระบบการวางแผนทรัพยากรใน
องค กร (Enterprise Resource Planning) นั้ น ได รั บ อนุ มั ติ จั ด สรรไว ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต ยั งไม ได
ดําเนินการ จึงตองจัดสรรเงินคงคลังเพื่อดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ปที่ผานมาไดตั้งงบรายจายไว ๑๑ ลานบาท ซึ่งไมควรขอเพื่อนํามา
เก็บไว หากยังไมใชก็ไมควรขอตั้งงบประมาณไว
ประธานสภาคณาจารย และข าราชการ ถามว า เหตุ ใดงบลงทุ นรายการที่ ๗ ภู มิ ทั ศน สิ่ งแวดล อม
๑๑ ลานบาท จึงสูงกวางบครุภัณฑการเรียนการสอน
รองศาสตราจารย เพี ยงพบ มนต นวลปรางค ชี้ แจงว า งบประมาณดั งกล าว จั ดสรรไว เพื่ อการแก ไข
ซอมแซม เมื่อมีสิ่งใดชํารุดเสียหาย
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะวา งบลงทุนรายการที่ ๑
สมทบคากอสรางอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนั้น ควรเตรียมคาครุภัณฑในการเรียน
การสอนรองรับไวดวย และรายการที่ ๒ สมทบคากอสรางอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรนั้น ก็เชนเดียวกันควรตั้งงบประมาณ
คาครุภัณฑไวดวย เพราะเปนงบประมาณที่ตองจายอยูแลว เนื่องจากงบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรนั้นไมเพียงพอ ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจึงตองเตรียมใหพรอมสําหรับรายการที่ ๑ ซึ่งมีปญหาตั้งแตเริ่มตนคือไมเตรียมความ
พรอมในการตั้งงบประมาณทั้ งหมด ทํ าใหตองนําเงินสะสมของมหาวิทยาลัยไปสมทบคากอสราง รวมทั้ งคาครุภั ณฑ ใน
รายการที่ ๒ สวนรายการที่ ๔ งบประมาณที่จัดสรรสําหรับการดําเนินการระบบ ERP นั้น คณะกรรมการไดศึกษาความพรอม
หรือไมวาระบบ ERP นั้นเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยครบถวนสมบูรณ
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อาจารยธงชัย ทองอยู ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานวา ระบบ ERP นี้
ไดเริ่มดําเนินการแลว ปจจุบันอยูระหวางการจัดทํา TOR คงใชระยะเวลาอีกประมาณ ๓ เดือน หลังจากนั้นอีก ๒ เดือนจะ
เปนการหาคูสัญญา หลังจากนั้นก็จะเปนเรื่องของการติดตั้งในตนปงบประมาณหนา
คุณหญิ งณั ษฐนนท ทวีสิน กลาววา เคยไดพิจารณากันวาควรใชระบบการเชาดี กวาการติดตั้งเพราะ
ซอฟตแวรตางๆ นั้นพัฒนารวดเร็วมาก จึงขอใหนําไปพิจารณาดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ยังพบตัวเลขที่ มีความไมสอดคลองกัน เชน ในหนา ๓๔ แสดง
งบประมาณทั้ งหมด แต ในหน า ๓๕ ที่ จํ าแนกงบประมาณตามคณะนั้ น ตั วเลขไม เท ากั น เพราะมี หมายเหตุ ว าไม รวม
งบประมาณเงินยื มของวิ ทยาลั ยนานาชาติพระนครและเงินคงคลัง ตัวเลขจึงไมสั มพั นธ กัน ขอให ตรวจสอบและทํ าให
สอดคลองสัมพันธกัน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา ในการตั้งยุทธศาสตรนั้นเมื่อนํามาจัดทําเปนโครงการกิจกรรมแลว
กลายเปนลักษณะเบี้ยหัวแตกมาก เชน วิจัยพัฒนาตอยอดพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นสูมาตรฐานสากล ๒๕๐,๐๐๐ บาท และ
อีกหลายๆ โครงการที่ใชงบประมาณเล็กนอยนั้น จากยอดเงินงบประมาณทําใหมองไมเห็นผลลัพธโดยรวมที่เดนชัด จึงขอให
นําไปพิจารณาดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ทั้งหมดนี้เปนลักษณะตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเมื่อ ๒๐ กวา
ปกอน เปนไปตามความถนัดและขีดความสามารถของผูบริหารแตละคณะ คณะใดที่คณบดีไมเกงใครของบประมาณทํ า
โครงการมานอย ก็จัดใหไปตามนั้น ไมไดคํานึงวา เมื่อดําเนินการกันไปแลว จะไดอะไร มีเพียงแคคาเปาหมายหรือกําหนด
จํานวนคนผูเขารวมกี่คนเทานั้น เพื่อใหไดคาคะแนน สวนมหาวิทยาลัยไมไดรับอะไร องคกรไมไดรับการพัฒนา ตองคิดวา
ปญหาเกิดจากที่ใด โครงการที่ไมมีรายละเอียด ไมมีเปาหมายที่ชัดเจน จะทําใหไมไดผลลัพธที่ดีและกลายเปนเบี้ยหัวแตก
ดังนั้น จึงขอใหนําไปหารือกันวาตองการเนนยุทธศาสตรใดเพื่อใหมหาวิทยาลัยและหนวยงาน เชน คณะ ไดรับการพัฒนา
แลวตกลงกันวาจะทําอะไรหรือเรื่องใดกอน โดยใหทําเพียงเรื่องเดียว และคิดตอไปวาจะทําอยางไร แลวจะไดผลลัพธเมื่อใด
จากนั้น สภามหาวิทยาลัยจะแตงตั้งกรรมการไปชวยพิจารณา แลวจัดระบบใหทุกคณะชวยกันดําเนินการปฏิบัติ แตใครจะไม
รวมทําก็ได ทั้งนี้ แตละหนวยงานยังคงปฏิบัติงานตามพันธกิจ โดยจะไดรับงบประมาณจํานวนพอประมาณ ซึ่งไมมากนัก
สวนเรื่องที่พิจารณาและตกลงกันวาจะเนนเปนพิเศษนั้น จะไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางเต็มที่ จึงขอใหอธิการบดีนําไป
