รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖
วันศุกร" ๑๘ - วันเสาร"ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

..............................................................
ผู/มาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล'า
๔. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๕. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๖. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๗. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๘. ศาสตราจารยสนิท อักษรแก'ว
๙. หม6อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๑๐. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๑. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
ผู'ช6วยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
ผู'ช6วยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

ผู/ลาประชุม
๑. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๒. รองศาสตราจารยทองหล6อ วงษอินทร
๓. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๔. นายไพรัช อรรถกามานนท
๕. รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง
ประธานสภาคณาจารยและข' าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู'ดํารงตําแหน6งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู'ดํารงตําแหน6งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู'ดํารงตําแหน6งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส6 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู'ดํารงตําแหน6งบริหาร

๒
ผู/เข/าร1วมประชุม
๑. รองศาสตราจารยช6วงโชติ พันธุเวช
๒. นางสาวสมอัปสร ปEFนสุข
๓. ผู'ช6วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๔. ผู'ช6วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๕. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๖. อาจารยสถาพร ปกปGอง
๗. ผู'ช6วยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ
๘. อาจารยชินวงศ ศรีงาม
๙. อาจารยมณฑล จันทรแจ6มใส
๑๐. ผู'ช6วยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๑๑. ผู'ช6วยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
๑๒. อาจารยธงชัย ทองอยู6
๑๓. อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
๑๔. ผู'ช6วยศาสตราจารยสมบูรณ บุญโท
๑๕. นางเดือนเพ็ญ สุขทอง
๑๖. อาจารยประจักษ ไม'เจริญ
๑๗. นางเพ็ญพิมล อัศวสืบสกุล
๑๘. นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
๑๙. นางสาวสร'อยทอง เมณฑกูล
๒๐. นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
๒๑. ผู'ช6วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๒๒. นาง ญ หญิง สมแสน
๒๓. นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
๒๔. นางลภัสรดา นาคพริก

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด'านบริหารยุทธศาสตร
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด'านบริหารงานบุคคล
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู'ช6วยอธิการบดี
ผู'ช6วยอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผู'อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู'อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู'อํานวยการสํานักส6งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการบริหารพุทธวิชชาลัย
ผู'อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผู'อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผู'ช6วยอธิการบดี/ผู'ช6วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผู'อํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหน'ากลุ6มงาน
สภามหาวิทยาลัย/ผู'ช6วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจ'าหน'าที่บริหารงานทั่วไป กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ'าหน'าที่บริหารงานทั่วไป กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวเปEดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได'ดังนี้

๓
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ/งให/ที่ประชุมทราบ
ไม6มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖
อาจารยจุ ไร วรศั กดิ์โ ยธิน เลขานุการสภามหาวิทยาลั ยเชิ ญที่ประชุมตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
จํานวน ๒๒ หน'า รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแก'ไข ดังนี้
) หน'า ๑๐ บรรทัดที่ ๑๖ คําว6า “...อําเภอบางกระเจ'า...” แก'ไขเปKน “...ตําบล
บางกระเจ'า...”
) หน'า ๑๕ บรรทัดที่ ๑ คําว6า “...อาคารหอประชุมและอเนกประสงค...” แก'ไข
เปKน “...อาคารหอประชุมอเนกประสงค...”
) หน'า ๑๗ บรรทัดที่ ๑๒ ข'อความว6า “...การปรับปรุงหลักสูตร...” แก'ไขเปKน “...
การปรับปรุงนั้นเปKนความจริงเพียงใด...”
