๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
วันศุกรที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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4

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

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

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

ผูลาประชุม
๑. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๒. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
๓. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๔. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๕. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๖. ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธรี ะศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

๒
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
อาจารยชินวงศ ศรีงาม
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
อาจารยธงชัย ทองอยู
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
รองศาสตราจารยบญ
ุ เกียรติ ไทรชมภู
อาจารยสถาพร ปกปอง
อาจารยศุภกิจ สดสี
อาจารยอุไรวรรณ คําภูแสน
นางจันทา สมตน
นางสาวชัชมน ประดิษฐการ
นางชลธิชา นําพา
นาวาอากาศโท ปุญณัฐส นําพา
อาจารยอังคณา จารุพินทุโสภณ
ผูชวยศาสตราจารยสุมิตรา นวลมีศรี

๒๐. นายพีระศักดิ์ ขุนอินทร
๒๑. ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๒๒. นาง ญ หญิง สมแสน
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางลภัสรดา นาคพริก

รองอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี/เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา
หัวหนางานอาคารสถานที่
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ปรึกษาอธิการบดี
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
กรรมการพัฒนาหลักสตรการจัดการธุรกิจสายการบิน
ผูจัดการฝายฝกอบรมนักบิน บริษัทเจ็ตเอเชียแอรเวยฯ
กรรมการพัฒนาหลักสตรการจัดการธุรกิจสายการบิน
อาจารย ป ระจํ าสาขาวิ ชาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักวิชาการเกษตร งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ผูชวยอธิการบดี/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนากลุม งาน
สภามหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

4

ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่กําหนด สรุปไดดังนี้

6
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14

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
๑) อาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการ
๒) นักศึกษาที่ไดรับรางวัลแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ
อาจารยจุไร วรศัก ดิ์โ ยธิน รองอธิการบดี /เลขานุก ารสภามหาวิทยาลัย รายงานวาดวย
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดรับตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย
จํานวน ๒ ราย ไดแก ๑) อาจารยเพชรา ศรีคําภา สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชา

๓

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

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒) อาจารยอินทิรา
จารุจินดา สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ นอกจากนี้ สาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยอาจารย
สุพจน ไทยสุริยะ ไดนํานักศึกษาเขารวมการแขงขันตอบคําถามภาษาอังกฤษ “Culture Quiz Contest”
จํานวน ๒ ทีม ทีมละ ๒ คน เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต และผลการแขงขันมี
๑ ทีมที่ไดรับ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ที่ ๒ ไดแก ๑) นางสาวบุษรากรณ สอนปญ ญา และ ๒) นางสาว
พัฒนนรี ชลิตตา โชติวัฒน นักศึกษาชั้นปที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จึงเห็นควรรวมแสดงความยินดี
และมอบเกียรติคุณบัตรแกอาจารยและนักศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบเกียรติคุณบัตรแกอาจารยและนักศึกษาและกลาวแสดงความ
ยิน ดี โดยให อ าจารยที่ ไ ด ตํ า แหน ง ทางวิ ชาการขอกํา หนดตํ า แหน ง รองศาสตราจารย ใ น ๓ ป ข า งหน า
สวนนักศึกษาขอใหมวี ิริยะ อุตสาหะ มุงมั่นเพื่อความกาวหนาตอไป
มติที่ประชุม รับทราบและแสดงความยินดี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกรที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๑๖ หนา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ ขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๓.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยวิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหที่ประชุมพิจารณาควบคูกับวาระ ๓.๒
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ถามวา เหตุใดจึง
เปลี่ยนจากชื่อวิทยาลัยนานาชาติพระนคร เปนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนานาชาติ
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงใหขอมูล
วา เนื่องจากหลักสูตรมีหลากหลาย จึงเห็นควรเปลี่ยนชื่อวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบหลักสูตร
สองภาษา (Bilingual) ไดแก ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
นายกสภามหาวิ ท ยาลัย ให ขอสั ง เกตว า เปน ชื่อที่ แคบเพราะเน นเฉพาะนวั ตกรรมและ
การจัดการ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลวา วิทยาลัยนี้มี
หลักสูตรที่จะเปดสอน ๑๐-๑๒ หลักสูตร ซึ่งในอนาคต อาจจะไมใชนวัตกรรมและการจัดการก็ได จึงเสนอแนะ
ใหใชชื่อวาวิทยาลัยนานาชาติ (International College)
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ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว มีความเห็นเชนเดียวกันวา การจะเปนวิทยาลัยนวัตกรรมได
ตองเปนมหาวิทยาลัยที่มีความพรอมมาก สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏยังมีงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
นอย แมมหาวิทยาลัยที่มีความพรอมมากก็ยังไมใชชื่อวาวิทยาลัยนวัตกรรม
นายกสภามหาวิทยาลัยใหเปลี่ยนชื่อเปน วิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้โดยเปนหนวยงานภายใน
ซึ่งดําเนินการนอกระบบใหคลองตัว และใหดําเนินการไป ๑ ป แลวมารายงานตอสภามหาวิทยาลัยวายังมีขอ
ควรปรับแกอยางไร หรือไม
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา สอบถาม
วา ๑) เอกสารการขออนุ มัติ จัดตั้ ง หนา ๔-๕ เกี่ย วขอ งกั นอยางไร ๒) ในข อบั ง คับ ฯ กํา หนดให มีผู ชว ย
ผูอํานวยการ แตในเอกสารขอจัดตั้ง เปนรองผูอํานวยการ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหผูจัดทําเอกสารการขอจัดตั้งวิทยาลัยฯ ตรวจสอบขอบังคับฯ และ
จัดทํารูปเลมเอกสารมาใหมใหสอดคลองกับขอบังคับฯ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ขอใหตรวจสอบคาใชจายหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่ง
ระบุไวในหนา ๙ เพราะควรเปนคาใชจายตลอดหลักสูตรไมใชคาใชจา ยตอป
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เสนอแนะใหทบทวนจํานวนนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตรให
ถูกตองดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุป วา ใหจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ โดยใหปรับเอกสารการ
จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องใดตองขออนุมัติก็ใหดําเนินการขออนุมัติ และใหดําเนินการ
ตามขอบังคับ
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗
๒) อนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใหปรับปรุงเอกสารให
สอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ และใหดําเนินการตามขอบังคับฯ
๓.๓ (ร า ง) หลั กสู ต รบริ หารธุ รกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ดการธุ ร กิ จสายการบิ น
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นายผดุง ชาติ สุวรรณวงศ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝาย
กลั่นกรองหลักสูตร รายงานวา หลักสูตรนี้มีความโดดเดน จะมีปญหาก็เฉพาะกรรมการประจําหลักสูตรซึ่งมี
ศักยภาพแตไมใชอาจารยประจํา และอธิการบดีก็ไดดําเนินการทําสัญญาเปนกรรมการประจําหลักสูตรแลว
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงใหขอมูล
เพิ่มเติมวา ๑) มหาวิทยาลัยไดทําสัญญากับอาจารยประจําแลวตามเกณฑของ สกอ. ๒) ตองมีหองประลอง
(mock up) ใชสําหรับฝกปฏิบัติ ซึ่งเปนเงื่อนไขของหลักสูตรนี้
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอสังเกตวา ๑) แมจะเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี แตก็
ควรมีพื้นฐานการวิจัย เพื่อการศึกษาตอระดับปริญญาโท ๒) ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวของและจําเปนเกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งแวดลอมและขยะ เชน การจัดการสิ่งแวดลอมภายในอาคาร การจัดการสิ่งแวดลอมภายในเครื่องบิน
รวมทั้งเรื่องคาธรรมเนียมคารบอนเครดิต
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นายผดุง ชาติ สุวรรณวงศ กลาววา มหาวิทยาลัยตระหนั ก ในเรื่องดังกลาว โดยกําหนด
รายวิชาสถิติ วิจัย ในเอกสารหนา ๙ รายวิชาดานสิ่งแวดลอมในเอกสารหนา ๑๐ อยางไรก็ตาม เห็นควรให
เพิ่มเติมรายวิชาตางๆ ตามขอเสนอแนะ
คุณ หญิ ง ณั ษ ฐนนท ทวี สิ น กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให ข อ สั ง เกตว า
๑) หลักสูตรสาขาวิชานี้มีเปดสอนที่ใดบาง ๒) มีแผนรับนักศึกษาปละ ๑๒๐ คนทุกป ไดประชาสัมพันธและ
เตรียมการหรือไม ๓) หลักสูตรนี้ดําเนินการโดยใชงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดคาใชจาย
ตางๆ เชน ในป ๒๕๕๙ ซึ่งควรตองเตรียมการแลวเกี่ยวกับการสรางประสบการณใหกับนักศึกษา
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาวแสดงความ
เป น ห ว งในประเด็ น ดั ง นี้ ๑) หลั ก สู ต รนี้ เ ป น หลั ก สู ต รใหม แม จ ะผ า นคณะกรรมการดํ า เนิ น งานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรมาอยางรอบคอบแลว แตมหาวิทยาลัยตองมีหลักประกันดานการมี
งานทํา ขณะนี้มีสายการบินธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย อาทิ สายการบิน Business Air ก็ตองการพนักงาน อีกทั้งยัง
มีแนวโนมความเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียในระดับสูง การรับนักศึกษาปละ ๑๒๐ คน จะตองคํานึงถึง
ประเด็นการมีงานทําดวย ๒) หองประลองสามารถจัดหาไดทันภายในปหนาหรือไม ถาไมทันก็ควรทําความ
รวมมือกับบริษัทการบินไทยหรือที่อื่น ๓) การรับนักศึกษาตองตรวจสอบดวยวา กลัวความสูงหรือไม เอาแตใจ
ตนเองหรือไม ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยเผยแพรบันทึกการลงนามความรวมมือ (MoU) กับองคกรวิชาชีพ จะทํา
ใหผูสมัครมีความเชื่อมั่นยิ่งขึ้น
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน ขอใหศึกษาขอมูลการเปดหลักสูตรสาขาวิชานี้ที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ
ดวย เพราะมหาวิท ยาลัยเหลานั้นนาจะมี MoU กับองคก รวิชาชีพตางๆ เชนกัน และเมื่อนักศึก ษาสําเร็จ
การศึกษา สถานประกอบการอาจมีบุคลากรมากพอแลว
นางชลธิ ชา นํา พา กรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ตรฯ ให ขอ มูล วา องคก รที่ จ ะทํา MoU กั บ
มหาวิทยาลัย ก็ตองการทราบวาสภามหาวิทยาลัยจะรับรองหลักสูตรและมีหองประลองอยางไร อยางไรก็ตาม
ขณะนี้มีส ายการบิน Jet Asia และสายการบิน Business Air ที่จะรวมลงนามขอตกลงความร วมมือกับ
มหาวิทยาลัยแลวแนนอน
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา การคิดงบประมาณไมนาจะถูกตอง เชน งบประมาณ
การจัดทําหองประลอง นาจะมีเพียงปเดียว ปถัดไปควรคิดเปนคาเสื่อมราคา จากนั้นไดถามวา การคิดคาเสื่อม
ราคานั้น คิดจากฐานอะไร
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี ชี้แจงวา สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนไดเปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัยอื่นโดยคิดไว ๑๘,๐๐๐ บาท และยังไมเคยปรับ คณะกรรมการจึงคิด
๒๐,๐๐๐ บาทไวกอน สวนคาจัดทําหองประลองนั้นจะใชในป ๒๕๕๙ แตจะเริ่มดําเนินการในป ๒๕๕๘ ใช
งบประมาณประมาณ ๑๐ ลานบาท ถือเปนสินทรัพยโดยไดเฉลี่ยเปนคาเสื่อมราคารอยละ ๒๐ ตอป เปนเวลา
๕ ป
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ในหนา ๑๔ นําคาใชจายหองประลองมาคิดทุกป ซึ่ง
ไมถูก ตอง นอกจากนี้ นายอัศวิน อิ ง คะกุล อดีตกรรมการผูท รงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมกิจ การ
มหาวิทยาลัยไดเปดหลักสูตรธุรกิจสายการบิน คิดคาใชจายตลอดหลักสูตรกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ยังมีผูมาเรียน
จํานวนมาก มหาวิทยาลัยคิดวาจะมีผูสนใจมาเรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพราะคาเลาเรียนถูกเชนนั้นหรือ
นางชลธิชา นําพา ตอบวา หลักสูตรนี้แตกตางจากหลักสูตรที่อื่น เพราะมีรายวิชาเพิ่มเติม
ตางๆ เชน รายวิชาความปลอดภัยในเครื่องบิน เปนตน