หารือวา ดวยวงเงินที่มีจํากัด มหาวิทยาลัยจะมุงเนนการดําเนินงานหลักที่ตองการเพียงกี่เรื่อง แลวดําเนินการใหบรรลุผล
ตามเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งจะมีประโยชนกวาการตั้งงบประมาณในเรื่องนั้นทุกๆ ป เชน โครงการพัฒนาผูบริหารใหมี
ธรรมาภิ บาล ซึ่ งมี ทุ กป แต ไม สามารถรายงานให สภามหาวิ ทยาลั ยทราบได เลยว าดํ าเนิ นโครงการไปแล วได ผลหรือไม
กลาวคือ ควรดําเนินโครงการอยางจริงจัง เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย มิใชเพียงทําเพื่อรับการตรวจสอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือองคกรที่มาตรวจสอบเทานั้น
หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอมูลแลกเปลี่ยนจาก
ประสบการณการทํางานที่บริษัท I.B.M. ประเทศไทย จํากัด วา เมื่อหนวยงานไดรับงบประมาณแลว จะประชุมบุคลากร
แตละสวนงานเพื่อตั้งกรรมการรับผิดชอบโครงการ แตละเดือนมีการติดตามความกาวหนาโครงการวากาวหนาไปเพียงใด
ถาหนวยงานใดทํางานไดกาวหนาใชงบประมาณเกินกวาที่กําหนดก็อนุมัติใหงบประมาณ แตถาทําไมไดตามเกณฑที่กําหนดก็
จะตัดลดงบประมาณ
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นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา สภามหาวิทยาลัยก็กําหนดนโยบายใหดําเนินการเชนนั้น โดยมีนโยบายให
งบประมาณแกหนวยงานที่มีผลการดําเนินงาน สวนหนวยงานใดที่ไมดําเนินงานตามเวลาก็ใหคืนเงิน และใหนําเรื่องนี้สูการ
ประเมินผลงานของคณบดี/ผูอํานวยการดวย จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับโครงการตางๆ ที่ปรากฏ
ในเอกสารวา มีวิธีการเขียนเชนเดียวกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่ออานชื่อโครงการแตละโครงการแลว
ยังไมมีความชัดเจนเลยวาจะทําอะไร อยางไร
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลวา ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วโลก พบวา มหาวิทยาลัยไทยถูกลดอันดับลง เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ผาน
มาอยู ในอั นดั บที่ ๒๖๓ ป นี้ กลายเป นอั นดั บที่ ๒๖๗ มหาวิทยาลั ยมหิ ดลป ที่ ผ านมาอยู ในอั นดั บที่ ไม ถึง ๕๐๐ แต ป นี้
กลายเปนอันดับที่ ๖๐๐ จึงเห็นดวยวามหาวิทยาลัยควรดําเนินการตามขอเสนอแนะของนายกสภามหาวิทยาลัย คือ มุงเนน
ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยวาคืออะไร และเสริมสรางศักยภาพเหลานั้น เชน การฝกหัดครู และหรือจุดแข็งอื่นๆ จะทําให
มหาวิทยาลัยเขมแข็งและเปนที่เชื่อมั่นของสังคม นอกจากนี้ยังไดใหขอเสนอแนะวา วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน นั้น ตั้งอยูใน
ชุมชน มหาวิทยาลัยจึงควรรับผลผลิตจากชุมชนมาดําเนินการดานการตลาดโดยมหาวิทยาลัยรับรองคุณภาพ เชน นําผลผลิต
มาดัดแปลงเปนผลิตภัณฑอื่นๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) ใหแกผลิตภัณฑชุมชน เพราะขณะนี้ประเทศไทยผลิต
ยางแผน แตประเทศอื่นนําไปดัดแปลงเปนถุงมือ และอื่นๆ นํากลับมาขายใหประเทศไทยอีก มหาวิทยาลัยจึงควรตรวจสอบ
ตนเองวา มีจุดเดนดานใดแลวพัฒนาดานนั้นใหเห็นผลเปนที่ประจักษ
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา ขณะนี้มหาวิทยาลัยตอบ
ไม ได ว าใช งบประมาณคุ มค าหรื อไม อุ ปนายกสภามหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งเป นประธานคณะกรรมการดํ าเนิ นงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และการคลัง จึงใหมีการติดตามประเมินผลการใชงบประมาณเชิงคุณภาพ ขณะนี้จะ
เนนการประเมินการใชงบประมาณแตเชิงปริมาณ เชนเดียวกับระดับชาติวาไดผลงานกี่ชิ้น กี่คน มหาวิทยาลัยวิเคราะหตัวเอง
วามีความเปนเลิศดานการฝกหัดครู แตมหาวิทยาลัยมีครูกี่คนที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคม จึงขอใหรายงานผลการ
ดําเนินการใชงบประมาณทั้งดานปริมาณ คุณภาพ และพันธกิจ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามอธิการบดีวา เห็นดวยหรือไมกับการดําเนินการแบบใหม คือ ใหอธิการบดีไป
หารือกับคณบดีและผูอํานวยการทั้งหลายคิดรูปแบบการดําเนินโครงการและใชงบประมาณแบบใหม โดยมุงผลสัมฤทธิ์ที่
จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยไดใหขอสังเกตวา ในเอกสารการประชุมวาระนี้มีการใชคําวา กลยุทธและคําวา โครงการ
สับสนปะปนกันและไมมีความชัดเจน ตัวอยางเชน กลยุทธสงเสริมพัฒนาอาจารยนั้น ควรตองกําหนดเปาหมาย เชน อาจารย
มีความเชี่ ยวชาญเป นมืออาชีพ ส วนโครงการนั้นก็ จะตองแสดงขอมู ลว าการจะพั ฒนาอาจารย ให เป นอาจารย ที่มีความ