) หน'า ๑๗ บรรทัดที่ ๑๕ ข'อความว6า “...มาตรฐานคุณวุฒิ แสดงให'เห็นว6ายังมี
ข'อบกพร6องอยู6พอสมควร ประเด็นเหล6านี้เปKนอย6างไร และมีวิธีการแก'ไขอย6างไร
...” แก'ไขเปKน “...มาตรฐานคุณวุฒินั้นมีวิธีการแก'ไขอย6างไร...”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให/ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตร แก1ผู/สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๕ รอบที่ ๓
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6า สํานักส6งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและข'อมูลผู'สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๕ รอบที่ ๓ เพื่อขอ
อนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผ6านการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยให'ความเห็นชอบเรียบร'อยแล'ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตร แก6ผู'สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๕ รอบที่ ๓ จํานวน
๘๗ คนดังนี้
๑) ระดับปริญญาโท จํานวน ๒๐ คน
๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๖๗ คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังนี้
๓.๑) สาขาวิชาครุศาสตร (ค.บ.) จํานวน ๑ คน
๓.๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร (วท.บ.) จํานวน ๒๗ คน
๓.๓) สาขาวิชาศิลปศาสตร (ศศ.บ.) จํานวน ๒๑ คน
๓.๔) สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.) จํานวน ๓ คน
๓.๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จํานวน ๗ คน

๔
๓.๖) สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จํานวน ๘ คน
๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหน1งทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญศาสตราจารยสนิท อักษรแก'ว กรรมการสภา
มหาวิทยาลั ยผู'ทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน6งทางวิชาการ รายงานผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหน6งทางวิชาการ ความว6า ด'วยคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน6งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได'พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ รายอาจารยพรหมมา วิหคไพบูลย
ซึ่งนําเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน6งทางวิชาการระดับผู'ช6วยศาสตราจารย สาขาวิชา
คณิ ตศาสตรศึ กษา สั งกั ดวิ ทยาลั ยการฝQ กหั ดครู ผลการประเมิ นผ6 านเกณฑตามที่ ก.พ.อ. กํ า หนด
รายละเอียดดังเอกสาร (ลับ) ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหน6งทางวิชาการ ราย
อาจารยพรหมมา วิหคไพบูลย และอนุมัติกําหนดตําแหน6งทางวิชาการ เปKน
ผู'ช6วยศาสตราจารย สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต6วันที่ ๑๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕
๓.๓ แผนพัฒนาหลักสูตร ป>การศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญ ผู'ช6วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี
นําเสนอข'อมูลต6อที่ประชุมความว6า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวัน
ศุกรที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได'รับทราบข'อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ที่ มีต6อหลักสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวิ ช าต6 า งๆ และได' มอบมหาวิ ทยาลัย นํ าเสนอ
แผนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รด' ว ยนั้ น มหาวิ ท ยาลั ย โดยฝS า ยวิ ช าการจึ ง ขอนํ า เสนอแผนดั ง กล6 า ว
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง ประธานสภาคณาจารยและข'าราชการให'ข'อมูลว6า จาก
การได'มีโอกาสเข'าร6วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถมนุษย สภาอุตสาหกรรมแห6ง
ประเทศไทย มีสาระที่เกี่ยวข'องกับเรื่องนี้ ๓ ประเด็นคือ ๑) หลักสูตรที่จะพัฒนาหรือสร'างใหม6นั้น
ต'องพิ จ ารณาว6 า สามารถตอบรับ ความต'องการของผู' ใช' บั ณฑิตได' อย6 างแท' จ ริ งหรื อไม6 อย6า งไร ๒)
มหาวิ ทยาลั ย ต' อ งมี อาจารยที่ มี คุ ณสมบั ติ ต รงกั บ หลั ก สู ต รที่ ส อนหรื อ ไม6 อย6 า งไร ๓) หลั ก สู ต รที่
พัฒนาขึ้นมาใหม6นั้น มีผู'เรียนมากน'อยเพียงใด
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล'า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิให'ข'อสังเกต
ว6า ๑) ต'องการข'อมูลจํานวนนักศึกษาย'อนหลังว6ามีเท6าใด เพราะขณะนี้ทุกสาขาวิชา มีผู'สมัครเรียน
น'อยลง ๒) ควรวิจัยความต'องการของตลาดในปTจจุบันและอนาคต ว6าต'องการหลักสูตรใด หลักสูตรใด
สามารถมุ6งไปสู6สากลได' โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมการ

๕
ท6องเที่ยว ซึ่งน6าสนใจมาก ควรพิจารณาว6าหลักสูตรใดควรเปEดสอน หลักสูตรใดไม6สอดคล'องกับความ
ต'องการของตลาดแรงงานในอนาคตก็ควรยุติ
นายผดุ งชาติ สุ ว รรณวงศ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู' ทรงคุ ณวุ ฒิ กล6 า วแสดง
ความเห็นด'วยกับอาจารยศุภลักษณ ใจเรือง และให'ข'อเสนอแนะว6า ๑) หลักสูตรที่อยู6ในแผนพัฒนา
หลักสูตรนั้นเปKนหลักสูตรใหม6ทั้งหมด ซึ่งเปEดต6อเนื่องไปในแต6ละปU จึงควรพิจารณาถึงความต'องการ
ของสังคมและความพร'อมของอาจารยว6าจะสามารถรองรับได'หรือไม6 เคยมีนโยบายจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยว6าหากหลักสูตรใดไม6ทันสมัย ไม6ตรงตามความต'องการก็ให'ยุติ หรือยุบรวม ๒) การทํา
วิจัยนั้น ควรสํารวจแผนของหน6วยงานที่เกี่ยวข'องด'วย เช6น สภาอุตสาหกรรมแห6งประเทศไทย แล'ว
นํามาสังเคราะห ข'อมูลที่เสนอมาเปKนเพียงกรอบไม6สามารถตัดสินใจได'
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก'ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิกล6าวแสดง
ความเห็นด'วยกับอาจารยศุภลักษณ ใจเรือง และนายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ว6าบางหลักสูตรยังไม6มี
ความพร'อมเรื่องอาจารยประจําหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรต'องมีความพร'อมที่ชัดเจน ๑) ความ
ต' อ งการของตลาดแรงงานในอนาคต ต' อ งวิ เ คราะหความต' อ งการของประเทศ การแข6 ง ขั น ใน
ตลาดแรงงานที่แท'จริงให'ชัดเจน ๒) ต'องวิเคราะหหลักสูตรว6ามีการตอบสนองต6อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในอนาคตหรือไม6 ๓) บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปนั้นต'องมีคุณภาพ ทั้งหมดนี้ต'องพิจารณาจาก
ความพร'อมต6างๆ รวมทั้งอาจารยประจําหลักสูตร มีแผนพัฒนาหลักสูตร นอกจากนั้นแล'วยังต'อง