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นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะวา แสดงวามหาวิทยาลัยคิดวาผูมาเรียนเรียนเพราะรายวิชา
ดี ถาเชนนั้นทําไมจึงไมคิดคาเลาเรียนใหสูง ผูเรียนจะไดมีพัสดุ ครุภัณฑ สื่อประกอบการเรียนที่ดีและทันสมัย
ขณะเดียวกัน การคิดคาเลาเรียนควรใหครอบคลุมคาใชจายที่จะจัดเปนทุนใหนักศึกษาที่ยากจน ดอยโอกาส
ดวย ขอใหคิดคาเลาเรียนอยางนอยภาคการศึก ษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท และนําเงินรายได ไปจัดทําหองเรียน
คุณภาพ (Smart Classroom) ใหนักศึกษาหลักสูตรนี้กอน
นางชลธิชา นําพา ใหขอมูลวา มหาวิทยาลัยรังสิตคิดคาเลาเรียน ๕๐,๐๐๐ กวาบาท
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ถาเชนนั้น ผูเรียนจะเห็นวาคาเลาเรียน ๓๐,๐๐๐ บาท ถูก
กวามหาวิทยาลัยอื่น
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๕๗ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย
๑) ใหคิดคาเลาเรียน ๓๐,๐๐๐ บาท / ภาคการศึกษา
๒) ใหกันเงินงบประมาณจากคาเลาเรียนตามขอ ๕.๑ รอยละ ๒๐ เปนทุน
สนับสนุนการศึกษาแกนักศึกษาเรียนดีแตยากจน โดยสนับสนุนใน ๓ ลักษณะ ไดแก
๒.๑) เปนทุนใหยืมและใชคืน
๒.๒) เปนทุนใหเปลา
๒.๓) เปนทุนการศึกษารอยละ ๕๐
๓) เมื่อไดรายไดจากคาเลาเรียนมากขึ้น ใหจัดแผนงานวา จะทําอะไรใหดึงดูดผูมาเรียน
มากขึ้น
๓.๔ ขออนุมัติจัดตั้งกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
เลขานุก ารสภามหาวิท ยาลั ยเชิ ญ อาจารยศุ ภกิจ สดสี หัว หน างานอาคารและสถานที่
นําเสนอขอมูลความวา เพื่อใหการบริหารจัดการในการดําเนินงานดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเปนไป
ดว ยความเหมาะสมตามภาระหนา ที่ รั บ ผิ ด ชอบ รองรั บ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลัย อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จึงเห็นสมควรปรับรูปแบบการบริหารจาก “งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม” ในสังกัดกองกลางสํานักงาน
อธิการบดี เปน “กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม” รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กลาววา งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมมีความสําคัญ
จึงเห็นดวยกับการปรับโครงสรางงาน แตการยุบฝายในโครงสรางเดิมมาเปนกอง สามารถจะทําไดหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ปจจุบันมีกี่งาน
อาจารยศุภกิจ สดสี ใหขอมูลวา ปจจุบันมีงานอาคารสถานที่อยูงานเดียว แตรับ ผิดชอบ
ดําเนินการทั้งหมด
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ขอดีของการมีงานเดียวคือจะมีความคลองตัว หากสราง
ขั้นตอนในการทํางานเพิ่มหรือการใหมีงานเพิ่ม การทํางานก็จะชา ขาดความคลองตัว เพราะปจจุบันขั้นตอนใน
การทํางานมากอยูแลว จึงควรมีนวัตกรรมใหมที่ทําใหการซอมบํารุงรวดเร็วขึ้น
อาจารยศุภกิจ สดสี ใหขอมูลวา การแจงซอมนั้นจะมีคนงานดําเนินการใหไดทันที ในกรณีที่
มีวัสดุอุปกรณพรอม แตกรณีที่ไมมีวัสดุอุปกรณก็ตองรอกระบวนการจัดซื้อโดยงานพัสดุ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หากยิ่งสรางขั้นตอนเชนนี้จะยิ่งทําใหการทํางานชา
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กลาววา หองพักอาคารฝกประสบการณวิชาชีพพระนคร
แกรนดวิว ชั้น ๔ เคยมีเหตุการณทอประปารั่ว ตองใชระยะเวลาในการซอมถึง ๑ เดือน สงผลใหเกิดความ
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เสียหายทั้งชั้น ดังนั้น ควรมีวัสดุ อุปกรณสํารองเพื่อรองรับการซอมบํารุง และไมมีขั้นตอนการทํางานที่มาก
จนเกินไป
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กลาววา มีความเห็นใจงานอาคารสถานที่ที่มีบุคลากรนอย การ
ปรับโครงสรางนี้เปนการปรับที่เหมาะสม รวมทั้งเรื่องบุคลากรที่เพิ่มขึ้น งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ดูแลเรื่องการซอมบํารุง สาธารณูปโภค ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม จึงควรกระจายอํานาจมาที่กองอาคารฯ ใน
การจัดซื้อจัดจางเพื่อความคลองตัว อีก ทั้ง เปนการสรางขวัญ กําลังใจใหแกบุคลากร จึงเห็นควรที่จะปรับ
โครงสรางและเพิ่มอัตรากําลัง เพื่อใหไดรูปแบบงานที่ชัดเจนขึ้น
นายผดุ ง ชาติ สุวรรณวงศ กลาววา งานอาคารสถานที่และสิ่ง แวดลอมเปนงานที่ห นั ก
พอสมควร ควรสรางความตระหนัก ขอความรวมมือจากประชาคมในการดูแลความสะอาด การทิ้ง ขยะ
การจราจร การรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อสรางวัฒนธรรมที่ดีในองคกร
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร กลาว
วา งานในขอ ๓ การเขียนแบบ ออกแบบกอสราง มีขั้นตอนการติดตาม ควบคุมดวย บุคลากรงานอาคารไดรับ
มอบหมายภารกิ จ ซึ่ง เปน ภารกิ จ ที่ใ หญม าก ไดเ คยเสนอไปว าควรใชบุ คคลภายนอกเข ามาทํางานตาม
กําหนดเวลา นอกจากนั้นยังสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจัดการระบบ การดูแล บํารุงรักษา