เชี่ยวชาญ เปนมืออาชีพ ตองทําอะไร อยางไร ใชงบประมาณเทาใด ใชเวลาทํากี่ป หลังจากนั้นก็ดําเนินการไปตามที่โครงการ
ระบุไว ไดถามวา โครงการสงเสริมสนับสนุนปรับปรุงระบบสื่อทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก อะไรคือเปาหมาย เพราะ
มิฉะนั้นในการดําเนินการก็จะทําเพียงซื้อวัสดุครุภัณฑ เชน โทรศัพท ๑ เครื่อง และอื่นๆ ก็เปนการอํานวยความสะดวก แต
งบประมาณ ๓๙ ลาน ไมไดระบุหรือบงชี้วาความสะดวกที่ไดนั้ นคืออะไร อะไรคือประสิทธิภาพ ไมมีเปาหมายที่ ชัดเจน
สะทอนใหเห็นวาทําเพียงแคใหผานการประเมิน แตการทําเพื่อมหาวิทยาลัยอยางแทจริงนั้นตองทําอยางจริงจัง นายกสภา
มหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา ขอใหอธิการบดีและคณะนําไปหารือและทดลองดําเนินการ โดย ๑) ใหของบประมาณประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒) ภายใน ๓ เดือนนี้ ใหนําขอมูลที่ หารือกันมาเสนอสภามหาวิทยาลัย โดย ๒.๑) จะนําไปพิจารณาในการ
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ประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร ๒.๒) ใหเชิญบุคคลมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานการบริหารจัดการมาชวยชี้แนะ
แนวทางหรือศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ไปนําเสนอแนวคิดใหมๆ
อธิ การบดี กล าวว า มี ความเห็ นเช นเดี ยวกั นว า การจั ดสรรงบประมาณของมหาวิ ทยาลั ยนั้ น จั ดสรร
งบประมาณใหแกโครงการยอยๆ เพราะจํานวนสาขาวิชามาก นักศึกษามาก ทําใหคณะเฉลี่ยงบประมาณกันไป แตหากไดมี
การปรึ กษาหารื อกั น และจั ดงบประมาณโดยเน นเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งเป นโครงการพิ เศษเพื่ อตอบสนองยุ ทธศาสตร ของ
มหาวิทยาลัยอยางชัดเจน เชนป นี้เนนความเป นเลิศของการฝกหั ดครู มหาวิทยาลัยก็กันเงินงบประมาณแผนดินไวเพื่ อ
สนับสนุนเรื่องนี้ ๑ ลานบาท ซึ่งตองทําความเขาใจกับบุคลากรเพราะเปนการทําตามนโยบาย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะนําไป
หารือกันเกี่ยวกับการจัดงบประมาณในปหนา โดยพิจารณาจุดเนนที่จะดําเนินการกอนตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
และคณะ/หนวยงานสามารถนํายุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรมาเปนจุดเนนได
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอมูลวา ในปงบประมาณหนาการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนดิน
จะถามหัวหนาหนวยงานในประเด็น เชน การยกระดับชุมชนใหเขมแข็ง มีเปาหมายอะไรตองชี้แจงใหชัดเจน จึงจะไดรับ
งบประมาณ
ศาสตราจารย ฐาปนา บุ ญหลา เสนอแนะวา มหาวิทยาลั ยควรดํ าเนิ นการเรื่องนี้ อยางจริงจัง และได
ยกตัวอยางกรณี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ระดับปริญญาตรี ตั้งเปาหมายจํานวนนั กศึกษาไว ๑๐๐ คน แตจํานวน
นักศึกษามากกวาเปาหมาย อาจใหสาขาวิชานี้เปนสาขาวิชาที่เขมแข็งของมหาวิทยาลัยก็ได นอกจากนี้โครงการผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิ ตยที่มหาวิทยาลั ยดําเนิ นการอยูนั้ นก็มีความคืบหน าเริ่มเป นรูปธรรมมากขึ้นแลว จึงควรวางแผน
ดําเนินการใหนําไปสูการบรรลุเปาหมาย เชนเดียวกับโครงการสรางความเปนเลิศของการฝกหัดครู ซึ่งตองดําเนินการอยาง
จริงจัง
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา สิ่งที่สภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการให
สําเร็จภายใน ๓ เดือน มี ๔ ประเด็น ไดแก ๑) กลยุทธ ๒) โครงการ ๓) เปาหมายพึงประสงค ไมใชจํานวน แตเปนสิ่งที่หวังผล
๔) งบประมาณ โดยใหไปหารือกัน ทั้งนี้ ในปนี้หากเงินคงคลังยังใชไมหมด เปนไปไดหรือไมวาในปนี้มหาวิทยาลัยจะระดม
ดําเนินการเปนตัวอยาง ๑ เรื่องโดยมอบสถาบันภาษาทดลองทําตัวอยางโครงการของบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มี
เปาหมายและดําเนินการใหไดผลอยางจริงจัง โดยจัดโครงการอบรม Intensive English Course แลวใหจูงใจใหนักศึกษามา
เรียน โดยประกาศวา มหาวิทยาลัยจะเพิ่มพูนความรูภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาชั้นปที่ ๔ โดยเฉพาะนักศึกษาวิทยาลัยการ
ฝกหัดครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยเก็บคาใชจายสําหรับนักศึกษาที่ประสงคจะพัฒนาตนเองตามอัตราที่ตองเรียกเก็บ แตให
นักศึกษาจายรอยละ ๕๐ มหาวิทยาลั ยออกให รอยละ ๕๐ ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยจะอนุ มัติ งบประมาณในสวนนี้ให และ