ศึกษาหลักเกณฑของ สกอ. ให'ครบถ'วน
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิกล6าวว6า
ขณะนี้อัตราการเกิดลดลง ในอนาคตจะเกิดภาวะขาดแรงงาน ต'องใช'แรงงานจากภายนอกประเทศ
เช6นเดียวกับปTจจุบันก็มีการนําเข'าแรงงานจากภายนอกประเทศเปKนจํานวนมาก หลักสูตรที่นําเสนอใน
ครั้ ง นี้ เ ปK น หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าที่ พั ฒ นาใหม6 แบ6 ง เปK น วิ ช าทางเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมจํ า นวน ๘
สาขาวิชา สาขาวิชาเหล6านี้ควรจะต'องมีความพร'อมทั้งด'านอาจารยประจําหลักสูตรที่มีประสบการณ
ห'องปฏิบัติการ อุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย ซึ่งเคยได'ให'ข'อเสนอแนะไปแล'ว อีกทั้ง บัณฑิต
ส6วนใหญ6ขาดประสบการณในการทํางาน และนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรับเข'ามาเรียน
นั้น มหาวิทยาลัยก็ไม6สามารถเลือกจากคนเก6งที่สุดได' ดังนั้นจะทําอย6างไรให'บัณฑิตภูมิใจในความเปKน
มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ พระนคร สามารถทํ างานได'ทันที เปK นที่ ยอมรั บ จากสถานประกอบการ การ
พัฒนาหลักสูตรใหม6จึงควรวิเคราะหให'รอบคอบ ส6วนหลักสูตรเก6านั้นจะทําอย6างไรให'น6าสนใจมากขึ้น
นอกจากนี้ยังต'องให'ความสําคัญกับการประสานหน6วยงานภายนอกด'วยเช6นกัน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก'ว ให'ความเห็นเช6นเดียวกันว6า นักศึกษาจะเปKนคนดี
คนเก6 งได' นั้ น ต' องเรี ย นโดยการปฏิ บั ติ ฉะนั้ น มหาวิ ทยาลั ย ควรมี ค วามพร' อ มทั้ งอาจารยประจํ า
หลักสูตร สถานที่ อุปกรณการเรียนการสอน และเครือข6ายที่จะรองรับ
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง
กล6าวว6า มหาวิทยาลัยจะรับไปดําเนินการ ทั้งนี้ คณบดีทุกคณะรับทราบข'อเสนอแนะว6า ๑) หลักสูตร

๖
ทุกหลักสูตรต'องศึกษาวิจัยให'ชัดเจนว6ามีผู'เรียนหรือไม6 เพียงใด ๒) ศึกษาความพร'อมด'านบุคลากรว6ามี
หรือไม6 หากไม6มีจะมีวิธีใด เช6น การจ'างบุคคลภายนอก หรือการส6งอาจารยไปศึกษาต6อ อย6างไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรใหม6ๆ เนื่องมาจากผู'ต'องการเรียนในหลักสูตรเดิมมีจํานวนลดลง และได'
พิจารณากันว6าควรพิจารณาหลักสูตรใดบ'างและเปEดในแผนปUถัดไป มหาวิทยาลัยจึงขอขอบคุณและจะ
นําหลักการที่เปKนข'อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปพัฒนาหลักสูตรใหม6 เพื่อแก'ปTญหาหลักสูตรที่มี
จํา นวนผู'เ รีย นลดน'อยลงอย6 า งต6 อเนื่ อง ส6 ว นหลักสู ตรเดิ มที่มีจํา นวนนักศึ กษาคงที่และหลักสูต รที่
สามารถบูรณาการกับหลักสูตรอื่นๆ ได' ก็จะปรับปรุงและคงไว'
รองศาสตราจารยธี ร ยุ ทธ สุ น ทรา กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู' ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห'
ข'อสั งเกตว6า บางสาขาวิ ชาแตกต6 างกั นอย6 างไร เช6น สาขาวิ ชาเทคโนโลยีและการจัด การพลังงาน
(วศ.บ.) กับสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (ทล.บ.) ควรพิจารณาว6ามีความซ้ําซ'อนกัน
หรือไม6 และควรพิจารณาว6าสาขาวิชาใดจะน6าสนใจและได'รับการรับรองทางวิชาชีพมากกว6ากัน
อาจารยมณฑล จั น ทรแจ6 ม ใส คณบดี คณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรมให' ข' อมู ล ว6 า