ไดหากงบประมาณไมเพียงพอในการจางบุคลากร อยางไรก็ตาม ยังมีความจําเปนในการจัดตั้งเปนกองอาคารฯ
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําถามวา
โครงสรางการบริหารงานของงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมที่อยูภายใตกองกลางนั้นสามารถทําไดหรือไม
นายไพรัช อรรถกามานนท ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย /กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง กลาววา ไดเคยไปใชหองประชุมกิจจาทรแลวไฟดับ ฝายรักษาความปลอดภัยให
ขอมูลวาเครื่องปนไฟมีแตใชการไมได ยังไมมีการซอมแซม มหาวิทยาลัยจึงควรมีชางไฟฟาไปดูแลในสวนนี้ดวย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเปนภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยเชนกัน และไดแสดงความชื่นชมผูเขียนโครงสรางวามีการจัดการที่ชัดเจน แตในแตละสวน เชน
ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมนั้น เปนงานที่ทําทุกวัน ควรมีความพรอมอยูเสมอ ควรมีการแบงความรับผิดชอบที่
ชัดเจน มีการแบงคนใหเหมาะสม
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กลาววา การดูแลรักษานั้นควรจัดทําอยางเปนระบบ เพื่อ
ความรวดเร็ว แตกรณีบุคลากรไมเพียงพอนั้น ควรใหอธิการบดีพิจารณาดําเนินการ
หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะวา
ควรมีการปองกันเรื่องระบบไฟฟาเพราะหากไฟฟาขัดของจะทําใหระบบคอมพิวเตอรเสียหายไปดวย
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา มีฝายใดที่นําขยะไปรีไซเคิลหรือ
ทําปุยแลวนํากลับมาใชในมหาวิทยาลัยไดบางหรือไม
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กลาววา เรื่องนี้ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครก็ดําเนินการอยู
ยินดีที่จะเชิญผูบริหารของบริษัทวงษพาณิช มาใหความรูในเรื่องการบริหารจัดการขยะ แตในเบื้องตนควรให
ความรูแกประชาคมในการคัดแยกขยะกอน และตองตกลงกันวาขยะที่สรางมูลคานั้น จะนําไปใชอยางไร
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา บุคลากรที่ขาดแคลน คือ ชางในการซอมบํารุง และควรมี
เจาหนาที่ในการรับขอมูลแจงซอม หากจะตั้งเปนกอง ตองเปนกองที่มีการบริหารงานอยางคลองตัว มิใชตั้ง
เพื่อใหมีหัวหนางานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําใหขั้นตอนเพิ่มขึ้น จึงควรคิดวาจะทําอยางไรใหเกิดความคลองตัว จะออก
ระเบียบใหม หรือจะจางบุคคลภายนอกมาก็ได ไมควรใชระบบราชการกับงานอาคารสถานที่ เพราะการทํางาน
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ไมไดคํานึง ถึงเวลา อาจจะใหงบประมาณไปยังคณะเพื่อจางงานอาคารสถานที่ไปซอมบํารุง โดยเจาหนาที่
เหลานั้นไมไดรับเงินเดือน แตรับเปนคาตอบแทนในการซอมบํารุงก็ได
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กลาววาควรใหบุคคลภายนอกเขามาดําเนินการ และมีการ
เขาเวรเพื่อรองรับการทํางานตลอดเวลา นอกจากนั้นวัสดุ อุปกรณ เครื่องสุขภัณฑตางๆ นั้นควรใชของที่ผลิต
ในประเทศไทยและมีอะไหลรองรับหากชํารุดเสียหาย
อธิการบดีใหขอมูลวา มหาวิทยาลัยขาดแคลนชางที่มีฝมือ สวนขอมูลที่นําเสนอมานั้นเปน
การนําเสนอตามกฎหมายที่กําหนดวาจะตองมี จึงควรหาวิธีการมารองรับ โดยอาจสํารวจงบประมาณของคณะ
ที่ใชในการซอมบํารุง หากชางภายในมหาวิทยาลัยไมเพียงพอ ก็ใหจางชางจากภายนอกมาดําเนินการแทน
นอกจากนี้การปรับโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หากทําสําเร็จ จะเปนแนวทางในการปรับ
โครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ ดวย
มติที่ประชุม อนุมัตจิ ัดตั้งกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม โดยมีเงื่อนไขใหพิจารณาและใหนําเสนอ
รายละเอียดในเอกสารจัดตั้งดังตอไปนี้
๑) จะทําอยางไรใหทํางานและบริการไดคลองตัวและรวดเร็วขึ้น
๒) บุคลากรที่ขาดแคลน คือ ชาง หรือหัวหนางาน แลวแกไขปญหาใหตรงประเด็น
๓.๕ คําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รองอธิการบดี
นําเสนอขอมูลตอที่ประชุมความวา ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดขออนุมัติจัดตั้งหนวยงาน เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยนั้น เห็นสมควรจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) เพื่อรองรับการดําเนินงานของหนวยงานใหม และเพื่อดําเนินโครงการพัฒนาและบริหารจัดการ
หองเรียนคุณภาพ และโครงการจัดทําศูนยมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ไดเตรียมการไว
สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการเรียนรู และพัฒนาการบริการแกนักศึกษา คณาจารย บุคลากร
และบุคคลทั่วไป แตยังขาดงบประมาณรองรับและจําเปนตองดําเนินการในภาคการศึกษานี้ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตการนําเสนอขอมูลในเอกสารหนา ๖ ดังนี้ ๑) วิทยาลัย
นานาชาติ ซึ่งเปนรูปแบบการบริหารที่ตองหารายไดเอง แตกลับระบุงบประมาณ ๒๒๖ ลานบาท ในลักษณะ