มหาวิทยาลัยก็จัดทําเปนประกาศ อาจจะจัดการเรียนการสอนในวันเสาร/อาทิตย หรือวันใดก็ไดแลวแตมหาวิทยาลัย เพื่อให
เปนตัวอยางการทําโครงการอยางจริงจังเพื่อหวังผลที่กําหนดและใหสอดคลองกับที่มหาวิทยาลัยวางเปาหมายไว จึงมอบ
มหาวิทยาลัยโดยสถาบันภาษาไปจัดทําโครงการและงบประมาณ แลวนํากลับมารายงานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตอไปวาตองใชงบประมาณเทาใด และสวนที่ใหอธิการบดีไปหารือผูบริหารในเรื่องการขอตั้งงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
ใหหารือใหสําเร็จภายใน ๓ เดือน หรือเดือนธันวาคม โดยใหคณบดีหารือกับสาขาวิชา แลวนํามาหารือกับมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ๑) มอบนโยบายในการจั ดทํ าคํ าขอตั้ งงบประมาณในป งบประมาณ ๒๕๖๐ ให มหาวิทยาลั ยและ
หนวยงานหารือกันวางบประมาณในปตอไปจะมุงเนนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยและหนวยงาน
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เรื่องใดเป น พิ เศษเพี ยงเรื่ องเดี ยวหรื อสองเรื่องก อนอย างชั ดเจนว า ต องการผลลั พธ อะไร ต องทํ า
อยางไร เมือ่ ใด และใหดําเนินการโดยมอบอธิการบดีนําไปหารือกับคณบดีและหัวหนาหนวยงานใหคิด
รูปแบบการดําเนินโครงการและของบประมาณรูปแบบใหม ทั้งนี้ ใหดําเนินการใน ๔ ประเด็น ไดแก
(๑) กลยุ ท ธ (๒) โครงการ (๓) เป าหมายที่ พึ งประสงค ซึ่ งมิ ใช จํ านวน แต เป น สิ่ งที่ ห วั งผล (๔)
งบประมาณ โดยมอบให มหาวิทยาลัยดํ าเนิ นการหารือกั นให เสร็จสิ้ นภายใน ๓ เดื อนนี้ โดยให นํ า
ขอมู ลที่ หารื อกั นมาเสนอสภามหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งอาจจะจัดประชุ มสั มมนา ระดมความคิ ดและเชิ ญ
ผูทรงคุณวุฒิหรือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีแนวคิดใหมๆ ไปนําเสนอความคิดตอที่ประชุมดวย
๒) สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหสถาบันภาษานํารองการดําเนินโครงการที่มีเปาหมาย
และมีการดําเนินการใหไดผลอยางจริงจัง โดยใหดําเนินการ ดังนี้
๒.๑) จัดอบรมภาษาอังกฤษ Intensive English Course สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ ๔ และ
เรียกเก็บคาใชจายตามอัตราที่กําหนด แตใหจูงใจนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษามาเรียนโดยใหจัดทํา
ประกาศเรียกเก็บคาเรียนในอัตราที่กําหนด แตใหนักศึกษาที่ประสงคจะพัฒนาตนเองมาสมัครเรียน
และใหจายคาเรียนเพียงรอยละ ๕๐ และมหาวิทยาลัยจายใหรอยละ ๕๐
๒.๒) ใหสถาบันภาษานําเสนอโครงการ/งบประมาณนี้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป
๓.๓ (ร าง) รายงานติ ดตามและประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง ประจํ าป
งบประมาณ ๒๕๕๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค นําเสนอขอมูลความวา
มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดีไดจัดทํา (ราง) รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งผานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ เรียบรอยแลว โดยมหาวิทยาลัยไดเลือกที่จะบริหารความเสี่ยง ๓ ดาน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหความเห็นวา ๑) ความเสี่ยงเรื่องนักศึกษาทะเลาะวิวาทกันนั้นอยูใน
ระดั บที่ น อย ๒) ในหน า ๓ ที่ ระบุ มาเป นตั วเลขนั้น เมื่อพิ จารณาแลวก็ไม เปนความเสี่ยงแตอยางใด ผลที่ เสนอมาจึงไม
สอดคลองกับความเปนจริง
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหขอมูลวา เรื่องการ
บริหารความเสี่ยงนี้ ทุกมหาวิทยาลัยตองดําเนินการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก็มีการตั้งคณะกรรมการและวิเคราะห
แลววามี ๓ ดาน โดยพบวาความเสี่ยงดานตําแหนงทางวิชาการนั้น แมจะลดลง เพราะมีจํานวนผูเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อ
ขอกําหนดตําแหนงมากขึ้น แตจํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการก็ยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน กรรมการจึงเห็นควรให
คงไวกอนวายังเปนความเสี่ยงอยู
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิถามวา ความเสี่ยงดานทรัพยากร
นี้หมายถึงนักศึกษาใชหรือไม และไดใหขอสังเกตวา ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินั้น ไมนาจะเปนความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
นาจะเปนดานสิ่งแวดลอมมากกวา