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (วศ.บ.) นี้เปKนหลักสูตร ๔ ปU ส6วนสาขาวิชาเทคโนโลยี
และการจั ด การพลั ง งาน (ทล.บ.) นี้ เ ปK น หลั ก สู ต ร ๒ ปU ต6 อ เนื่ อ งเพื่ อ รองรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า การเตรียมการจะเปEดหลักสูตรใดๆ นั้นเปKนภารกิจ
ของฝS า ยบริ ห าร โดยสภามหาวิ ทยาลั ย ให' ห ลั กไว' ดั งนี้ ๑) ต' องมี แ ผนพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย ๔-๕ ปU
ข'างหน'าว6าจะเปEดหลักสูตรใด มิใช6มหาวิทยาลัยอื่นเปEด ก็จะเปEดตามโดยไม6วางแผนล6วงหน'า ต'อง
ดําเนินการตามแผน หากเกิดเหตุขัดข'องหรือมีปTจจัยใหม6ๆเข'ามาอย6างไร ให'ขอปรับแผนและบรรจุไว'
ในแผน เมื่ อ มี แ ผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย แล' ว จะทํ า ให' ท ราบว6 า ในอนาคตจะเปE ด หลั ก สู ต รใดบ' า ง
มหาวิทยาลัยก็ส6งอาจารยไปศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ ต6อไป และเตรียมการด'านงบประมาณให'พร'อม
ต6อไป ๒) ในการขอเปEดหลักสูตร ต'องมีข'อมูลว6าความต'องการกําลังคนที่มีคุณวุฒิ ตามมาตรฐานของ
สกอ. ผู'สนับสนุนการดําเนินงาน ผู'ดูแลทั้งหมด และอุปกรณใดที่เพียงพอสําหรับนักศึกษาเพื่อคุณภาพ
ของผู'เรียน รวมทั้งความพร'อมของอาคารสถานที่ ๓) ผู'เปEดหลักสูตรต'องระบุว6าปTจจุบันมีอะไรที่พร'อม
และอะไรที่ต' องการเพิ่ม และต' องการเมื่อใด หากไม6เ พีย งพอ มหาวิ ทยาลัย ก็จ ะพิ จารณาถึ งความ
จําเปKนในการเปEดหลักสูตร หากมีความจําเปKนอธิการบดีต'องจัดสรรงบประมาณมาให' ๔) ควรศึกษา
ความต'องการของตลาดในภาพกว'าง โดยศึกษาความต'องการของประเทศและสังคมโลกว6าเปKนไปใน
ทิศทางใด เมื่อพิจารณาใน ๔ ข'อนี้แล'วก็จะเกิดความพร'อม และสภามหาวิทยาลัยจะไม6ขัดข'อง ปTญหา
ที่ได'หารือกันครั้งก6อนคือหลักสูตรที่เปEดมาทั้งหมดนี้เคยตรวจสอบเรื่องต'นทุน ความสนใจในการเข'า
ศึกษา และความต'องการของตลาดแรงงานนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปแล'วหรือไม6 อย6างไร สมควรเปEด
หลั ก สู ต รนั้ น หรื อ เปลี่ ย นทิ ศ ทางไปอย6 า งไร มี ห ลั ก สู ต รใดบ' า งที่ ยั งเปK น ความต' อ งการ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยอาจจะกังวลเรื่องต'นทุน บางกรณีหากจําเปKนจะต'องมีแล'วขาดทุนก็ไม6เปKนไร เพราะนี่คือ
สถานศึกษาไม6ใช6กิจการที่แสวงหากําไร เช6น สาขาวิชาฟEสิกสที่จําเปKนจะต'องมีเพราะสาขาวิชาอื่นๆ

๗
ต'องเรียนด'วย ในการนําเสนอหลักสูตร ขอให'ดําเนินการตามข'อสังเกตและข'อเสนอแนะจากที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยให'ครบถ'วน
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กล6าวว6า ต6อไปหากมีการเปEดหลักสูตรใหม6หรือ
การปรับปรุงหลักสูตร จะต'องพิจารณาตามเกณฑที่กล6าวมา
ศาสตราจารยสนิ ท อั ก ษรแก' ว ให' ข' อ มู ล ว6 า จากการเข' า ร6 ว มจั ด ทํ า โครงการที่
เกี่ ย วข' องทราบว6 า ขณะนี้ จํ า นวนครู เ ก6 ง มี น' อ ยลง ขอให' ช6 ว ยตรวจสอบด' ว ยว6 า หลั ก สู ต รสาขาวิ ช า
การศึกษา (ค.บ.) ของวิทยาลัยการฝQกหัดครูนั้นสอดคล'องกับความต'องการของโรงเรียนหรือไม6
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล ให'ข'อมูลว6า ขณะนี้โรงเรียนขาดหลักสูตรนานาชาติ