เปนงบผูกพัน ๒) หองเรียนคุณภาพ (Smart Classroom) เหตุใดตองจายงบประมาณตลอดทุกป
อธิการบดีชี้แจงวา สําหรับวิทยาลัยนานาชาตินั้น ตองขอเงินสํารองในปแรก ๒๕ ลานบาท
แลวคืนมหาวิทยาลัยในปตอไป สวนหองเรียนคุณภาพนั้น ตองดําเนินการเปนระยะ (Phase)
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอให ม หาวิ ท ยาลั ยนํ า เสนอโครงการจั ด ทํา ห อ งเรี ย นคุ ณ ภาพ
ขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยกอน
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ใหขอสังเกตวา งบประมาณดังกลาวไมควรเปนลักษณะ
ผูกพัน และใหจัดสรรเปนรายป
อาจารย ศุ ภ ลั ก ษณ ใจเรื อ ง ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง กลาวแสดงความเห็นดวยวา ควรจัดสรรปตอป ไมเปนงบประมาณผูกพัน
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กล าวว า ผู บริ หารควรใช รูปแบบการทําหลักสูตรใหม ๆ
ทางธุรกิจ ครั้งแรกขอยืมเงินสํารอง ปตอไปสงคืนเงินทุนเทาใด ตองคํานวณรายรับรายจาย ความคุมทุนเสนอมา
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน ใหขอสังเกตวา งบประมาณที่เสนอมานี้ยังไมชัดเจนวาแตละปจะทํา
อะไร มีแตตัวเลข จึงขอใหนําเสนอรายละเอียดโครงการกอน
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นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา อนุมัติงบประมาณ ๒๕ ลานบาทสําหรับการเริ่มตนของ
วิทยาลัยนานาชาติ แตไมอนุมัติงบประมาณผูกพันอื่นๆ ดังที่ปรากฏในเอกสารหนา ๖ จากนั้นไดถามวาโครงการที่ ๒
หองเรียนคุณภาพ นั้นทําอะไร
อาจารยธงชัย ทองอยู ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชี้แจงวา โครงการ
พัฒนาและบริหารจัดการหองเรียนคุณภาพนั้น เปนการดําเนินการตอจากชวงของอดีตอธิการบดี รองศาสตราจารย
เปรื่ อง กิจรัตน ภร ซึ่งสภามหาวิ ทยาลัยไดให ความเห็ นชอบในหลักการไปแลว แตโครงการชะลอไป จากนั้ น
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดนําเสนอโครงการฯ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้
อธิการบดีใหขอมูลเพิ่มเติมวา คณาจารยไดแสดงความคิดเห็นและมีความตองการกันมากเกี่ยวกับ
หองเรียนที่เอื้อตอการเรียนการสอนและทันสมัย มหาวิทยาลัยจึงนําโครงการที่อดีตอธิการบดีเคยนําเสนอไวมา
พิจารณาทบทวน และเห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชนและตอบสนองใหคณาจารยมีความสะดวกยิ่งขึ้นในการจัดการ
เรียนการสอน เพราะมีจอ LED ซึ่งดูแลงายกวาโปรเจ็คเตอร คณาจารยไมตองนําคอมพิวเตอรไปที่หองเรียน ไมตอง
เช็คชื่อนักศึกษาเขาเรียนดวยตนเอง เพราะมีระบบอัตโนมัติ นักศึกษาเรียนรูซ้ําหรือเพิ่มเติมไดจากวีดิทัศนที่บันทึก
กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยไวทุกครั้ง มหาวิทยาลัยตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรสายวิชาการได
และจะพัฒนาเปน e-Books และ e-Learning ซึ่งเปนแนวโนมการพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคต
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา ถาทําไดครบถวนดังที่กลาวมา ก็เปนโครงการที่ดี
อธิการบดีใหขอมูลเพิ่มเติมวา งบประมาณผูกพัน ๕ ป บริษัทจะดําเนินการใหแลวเสร็จในปแรก
แตมหาวิทยาลัยผอนชําระ
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช เสนอแนะใหนําเสนอวา เดิมทําอะไรไปแลวบาง ตอไปจะทํา
อะไร กลาวคือนําเสนอใหรัดกุม เขาใจงาย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การใชงบประมาณไมควรเนนที่การซื้อ สําหรับสภามหาวิทยาลัย
เมื่ออนุมัติงบประมาณแลวก็หวังผลวาจะไดหองเรียนที่ใชได ชวยแกปญหาได
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอสังเกตวา เมื่อมีหองเรียนคุณภาพแลว ผูสอนและนักศึกษา
สามารถใชระบบตางๆ ของหองเรียนไดหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี ใหขอมูลวาในการดําเนินงานของศูนยพัฒนา
และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีการอบรมและบริการครบวงจร รวมทั้งรับผิดชอบการสูญหายของเครื่อง
คอมพิวเตอรดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา รายงานผลการประเมินการดําเนินงานระยะที่ ๑ และ ๒
ของศูนยพัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่นําเสนอมานั้น เปนวิธีการประเมินเชิงปริมาณ ไมใชเชิงคุณภาพ
ดังนั้น ขอใหจัดทําขอมูลใหละเอียดยิ่งขึ้นวา ๑) ทําอะไร โดยระบุวาเดิมเปนอยางไร และการดําเนินงานครั้งใหมจะ
เปนอยางไร ๒) เพื่ออะไร ๓) ทําอยางไร ๔) ผลที่จะไดแกนักศึกษาและอาจารยคืออะไร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามเรื่องการทํา e-Learning วาจะทําไดทุกรายวิชาหรือไม เพราะ
ขณะนี้จะทําตามความสมัครใจของอาจารยผูสอน จากนั้นไดใหขอสังเกตวา จากเอกสารระบุวาไดจัดจางไปแลวและ
จัดทําไปแลว จึงขอใหตรวจสอบดวยวาใชระเบียบพัสดุอะไร
นายกสภามหาวิทยาลัยถามเกี่ยวกับโครงการที่ ๓ โครงการจัดทําศูนยมัลติมีเดียวาทําอะไร
อธิการบดีใหขอมูลวา มหาวิทยาลัยไดสํารวจพบวานักศึกษาตองรับบริการถายภาพบอยครั้ง