๑๐

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24
26

28

30

นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหความเห็นวา ความเสี่ยงที่ระบุมานั้นยัง
ไม สร างผลกระทบได มากเท ากั บคุ ณภาพของนั กศึ กษา ดั งกรณี การสอบบรรจุ เข ารับราชการกั บ ก.พ. ได คะแนน ๐ การที่
นักศึกษาไมมีงานทํา ทั้งๆ ที่มุงเนนใหนักศึกษามีคุณลักษณะเกงและดี อยางไรก็ตาม สําหรับคราวนี้นั้นยอมรับรายงานฯ นี้ได
แตคราวตอไปควรนําเสนอในประเด็นดังที่กลาวมา
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กลาววา เห็นดวยที่จะพิจารณาวาประเด็นความเสี่ยงที่กําหนดไวนั้นมี
ความสําคัญเพียงพอหรือไม ทั้งนี้ กอนประเมินและบริหารความเสี่ยงนั้น ควรตรวจประเมินตนเองกอนวามีความเสี่ยงเรื่องใด
เทาใด ซึ่งความเสี่ยงดังกลาวนั้นมีทั้งความเสีย่ งภายในและความเสี่ยงภายนอก เชน การแขงขันทางการตลาดอยางรุนแรงที่จะ
ทําใหจํานวนนักศึกษาลดลง รัฐบาลใหงบประมาณมาแตใชไมทัน เหลานี้เปนความเสี่ยงหรือไม เกณฑการประเมินคุณภาพ
ตามระบบ EdPEx ไดกําหนดเรื่องของความเสี่ยงไวดวย เชน ภาวะผูนํา การบรรลุผลลัพธของพันธกิจตางๆ ดังนั้น กอน
ประเมินความเสี่ยงจึงขอเสนอใหประเมินตนเองกอน และเกณฑการประเมินของ สกอ. ก็เปนเกณฑขั้นต่ํา มหาวิทยาลัยควร
ใชเกณฑที่สูงกวานั้น เพื่อใหไดรับการยอมรับ
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร ถามวา จากสถิติภัยคุกคามที่ระบุมานั้น อยูในระดับสูงหรือไม
เพราะถาไมมีขอมูลตัวเลข สภามหาวิทยาลัยก็จะไมทราบวาเสี่ยงหรือไม กลาวคือ ควรมีตัวเลขสถิติและขอเท็จจริงมาแสดง
ใหเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น จะไดใหขอเสนอแนะอยางถูกตองตามทิศทางที่ควรจะเปน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล เสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย จะเปนปญหาที่แทจริง และชัดเจนยิ่งขึ้น
อธิการบดีใหขอมูลวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดประเด็นความเสี่ยงใน ๕ ดาน ไดแก
ดานบุคลากร ดานทรัพยากร ดานการปฏิบัติงาน ดานกลยุทธ และดานการบริหาร ซึ่งเปนยุทธศาสตรการบริหารตามพันธกิจ
สวนกรณีที่มหาวิทยาลัยกําหนดความเสี่ยงตางๆ ไวนั้น เนื่องจากเคยเกิดกรณีมีขาววานักศึกษาคายาเสพติด นอกจากนี้ยังมี
กรณีที่บุคลากรถายภาพนักศึกษาเลนการพนัน แลวนําไปเผยแพรทางเฟสบุค และเมื่อไมกี่วันมานี้ ก็มีขาววามหาวิทยาลัย
ราชภัฏแหงหนึ่งจัดกิจกรรมรับนองในทางเสื่อมเสีย มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการใหองคการบริหารนักศึกษาประชุมและขอ
ความรวมมือใหนักศึกษากลับบานเร็วขึ้น ซึ่งก็ไดรับความรวมมือ ตลอดจนไดขอความรวมมือใหทุกสาขาวิชาบริหารความ
เสี่ยงภายในสาขาวิชาดวย ทั้งนี้จะนอมรับคําแนะนําไปดําเนินการในโอกาสตอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
๓.๔ แผนและงบประมาณ การดําเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอาจารยกัญณภัทร นิธิศวราภากุล รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการ
วิ ทยาลั ยนานาชาติ พระนคร นํ าเสนอข อมู ลต อที่ ประชุ ม ความว า วิ ทยาลั ยนานาชาติ พระนคร ได นํ าเสนอแผนและ
งบประมาณ การดําเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการ
วิทยาลั ยได ให ความเห็ นชอบเรี ยบรอยแล วในการประชุ มเมื่ อวั นที่ ๑๔ กั นยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอี ยดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
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ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอสังเกตวา เอกสารแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
ประจําป ๒๕๕๙ นั้นมีคําผิดอยูมาก และตารางที่ ๒ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย เปาประสงค และยุทธวิธี แผนยุทธศาสตรวิทยาลัย
นานาชาติพระนคร ทีส่ อดคลองยุทธศาสตรที่ ๔ ของมหาวิทยาลัยนั้น ตัวชี้วัดไมสะทอนผลสัมฤทธิ์เทาที่ควร
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล เสนอแนะวา ปตอไปควรดําเนินการ ๑) พัฒนาหลักสูตรใหมของ
วิทยาลัยฯ ใหเห็นอยางชัดเจนวาวิทยาลัยฯ มีความโดดเดนเรื่องอะไร ๒) การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ๓)
รณรงคการจัดหานักศึกษามาเรียน โดยจัดหานักศึกษาจากตางประเทศเพื่อเติมเต็มความเปนนานาชาติ นอกจากนี้ยังมี
ขอสังเกตวา การรับนักศึกษามีคาใชจายคอนขางสูง และควรมีการระบุวาถาเปนนักศึกษาตางชาติใหเก็บคาใชจายเปนสอง
เทา เพื่อเปนรายไดใหวิทยาลัยไดทุนคืนเร็วขึ้น
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหขอสังเกตวา ขณะนี้วิทยาลัยฯ มีจํานวนคณะทํางาน นักศึกษา หลักสูตร
รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่มีความเปนนานาชาตินอยมาก การทําโครงการ ๑๓ โครงการภายใน ๑ ป ทั้งๆ ที่ยังไม
มีบุคลากรทํางานเลย ตองดําเนินการโครงการสรรหาบุคลากรอีกหลายคน และยังมีโครงการยกระดับมาตรฐานบุคลากรดวย
ซึ่งโครงการนี้ไมควรตองมีเพราะเพิ่งสรรหาเขามา ดังนั้น ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณลักษณะที่ดีและมีความสามารถเขามา
เลย นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศ ไดแก การจัดการโลจิสติกส การ
จัดการธุรกิจสายการบิน แตหลักสูตรดังกลาว ยังไมไดบริหารจัดการใหมีความเปนนานาชาติ การดําเนินการโครงการตางๆ
คงเปนไปดวยความเหนื่อยยากมากและอาจจะทําไมไดตามเปาหมาย