วิทยาลัยการฝQกหัดครูจะต'องพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนรองรับโรงเรียนนานาชาติ จึงควรเร6ง
พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในส6วนนี้
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก'ว ถามว6าเมื่อวิทยาลัยการฝQกหัดครูเปKนโอกาสและจุดแข็ง
ของมหาวิทยาลัย จะมีวิธีการอย6างไรในการขยายการจัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพครู
ศาสตราจารยฐาปนา บุ ญ หล' า กล6 า วว6 า มี ง านวิ จั ย ๗๕ อาชี พ ที่ น6 า สนใจของ
ประชาคมอาเซียน อาชีพแรกคือโลจิสติกส ประเทศไทยต'องการบุคลากรสาขานี้ ๓๕๐,๐๐๐ อัตรา
แต6ทั้งประเทศรวมทุกระดับการศึกษามีไม6เกิน ๓๐,๐๐๐ อัตรา และจากการประเมินระบบการศึกษา
ของประเทศไทยอยู6ในระดับ ๘ ของอาเซียนนั้น เปKนประเด็นที่ต'องตื่นตัวกันทั้งประเทศ เพราะเปKน
การวัดเกี่ยวกับความสามารถในการทํางาน ไม6สนใจวุฒิการศึกษา ในต6างประเทศเน'นประเด็นการ
ประเมินนี้มานานแล'ว มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาให'ความสนใจ พิจารณาความสามารถจากความ
เปKนจริงด'วย
นายผดุ งชาติ สุ วรรณวงศ กล6 า วว6า การทบทวนหลั กสู ต รเก6 าที่ ยั งเปE ดสอนอยู6 ใน
ปTจจุบันควรทําพร'อมกับการพัฒนาหลักสูตรใหม6 เพราะจะได'เห็นอัตรากําลังคนว6ามีเพียงพอหรือไม6
อย6างไร บางหลักสูตรอาจจะต'องยุติ หรือเสริมสร'างความเข'มแข็ง จากสภาพในปTจจุบันทั้งอาจารย
สถานที่ ผู'เรียน อุปกรณการเรียนการสอนและอื่นๆ มีความสมบูรณและเปKนไปตามที่ต'องการหรือไม6
หากเพิ่มหลักสูตรใหม6 ๒๗ หลักสูตรจะเปKนอย6างไร จึงเสนอให'ตรวจสอบความเข'มแข็ง ความพร'อม
เดิมก6อน และมหาวิทยาลัยจะรับภาระหลักสูตรใหม6พร'อมกับหลักสูตรเดิมได'หรือไม6 ควรพิจารณาการ
ดําเนินการควบคู6กันไปเพื่อให'เห็นภาพอย6างชัดเจน
นายกสภามหาวิทยาลัยสรุปว6าให'มหาวิทยาลัยดําเนินการดังนี้ ๑) ปรับแผนพัฒนา
มหาวิ ทยาลั ย ๒) เมื่ อทํ า แผนพั ฒ นาหลั กสู ต รแต6 ล ะหลั กสู ต รเสร็ จ แล' ว ให' นํ า เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝSายกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาก6อนว6าควรจะเปKนอย6างไร และให'
ข'อเสนอแนะ เพื่อให'เกิดความเข'าใจที่ตรงกัน
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ให'ข'อสังเกตว6า ๑) หลักสูตรบางหลักสูตรกว'าง
เกินไป การพัฒ นาหลักสู ตรต'องเน' นทักษะในการทํางานตามที่ศาสตราจารยฐาปนา บุ ญหล' า ให'
ข'อเสนอแนะ เช6นหลักสูตร วศ.บ. และ ทล.บ. ที่ให'ข'อสังเกตไปนั้น บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขาวิชา

๘
นี้จะทํางานอะไร เพราะกว'างมากเกินไป ๒) หลักสูตรของวิทยาลัยการฝQกหัดครูต'องปรับใหม6หรือไม6
เพราะขณะนี้จะมีการปรับเปลี่ยนการจัดสาระการเรียนรู'จาก ๘ สาระเปKน ๖ สาระการเรียนรู' จะมี
กระบวนการปรับการผลิตบัณฑิตได'อย6างไรและนําไปบรรจุในแผนพัฒนาฯ อย6างไร
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช เสนอแนะให'คณะพิจารณาหลักสูตรเก6าและใหม6
ร6วมกันว6า หลักสูตรใดที่สามารถบูรณาการร6วมกันได' เพื่อให'มีคุณภาพที่ดีขึ้น
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู'ดํารง
ตําแหน6งบริหารให'ข'อมูลว6า ตามจริงแล'วก็บูรณาการโดยจัดวิชาเรียนในหมู6เรียนเดียวกันเช6น วท.บ.