ตั้งแตรับรายงานตัวจนสําเร็จการศึกษา ดังนั้นเพื่อใหสะดวกจึงเห็นควรจัดใหมีศูนยมัลติมีเดียเพื่อสรางรายได
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นายกสภามหาวิทยาลัยถามวาจํานวนงบประมาณที่อนุมัติเปนทุนสํารอง ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาทนี้
คาดการณกันวาจะไดรับรายไดเพียงพอและคืนทุนไดเมื่อใด
ผูชวยศาสตราจารยสุมิตรา นวลมีศรี ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให
ขอมูลวา จะคืนทุนในปแรก โดยเงินทุน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังกลาวเปนคาใชจายในการจัดตั้งสตูดิโอและจัดหา
อุปกรณตางๆ
อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง เสนอแนะวาอุปกรณตางๆ นั้น มีระบบใหเชา ซึ่งอาจจะเปนการลงทุน
ที่จะถูกกวา อีกทั้งเทคโนโลยีก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน เสนอใหอนุมัติในหลักการ โดยใหไปทบทวนวาจะใชระบบเชาหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา อนุมัติโครงการจัดทําศูนยมัลติมีเดีย โดยใหนําเงินกองทุนมา
ใชสํารองจาย และใหนําเงินมาคืนกองทุนภายใน ๓ ป
มติที่ประชุม อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) โดย
๑) อนุมัติงบประมาณโครงการจัดตั้งหนวยงานใหม วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใชเปนทุนสํารองเริ่มแรก แตไมอนุมัติใหงบประมาณผูกพัน
๒) อนุมัติในหลักการ โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหองเรียนคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ โดยใหใชงบประมาณ ๙,๕๗๒,๔๐๐ บาทไปกอน เพื่อดําเนินโครงการ แตให
นําเสนอขอมูลใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณอักษร ตามที่ระบุไว ดังนี้
๒.๑) ทําอะไร ใหระบุวา เดิมไดทําอะไร และที่จะทําใหมนั้นคือทําอะไร
๒.๒) เพื่ออะไร
๒.๓) ทําอยางไร
๒.๔) ผลที่นักศึกษาและอาจารยจะไดรับคืออะไร
๓) อนุมัติงบประมาณโครงการจัดทําศูนยมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร โดยใหนําเงินกองทุนมาใชสํารองจาย จํานวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาทและใหสงเงิน
คืนกองทุนภายใน ๓ ป
๓.๖ การปรับอัตราแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิท ยาลัยเชิญอาจารยไพบูล ย วิริยะวัฒนะ รองอธิก ารบดีนําเสนอที่
ประชุมความวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๒๑
ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราเงินคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ
๑๙ และขอ ๒๐ เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสม เปนธรรม และมีมาตรฐาน โดยคํานึงถึงคาครองชีพที่เปลี่ยนแปลง
คาตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของขาราชการและฐานะการคลัง ของประเทศ รวมทั้งปจจัยอื่นที่
เกี่ยวของ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัยไดออกประกาศกําหนดบัญ ชีอัตราเงิน
คาตอบแทนของพนัก งานมหาวิท ยาลัย โดยเปน ๑.๕ เทาของอัตราเงินเดือนของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาในกรณีตําแหนงวิชาการ และ ๑.๓ เทาในกรณีตําแหนงประเภทบริหาร และประเภททั่วไป
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ(สายสนับสนุน) โดยมีหมายเหตุทายบัญชีวา อัตราเงินคาตอบแทน/คาจาง
ขั้นต่ําสุด-ขั้นสูงสุดของพนักงานมหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนแปลงไดตามอัตราเงินเดือนของขาราชการ ประกอบ
กับสํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือที่ นร.๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.
รับรอง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ปรับปรุงอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง และอัตราเงินเดือน
ที่ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญเพิ่มขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีฐานคํานวณเงิน
คาตอบแทนอิงขอมูลตามอัตราเงินเดือนของขาราชการพลเรือน ดังนั้น จึงไดนําเรื่องการปรับอัตราแรกบรรจุ
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ของพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (กบ.) เมื่อวันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิท ยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ใน
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พิจารณาและที่ประชุมคณะกรรมการทั้ง ๒ คณะไดมีมติเห็นชอบใหปรับอัตรา
แรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยอิงอัตราเงินเดือนของขาราชการ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ โดยคูณ
๑.๕ สําหรับสายวิชาการ คูณ ๑.๓ สําหรับสายสนับสนุน รายละเอียดการปรับดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติการปรับอัตราแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปวส.
ปวช.
ต่ํากวา ปวช.

พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
๓๑,๕๐๐
๒๖,๒๕๐
๒๒,๗๕๐
๒๒,๕๐๐
๑๙,๕๐๐
๑๔,๙๕๐
๑๒,๒๒๐
๑๑,๓๐๐

๓.๗ การปรับเงินชดเชยคาตอบแทนใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางกอนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ นําเสนอขอมูลตอที่ประชุม
ความวา สืบเนื่องจากสํานักงาน ก.พ. ไดมีหนัง สือที่ นร.๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือน
สําหรับ คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยอางถึงมติที่ประชุมคณะรัฐ มนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ อนุมัติใหจายงบประมาณสําหรับการปรับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ
การศึกษาและการปรับเงินชดเชยใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแก
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จางอยูกอนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดประชุม
พิจารณา เรื่องการปรับเงินชดเชยคาตอบแทนใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางไวเดิม เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน
๒๕๕๗ และที่ประชุมดังกลาวมีมติเห็นชอบใหปรับอัตราชดเชย ๐.๕๐ โดยใหคํานึงถึงเงินอุดหนุนที่ไดรับการ
จัดสรรจากรัฐบาลเปนหลัก ในการคิดคํา นวณการปรับ เงิ นชดเชย (พนัก งานมหาวิท ยาลั ยที่จางดวยเงิ น
งบประมาณแผนดิน ) และใชสูตรในการคํานวณตามแนวทางของพนักงานราชการ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม ตามระเบียบวาระนี้ จึง นําเสนอที่ ป ระชุม พิจ ารณา ๑) เห็นชอบใหป รับ เงิน ชดเชย
คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยทีจ่ างอยูกอนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ และคาชดเชยกรณีพิเศษ จํานวน ๕
ราย โดยปรับเงินเพิ่มพิเศษใหรายละ ๑๓๐ บาท ๒) อนุมัติวงเงินงบประมาณในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่
จางดวยเงินงบประมาณ และเงินรายไดในกรณีที่จางดวยเงินรายได ๓) ใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม
๑) อนุมัติปรับเงินชดเชยคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางอยูก อนวันที่ ๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และคาชดเชยกรณีพิเศษ จํานวน ๕ ราย โดยปรับเงินเพิ่มพิเศษ
ใหรายละ ๑๓๐ บาท
๒) อนุมัติวงเงินงบประมาณในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยทีจ่ างดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน และเงินรายไดในกรณีทจี่ างดวยเงินรายได
๓) ใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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๓.๘ การกําหนดความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนางสมอัปสร ปนสุข ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และนางสาว
ชัชมน ประดิษฐการ ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล นําเสนอขอมูลตอที่ประชุมความวา ดวยมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. ไดกําหนดเรื่องความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงโดยใหเปนไปตามที่ส ภามหาวิทยาลัยกําหนด และคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดกําหนดแนวทางดําเนินการในเรื่องดังกลาวตามหนังสือ
สํา นัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๒ ลงวั นที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่ ง สภา
มหาวิท ยาลัยไดใหความเห็นชอบกําหนดสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลัก ษณะงานที่ปฏิบัติ และ
สมรรถนะทางการบริห าร รวมทั้ง กําหนดระดับ สมรรถนะที่เ หมาะสมกับ หนาที่และความรับผิดชอบของ
ตําแหนง และระดับ ตําแหนง บุคลากรในมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครแลวนั้น เพื่อใหก ารกําหนดความรู
ความสามารถและทัก ษะที่จําเปนสําหรับ ตําแหนง บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปนไปอยาง
เหมาะสมและเกิ ด ประโยชนต อ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคล คณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คลประจํ า
มหาวิ ท ยาลั ยในการประชุม ครั้ง ที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวั นจันทรที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึง พิจ ารณา
เห็นสมควรกําหนดแนวทางการดําเนินการเพื่อใชเ ปนมาตรฐานในการสรรหาและแตงตั้งบุคลากรใหดํารง
ตําแหนง ดังนี้ ๑) รางแนวทางการกําหนดความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย
ความรู ความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ และแนวทางการ
กําหนดทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ๒) รางการกําหนดระดับความรูความสามารถและระดับทักษะที่
เหมาะสมกับแตล ะประเภทและระดับ ตําแหนง รวมทั้งคําอธิบายและเกณฑก ารประเมิน รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบแนว
ทางการกําหนดความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน และการกําหนดระดับของ
ความรูความสามารถและระดับของทักษะที่เหมาะสมกับแตละประเภทและระดับตําแหนง รวมทั้งคําอธิบาย
และเกณฑการประเมินตามเสนอ ทั้งนี้ใหใชกับพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด ทั้งที่ไดรับคาตอบแทนจากเงิน
งบประมาณแผนดิน และจากเงินรายได
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา การกําหนดเชนนี้จะทําใหบุคลากรตองออกจากงาน
กันบางหรือไม และการยายออกจากตําแหนงจะทําใหเกิดปญหาดานการปกครองได
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กลาววา การนําเสนอนี้จะแบงเปน ๒ สวนคือ ๑) กรอบ
การปฏิบัติง านแต ล ะตํา แหน ง ๒) ระดั บ ใชสํ าหรับ ประเมิน ทาง ก.พ. มีก รอบมาเปน ฐานใหป ฏิบั ติ แต
มหาวิทยาลัยก็มาปรับใหเหมาะสม
มติที่ประชุม อนุมัติการกําหนดความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อใชเปนมาตรฐานในการสรรหาและแตงตั้งบุคลากรใหดํารงตําแหนง โดยใหใชไดกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ดังนี้
๑) แนวทางการกํ า หนดความรู ค วามสามารถที่ จํ าเป น สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ประกอบดว ย ความรูความสามารถที่ใ ช ใ นการปฏิบัติ ง าน ความรู เ รื่ องกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ และแนวทางการกําหนดทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
๒) การกําหนดระดับ ความรูความสามารถและระดับทักษะที่เหมาะสมกับแตล ะ
ประเภทและระดับตําแหนง รวมทั้งคําอธิบายและเกณฑการประเมิน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงรับรองคุณวุฒิ
เลขานุก ารสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานัก งานคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีหนังสือแจงมติรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๔ คุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เปนตนไป ไดแก ๑) คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร ๒) คุณวุฒิ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ๓) คุณวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง ๔) คุณวุฒินิติ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ ทั้ง นี้
ผูสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิดังกลาว หากจะเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะตอง
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตประกอบการสอนตามมาตรฐานตําแหนงครูผูชวยที่ ก.ค.ศ.
กําหนดดวย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงการรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือที่
ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๔๓๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นําสงสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว๗๙
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ซึ่งมีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครดวย ๓ หลักสูตร ไดแก ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓) หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรม (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ใครเปนผูอนุมัติระหวาง สกอ. และ ก.พ.
อธิการบดีรายงานวา สกอ. พิจารณารับทราบวาสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร สวน ก.พ. กําหนด
เงินเดือน
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ ใหขอมูลว า ในการพั ฒนาหลักสูตรนั้น ผูอนุมั ติหลักสูตรคื อ
สภามหาวิทยาลัย สวนการรับรองปริญญา การรับรองศักดิ์และสิทธิ์แหงปริญญา และเงินเดือนนั้น ถาเปนหลักสูตรทั่วไปก็
เปน สกอ. และ ก.พ. กําหนดเงินเดือน ถามีสภาวิชาชีพเขามาเกี่ยวของก็จะมี ๓ หนวยงาน คือ สกอ. ก.พ. และสภาวิชาชีพ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงวา กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
คือวันศุกรที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคาร
อนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ
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๖.๒ การประชุมรวมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรานครินทรและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ตามที่ ไ ด มี ก ารลงนามความร ว มมื อ ระหว า ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรและมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พระนคร และมีการแตง ตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานความรวมมือดานตางๆ รวม ๕ คณะ ไดแก ๑) คณะกรรมการนโยบายและกํากับการดําเนินงานเพื่อ
พิจารณาหาแนวทางความรวมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ๒)
คณะกรรมการพิจ ารณาความรวมมือในการจัดทําและปรับ ปรุงหลักสูตร ๓) คณะกรรมการพิจารณาความ
รวมมือในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ๔) คณะกรรมการพิจารณาความรวมมือดานพัฒนาอาจารย
๕) คณะกรรมการพิจารณาความรวมมือการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการหารายไดและการควบคุม ตนทุน ขณะนี้
คณะกรรมการดังกลาวไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิ บัติงานเรียบรอยแลว และเห็นควรนัดหมายเชิญประชุม
สภามหาวิทยาลัยทั้งสองเพื่อรวมพิจารณาใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ในวันศุกรที่ ๑๕ – วันเสารที่ ๑๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และจะไดเรียนรายละเอียดตอที่ประชุมในโอกาสตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบกําหนดการจัดประชุมรวมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ในวันศุกรที่ ๑๕ – วันเสารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.
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