รองผู อํ านวยการวิ ทยาลั ยนานาชาติ พระนครให ข อมู ลว า โครงการคั ดเลื อกสรรหาบุ คลากร จํ านวน
งบประมาณ ๗.๕ ลานบาทนั้น เปนงบประมาณสําหรับเงินเดือนบุคลากร สวนโครงการพัฒนายกคุณภาพมาตรฐานนั้น เปน
โครงการเพื่อพัฒนาอาจารยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ศาสตราจารย สนิ ท อั กษรแก ว กล าวว าเห็ นด วยกั บนายผดุ งชาติ สุ วรรณวงศ เพราะวิ ทยาลั ยต อง
เตรียมพรอม รณรงครับสมัครนักศึกษาอยางมาก ซึ่งเปนเรื่องจําเปน และเปนเรื่องดีที่มีการเตรียมพรอม โดยเสนอแนะใหไป
หารือกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการทองเที่ยวฯ สภาอุตสาหกรรม เปนตน
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหขอสังเกตวา การสรรหาบุคลากรก็คอนขางยาก เพราะตองเลือกสรรผูมีความรู
และมีทักษะภาษาอังกฤษ ตองใชเวลามาก ระยะเวลา ๑ ป นั้นอาจจะทําไมได การดําเนินโครงการ ๑๓ โครงการจะทําไดหรือ
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตเกี่ยวกับหลักสูตรวา หลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัย
ต างๆ นั้ นจะมี หลั กสู ตร International Business Management เป นสาขาที่ มี อยู ในโลกป จจุ บั น เป นที่ สนใจมากของ
นักศึกษา
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กลาววา งบประมาณการทําวิจัยนั้นไมตองตั้งก็ได แตสามารถขอได
จากคณะกรรมการกองทุนวิจัย ซึ่งมีการกําหนดไวที่โครงการละไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา การตั้งงบประมาณการวิจัยนั้น แทนที่จะไปทําวิจัยเรื่องอื่นๆ ควร
ทําวิจัยสถาบันวาศักยภาพหรือหลักสูตร สามารถเดินหนาไปแขงขันกับใครไดบางหรือไม วิทยาลัยนานาชาติพระนครอยูตรง
จุดใด จะเนนทางใด จะจัดหานักศึกษาไดจากทางใด ที่ใดบาง
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ ใหขอสังเกตวา วิทยาลัยนานาชาติพระนครไดเขารวมการอบรม
วิจัยของมหาวิทยาลัย งบประมาณ ๑.๒๙ ลานบาทนี้ จะนําไปตั้งเปนงบประมาณของวิทยาลัยเองใชหรือไม
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รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครใหขอมูลวา วิทยาลัยคาดวาจะไดรับงบประมาณวิจัยจาก
แหลงทุนวิจัยภายนอก จํานวน ๕๗๐,๐๐๐ บาท และไดรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ๔๕๐,๐๐๐ บาท งบ
ตีพิมพ ๒๗๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นเปน ๑.๒๙ บาท ซึ่งจะนําขอมูลนีอ้ อกจากตาราง
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา โครงการที่เสนอมานี้ไดมาอยางไร
รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครรายงานวา ไดมีการประชุมบุคลากรและชวยกันคิดโครงการขึ้นมา
นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา รูปแบบโครงการยังลาสมัย ไมออกนอกกรอบ ไมตอบโจทยที่สภา
มหาวิทยาลัยตองการทราบ ขอมูลที่เสนอมาเปนขอมูลสําหรับรายงานอธิการบดี สวนสภามหาวิทยาลัยนั้นคาดหวังจะไดรับ
ขอมูลของคนที่มีแนวคิดกาวหนา เปนอิสระไรขอกําหนดอันจํากัด จากนั้นไดใหขอสังเกตวา วิทยาลัยตองคิดระบบการคืน
เงินยืมใหมไมใชกําหนดเปนรายได ควรไปทบทวนใหม
ศาสตราจารยสนิท อั กษรแกว กลาววา ควรปรับวิสั ยทัศน ใหแสดงความเป นนานาชาติชัดเจนและมี
คุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติมากกวานี้
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ไมมีประเด็นดังกลาวปรากฏอยูในโครงการที่เขียนมาเลย มีแตอํานวย
ความสะดวกคนทํางานเทานั้น
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เสนอแนะใหเขียนระบุไวดวย
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยถามว า ผู ที่ สั งกั ดวิ ทยาลั ยนานาชาติ พระนครมี ใครบ างที่ อยู ในระบบของ
มหาวิทยาลัยมากอน
อธิการบดีเรียนวา มี ๒ คน คือ ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ
นายกสภามหาวิทยาลั ยกล าวว า ถ าเช นนั้ นก็ ผิ ดทิ ศทางแลว เพราะจะทํ าให ติ ดยึ ดกั บระบบเดิ ม ซึ่ งไม เกิ ด
ประโยชน เลย ไม ควรใช รูปแบบเดิ มๆ โดยควรไปดู งานที่ อื่นๆ ด วย จากนั้ นได กล าวสรุปว า สภามหาวิ ทยาลั ยมี ความเห็ นว า
งบประมาณและแผนยุ ทธศาสตร ที่ เสนอมายั งไม สะท อนวิ สั ยทั ศน และพั นธกิ จเท าที่ ควร จึ งให นํ าไปทบทวนเนื่ องจากสภา
มหาวิทยาลัยไดอนุญาตใหดําเนินการอยางอิสระไมอยูในกรอบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในครั้งนี้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ แผนและ
งบประมาณ การดําเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใหโอกาสวาถาโครงการใดยังไม
สะทอนตามขอสังเกตของสภามหาวิทยาลัยก็ใหปรับเปลี่ยนไดและนํากลับมารายงานตอสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม อนุมัตแิ ผนและงบประมาณ การดําเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให
โอกาสในการทบทวนวา ถาโครงการใดยังไมสะทอนวิสัยทัศนและพันธกิจตามขอสังเกต ก็ใหปรับเปลี่ยน
ไดและนํากลับมารายงานตอสภามหาวิทยาลัย
๓.๕ ระเบียบและประกาศวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยรายงานว า วิทยาลั ยนานาชาติพระนครได นํ าเสนอระเบี ยบวาระจํ านวน
๑ ฉบับ และประกาศจํานวน ๔ ฉบับ ซึ่งผานการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยเรียบรอยแลว เมื่อ
วันจันทรที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑) (ราง) ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ ดวยเงินรายได พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๓