ฟEสิกส กับ ค.บ. ฟEสิกสเรียนร6วมกัน ยกเว'นช6วงปUที่ ๔ ที่นักศึกษาแยกทําปริญญานิพนธหรือฝQกสอน
มติที่ประชุม รับทราบโดย
๑) ให'แนวปฏิบัติว6าการเตรียมการเปEดหลักสูตรใดๆ เปKนภารกิจของฝSาย
บริหาร ซึ่งจะต'องดําเนิ นการตามหลั กเกณฑที่สภามหาวิ ทยาลั ยกําหนดดังนี้ (๑)
ต' อ งวางแผนล6 ว งหน' า โดยระบุ ไ ว' ใ นแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ๔-๕ ปU หากเกิ ด
เหตุขัดข'อง หรือมีปTจจัยใหม6 ให'ขอปรับแผนฯ และบรรจุไว'ในแผนฯ มหาวิทยาลัย
จะได'เตรียมความพร'อมด'านผู'สอน งบประมาณ ฯลฯ (๒) ในการขอเปEดหลักสูตร
จะต'องมีข'อมูลความต'องการด'านบุคลากรที่มีคุณวุฒิตามมาตรฐานของ สกอ. ทั้ง
อาจารย ผู' ส นั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน ผู' ดู แลทั้ งหมด และอุ ป กรณที่ เ พี ย งพอเพื่ อ
คุณภาพของผู'เรียน รวมทั้งความพร'อมของอาคารสถานที่ (๓) ผู'เปEดหลักสูตรต'อง
ระบุว6าปTจจุบันมีอะไรที่พร'อม และอะไรที่ต'องการเพิ่ม และต'องการเมื่อใด หากไม6
เพียงพอมหาวิทยาลัยก็จะพิจารณาถึงความจําเปKนในการเปEดหลักสูตรและหากมี
ความจําเปKนก็จะจัดสรรงบประมาณให' (๔) ควรศึกษาความต'องการของตลาดใน
ภาพกว'าง โดยศึกษาความต'องการของประเทศและสังคมโลกว6าเปKนไปในทิศทางใด
๒) ให'มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักสูตรที่เปEดอยู6แล'วว6าต'นทุน ความสนใจใน
การเข' า ศึ กษา และความต' องการของตลาดแรงงานมี ความเปลี่ ย นแปลงไปแล' ว
หรือไม6 อย6างไร สมควรจะทําหลักสูตรนั้นหรือเปลี่ยนทิศทางไปอย6างไร มีหลักสูตร
ใดบ'างที่ยังเปKนความต'องการอยู6 บางหลักสูตรที่จําเปKนหากเปEดสอนแล'วขาดทุนก็ไม6
เปKนไร เพราะไม6ใช6กิจการที่แสวงหากําไร
๓) เมื่อทําแผนพัฒนาหลักสูตรแล'วให'นําเสนอคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ฝSายกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาก6อนว6าควรจะเปKนอย6างไร
และให'ข'อเสนอแนะ เพื่อให'เกิดความเข'าใจที่ตรงกัน
๓.๔ การปรั บ โครงสร/ า งและจั ด ตั้ ง หน1 ว ยงานภายใน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนคร เพื่อการจัดทํากรอบอัตรากําลัง (วิทยาลัยนานาชาติพระนคร)

๙
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ อาจารยไพบู ล ย วิ ริ ย ะวั ฒ นะ รองอธิ ก ารบดี
รายงานข'อมูลการปรับโครงสร'างและจัดตั้งหน6วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อการ
จัดทํากรอบอัตรากําลังความว6า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ได'พิจารณา
การกําหนดกรอบอัตรากําลังปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ และได'มีมติอนุมัติในหลักการ พร'อม