2

4

6

8

10
12
14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

๒) (ราง) ประกาศวิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาและคาธรรมเนียมรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
๓) (ราง) ประกาศวิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาและคาธรรมเนียมรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
๔) (ราง) ประกาศวิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง อัตราคาสอน
๕) (ราง) ประกาศวิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง บัญชีเงินเดือนและอัตรา
คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนิติกรนํา (ราง) ระเบียบและประกาศที่เสนอมาไปศึกษารายละเอียดกอน เพื่อ
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
มติที่ประชุม มอบนิติกรนําไปดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๖ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ ผูชวยอธิการบดี/ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ ป
การศึ กษา ๒๕๕๗ รายละเอี ยดดั งเอกสารประกอบการประชุ มตามระเบี ยบวาระนี้ โดยให ข อมู ลเพิ่ มเติ มว า สํ านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมาอบรมผูประเมินและไดกําหนดใหกรรมการประเมินสาขาวิชาเปนกรรมการจาก
ภายนอก เชน สาขาวิชาชีววิทยา กรรมการประเมินจะเปนผูทรงคุณวุฒิ ภายนอกผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีววิทยา แตป นี้
จํานวนกรรมการประเมินมีไมพอ จึงปรับขอกําหนดเปนผูประเมินภายนอก ๒ คน ผูประเมินภายใน ๒ คน ตอหลักสูตร อยางไร
ก็ตาม การประเมินในปนี้ยังเปนเพียงการซอมรับการประเมิน ยังไมตองรายงานผลการประเมินในระบบออนไลน แตตอไป
ตองประเมิน ๓ ปติดตอกัน และองคประกอบที่ ๑.๑ ตองผาน ถาไมผาน ผลการประเมินจะกลายเปนตกทันที ทั้งนี้ สกอ. จะ
รับรองหรือไมอยูที่องคประกอบ ๑.๑ นี้ จากทั้งหมด ๖ องคประกอบ และองคประกอบที่ ๒-๖ คะแนน คาเฉลี่ยตองเทากับ ๓
จึงจะถือวาผานเกณฑและไดรับการรับรอง แตในปนี้อนุโลมกอน หากไมเปนไปตามเกณฑ สกอ. จะตรวจสอบซ้ําและขึ้นบัญชี
รายชื่อที่ไมไดรับการรับรอง สําหรับปนี้สาขาวิชาที่ไดคะแนนการประเมินระดับ ๓ ขึ้นไป สกอ. ก็จะมาศึกษารายละเอียดเพื่อ
เป น Best Practice ต อไป จากนั้ นได ให ขอสังเกตว า เกณฑ การประเมิ นที่ ปรากฏในคู มือการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา
ประจํ าป การศึ กษา ๒๕๕๗ นั้ น เป นเกณฑ ที่กําหนดภายหลั ง ขณะที่ สาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลั ยได ดํ าเนิ นการตาม
แนวทางเดิมที่กําหนดไวในปการศึกษา ๒๕๕๖
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตเกณฑคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรแตละคณะทีอ่ ยูในระดับ
๑.๓๒ – ๒.๒๗ เทานั้น แมวาการประเมินครั้งนี้เปนเพียงการซอม แตมหาวิทยาลัยก็ควรนําเสนอเพิ่มเติมดวยวาผลการ
ประเมินที่ระบุวาไมผานนั้น เปนเพราะเหตุใด เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะได
ผู ช วยศาสตราจารย โองการ วณิ ชาชี วะ รายงานว า ส วนใหญ ไม ผ านเพราะกรณี ๑) อาจารย ประจํ า
หลักสูตร และ ๒) การประชุมกรรมการประจําหลักสูตร
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นายกสภามหาวิทยาลัยมอบสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําขอมูลนําเสนอมาใหมเปนตาราง
และระบุรายละเอียดวาไมผานเพราะอะไร สภามหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาวาควรทําอยางไรกับสาขาวิชาและคณะเหลานั้น
เพราะบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปจะไดรับผลกระทบมาก
ผูชวยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ ใหขอมูลวา ที่นําเสนอผลการประเมินฯ ในครั้งนี้ เนื่องจาก สกอ.
กําหนดไววาสภามหาวิทยาลัยตองรับทราบผลการประเมินฯ นี้กอนสงให สกอ.
นายกสภามหาวิทยาลัยตั้งขอสังเกตวา สาขาวิชาดนตรีไทยนั้นมีผลงานปรากฏมากมาย แตกลับไมผานการประเมิน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล เสนอใหปรับแกตารางที่นําเสนอเสียใหมเพราะทําใหเขาใจกันไม
ถูกตองและใหอธิบายตารางดวยเพื่อใหชัดเจน
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ใหขอมูลวา องคประกอบที่ ๑ นั้น มีหลายตัวชี้วัด และผูประเมินตรวจ
ไมพบหลักฐานการดําเนินงาน จึงทําใหไดคะแนนนอย และเสนอแนะใหเพิ่มคําอธิบายตามตารางวา “ผานตามเกณฑ” หรือ
“ยังไมผานตามเกณฑ” ทั้งนี้ ถาปตอไปการดําเนินงานตามองคประกอบที่ ๑ ไมไดมาตรฐาน ผลจะเปนไมผานทันที ดังนั้น
กรรมการหลักสูตรตองไปดําเนินการใหไดมาตรฐานตามเกณฑ
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา กลาววา สกอ. ออกคูมือ
ประกันโดยที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามคูมือนั้นมานานหลายป เมื่อครบรอบเวลาระยะหนึ่ง สกอ. ก็เปลี่ยนเกณฑในคูมือ
เปนเกณฑใหมแลวมาประเมินสิ่งที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามคูมือเกา ซึ่งมีความแตกตางกัน ทําใหผลการประเมิน
หลายๆ ขอไมไดคะแนน เชน กรณีการจางอาจารยประจําเต็มเวลา และอาจารยประจํานอกเวลา มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่
เกษียณไปแลว แตยังไมสามารถจัดหาอาจารยที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑมาแทนได จึงไดจางอาจารยเกษียณมาทําหนาที่
ซึ่งในปนี้ไดเปลี่ยนเกณฑวาถาไมไดทํางานเต็มเวลาก็จะเปนกรรมการหลักสูตรไมได ทําใหหลายสาขาวิชาไมผานเกณฑขอนี้
และยังมีอีกหลายประเด็นที่มีการเปลี่ยนเกณฑ
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กลาววา เพราะเหตุใดจึงไมใชเกณฑมาตรฐานสากลตั้งแตแรก มีหลาย
มหาวิ ทยาลั ยที่ ไม ให สกอ. เข าไปตรวจประเมิ น เพราะเกณฑ ของ สกอ. นั้ นต่ํ าไป ส วนใหญ ใช เกณฑ EdPEx เพราะ
เตรียมพรอมในการผลิตบัณฑิตเขาสูอาเซียน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอมูลวา มหาวิทยาลัยหลายแหงพยายามดําเนินการตามเกณฑ
มาตรฐาน เชน จัดจางผูมีคุณสมบัติตามเกณฑการเปนอาจารยประจําหลักสูตรเต็มเวลา ดังนั้น มหาวิทยาลัยตองดําเนินการ
วางแผนบุคลากรใหดี
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายโดยกลาววา สภามหาวิทยาลัยเพิ่งทราบวามหาวิทยาลัยไมมีบุคลากร
ประจําหลักสูตร การเปนสถานศึกษาจะตองดําเนินงานตามเกณฑ หากไมสามารถเปดหลักสูตรไดก็ไมตองเปด เพราะถาไม
ทําตามเกณฑ จะเปนสถานศึกษาอยูไดอยางไร ถาสถานะการเงินไมเอื้ออํานวยใหจัดจางอาจารยประจําหลักสูตรเต็มเวลาก็
อยาเพิ่มจํานวนหลักสูตรจนขาดความพอดี ตอไปสภามหาวิทยาลัยจะใหคณบดีลงนามรับรองไวเปนหลักฐานราชการวามี
กรรมการประจําหลักสูตรครบ ถาขอมูลไมตรงตามที่เสนอไวก็ตองถูกลงโทษ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร
รายงานวา เมื่อมีการกลั่นกรองหลักสูตรกรรมการจะใหความสําคัญอยางมากเกี่ยวกับขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร
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รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๕๗ โดย
๑) ใหคณบดีนําไปพิจารณาวาจะปรับปรุงพัฒนาใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีมาตรฐานไดอยางไร
๒) ตอไปจะใหคณบดีลงนามรับรองดวยวามีกรรมการหลักสูตรครบถวนตามเกณฑ
๓) ใหนําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิไปดําเนินการ

๓.๗ การปรับแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ๒ หลักสูตร
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยเชิ ญผู ช วยศาสตราจารย กัลยา แสงเรื อง รองอธิ การบดี /กรรมการและ
เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอหลักสูตร ๒ หลักสูตร ที่ไดดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของสํานักมาตรฐานและ
คุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิ ทยาลั ย ฝ ายกลั่ นกรองหลั กสู ตรเรี ยบร อยแล ว เมื่ อวั น ที่ ๓๑ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได แก ๑) หลั กสู ตร
ครุศาสตรบั ณฑิ ต (ค.บ. ๕ ป ) สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒) หลักสูตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต (ศศ.บ. ๔ ป )
สาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติการปรับแกไขหลักสูตร ๒ หลักสูตร ไดแก
๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๗
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. ๔ ป) สาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๖
๓.๘ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘)
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยเชิ ญผู ชวยศาสตราจารย กัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี /เลขานุ การสภา
วิชาการ นําเสนอขอมูลการปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามเอกสาร สมอ. ๐๘ ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๘ ดังนี้ ระดับปริญญาตรี ๒๐ สาขาวิชา ไดแก ๑) ระดับปริญญาตรี ๒๐ สาขาวิชา ไดแก (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ. ๔ ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร (๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. ๔ ป) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (๓)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. ๔ ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง (๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. ๔ ป)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร (๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. ๔ ป) สาขาวิชาเคมี (๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.
๔ ป) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. ๔ ป) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (๘)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. ๔ ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (๙) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. ๔ ป)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร (๑๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. ๔ ป) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สุขภาพ (๑๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต (วท.บ. ๔ ป ) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (๑๒) หลักสู ตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (วท.บ. ๔ ป) สาขาวิชาสัตวศาสตร (๑๓) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. ๔ ป) สาขาวิชานิเทศศาสตร
๑๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. ๔ ป) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (๑๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ. ๔ ป ) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อิเล็ กทรอนิ กส และคอมพิ ว เตอร (๑๖) หลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณฑิ ต (ทล.บ. ๔ ป )
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (๑๗) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. ๔ ป) (๑๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ. ๔ ป) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (๑๙) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ป) สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (๒๐) หลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต (วท.บ. ๔ ป ) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ ๒) ระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา ๕
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สาขาวิชา ไดแก (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา (๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
(ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (๓) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (๔) หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕) หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิ ต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยี
อุ ปนายกสภามหาวิ ทยาลั ย เสนอแนะว า ต อไปนี้ หากมี ป ญหาเรื่องการเปลี่ ยนแปลงกรรมการประจํ า
หลักสูตรใหปรับปรุงแกไขทันที มิฉะนั้นจะไมผานเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพ
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามเอกสาร (สมอ. ๐๘)
๒. ตอไปหากมีปญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการประจําหลักสูตรใหปรับปรุงแกไขทันที มิฉะนั้นจะทํา
ใหไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
๓.๙ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยวิธีการขอตอเวลาราชการของขาราชการ พ.ศ. ...
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยเชิ ญนางสาววิ ลาสิ นี สมอารยะพงศ นิ ติ กร นํ าเสนอข อมู ลความวา ด ว ย
ปจจุบันมหาวิทยาลัยยังไมมีหลักเกณฑและวิธีการในการขอตอเวลาราชการของขาราชการ ประกอบกับตามประกาศ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดคุณสมบัติ วิธีการ
แบบ และระยะเวลาในการขอต อเวลาราชการ ดั งนั้ น เพื่ อให การขอต อเวลาราชการเป น ไปด ว ยความเรีย บรอ ย
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย และฝายจัดทําขอบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงไดดําเนินการยกราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวยวิธีการขอตอเวลาราชการของขาราชการ พ.ศ. .... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของผุที่จะไดรับการตอเวลาราชการ และกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณากลัน่ กรองการตอเวลา
ราชการ จึงเสนอที่ประชุ มเพื่ อโปรดพิ จารณา ทั้งนี้ โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ได แก ประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอมูลวา มหาวิทยาลัยหลายแหงมีปญหาฟองรองจากเรื่องการตอ
เวลาราชการ จึงใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนผูพิจารณา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เรื่องนี้เปนภาระหนาที่ของฝายบริหาร ผูทรงคุณวุฒิจึงไมควรเขาไปมี
สวนเกี่ยวของ
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร ใหขอสังเกตวา ประเด็นนี้เกี่ยวกับแผนกรอบอัตรากําลังของคณะ
ดังนั้นจึงเปนบทบาทของคณบดีและคณะกรรมการประจําคณะ ที่จะเสนออธิการบดีใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ขอบังคับฯ กําหนดใหอธิการบดีดําเนินการโดยตองเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการตอเวลาราชการ
นายผดุ งชาติ สุ วรรณวงศ กล าวย้ํ าเน นว า การดํ าเนิ นการขอต อเวลาราชการจะกระทํ าได ต องมี แผน
อัตรากําลังของคณะอยูกอนแลว และมีการนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
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อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ขอบังคับฯ ขอ ๕ ไดกําหนดไวแลววา ตองมีแผนอัตรากําลังและตองมี
ภาระงานโดยเฉพาะขอกําหนดวาตองสอนกี่ชั่วโมงตอสัปดาห ดังนั้นในทางปฏิบัติตองมีแผนที่ชัดเจน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล เสนอแนะวา ขอใหพิจารณาเรื่องสุขภาพดวย เพราะบางมหาวิทยาลัย
อนุมัติใหตอเวลาราชการแลว แตเพียง ๑ ปก็ถึงแกกรรม
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร ใหขอสังเกตวา เมื่อไดรับอนุมัติใหตอเวลาราชการแลว มีขอกําหนด
วาตองประเมิน เมื่อประเมินแลวสามารถดําเนินการใหออกไดหรือไม
ผู ช วยศาสตราจารยไพบู ลย วิ ริยะวั ฒนะ กล าววา มี ขอกํ าหนดในประกาศ ก.พ.อ. ข อ ๘ แล ว โดยได
เสนอแนะใหเพิ่มขอความในขอบังคับฯ ทายขอ ๔ (๒) ใบรับรองแพทยดวยวาเปนใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหฝายบริหารนําไปพิจารณากรณีเพิ่มเติมขอความทายขอ ๔ (๒)
มติที่ประชุม เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยวิธีการขอตอเวลาราชการของขาราชการ ๒๕๕๘
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ การรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักงาน ก.พ. มีหนังสือที่ นร ๑๐๐๔.๓/๒๖๔ ลงวันที่ ๒๒
มิถุนายน ๒๕๕๘ และที่ นร ๑๐๐๔.๓/๒๙๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ ซึ่งในจํานวนนั้นมี
หลั กสู ตรของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร ๒ หลั กสู ตร ได แก หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาออกแบบ
ผลิตภั ณฑอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิ จ
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมอบหมายฝายวิชาการใหรวบรวมขอมูลมานําเสนอดวยวามีการรับรองคุณวุฒิไปแลวกี่หลักสูตร
๕.๒ ผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลคะแนนของผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหมหาวิทยาลัยทราบอยางเปนทางการ
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
พล.อ.อ.นพพร จันทวานิช ใหขอมูลวา ไดใหขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยในการดําเนินการเพือ่ การ
ประหยัดพลังงานโดยใหใชหลอดไฟ LED ซึ่งหลายองคกรก็ดําเนินการไปแลว ดังนัน้ จึงขอใหเรงรัดดําเนินการ เพราะจะ
ประหยัดคาสาธารณูปโภคไดมาก และเปนผลตอคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. ดวย
มติที่ประชุม รับทราบผลคะแนนของผลการประเมิ นการปฏิ บั ติราชการ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนคร ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเรงรัดการประหยัดพลังงานโดยใชหลอดไฟ LED

๑๘
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4
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนกําหนดนัดหมายการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไปคือวันพุธที่ ๒๘
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มติที่ประชุม รับทราบ

10

๖.๒ เรื่องรองเรียน (วาระลับ)
หลังจากวาระ ๖.๑ ผูเขารวมประชุมและผูที่เกี่ยวของกับประเด็นขอรองเรียนไดออกจากหองประชุม
และที่ประชุมไดพิจารณาประเด็นที่เปนวาระลับเปนเวลาพอสมควร
มติที่ประชุม ใหดําเนินการตามมติที่ประชุม

12

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
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ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