ให'อธิการบดีตรวจสอบและดําเนินการในเรื่องโครงสร'างและอัตรากําลัง โดยอาจจัดสัมมนาร6วมกับ
สภามหาวิทยาลัยก6อนการดําเนิน การก็ ได'นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได'นํา เสนอข' อมูลการปรั บ
โครงสร'างและจัดตั้งหน6วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้
๑) หน6วยงานเทียบเท6าคณะ
๑.๑) บัณฑิตวิทยาลัย
๑.๒) วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๑.๓) สํานักกิจการนักศึกษา
๒) ส6วนงานภายในเทียบเท6ากอง
๒.๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
๒.๒) สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๓) กองอาคารและสถานที่
๒.๔) ศูนยภาษาและอาเซียน
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณาและให'ข'อเสนอแนะ เพื่อการจัดทํากรอบอัตรากําลังต6อไป จากนั้นได'เรียนเชิญรอง
ศาสตราจารยช6วงโชติ พันธุเวช ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ด'านบริหารยุทธศาสตร นําเสนอข'อมูลการ
จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
รองศาสตราจารยช6 ว งโชติ พั น ธุ เ วช กล6 า วว6 า วิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนครได'
ดําเนินการตามกรอบของ สกอ. ว6าหากมหาวิทยาลัยจะแต6งตั้งหน6วยงานภายใน ที่ไม6ใช6หน6วยงานตาม
โครงสร'างที่กระทรวงศึกษาธิการได'ประกาศไว'เมื่อปU ๒๕๔๗ จะต'องดําเนินการใน ๔ ข'อ วิทยาลัย
นานาชาติพระนครทําหน'าที่เทียบได'กับคณะมี ๔ พันธกิจคือ ๑) การจัดการเรียนการสอน ๒) การวิจัย
๓) การบริการทางวิชาการ ๔) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จากการวิเคราะหข'อมูลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ๓ ปUที่ผ6านมานั้นพบว6า ๑) หลักสูตรเก6า ๒) นักศึกษาลดลงทุกปU จึงอาจจะเริ่มจาก
การสอนด'วยภาษาอังกฤษ (English Program) ก6อนเปKนนานาชาติ (International) ก็ได' การเรียน
การสอนเปKนการผสมผสานระหว6างภาษาไทยกับภาษาต6างๆ เช6น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เปKนต'น
วิ ทยาลั ย นานาชาติ พระนครตอบสนองความต' องการกํ า ลั งคนโดยเฉพาะกลุ6 มประชาคมอาเซี ย น
แนวโน'มประชากรของประเทศไทยขณะนี้ในอีก ๕ ปUข'างหน'า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะ
มีเพียง ๔๐๐,๐๐๐ กว6าคน ขณะที่มีมหาวิทยาลัย ๒๐๐ กว6าแห6ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น
นักศึกษาจะลดลง ถ'ามหาวิทยาลัยกําหนดตัวชี้วัดคณะที่หลักสูตรเปEดใหม6ต6อปUนั้นก็สามารถทําได' และ
จะทําให'มีหลักสูตรใหม6เพิ่มขึ้น หลักสูตรเก6าจะลดลง และมีผู'มาสมัครเรียนในหลักสูตรใหม6เพิ่มขึ้นร'อย

๑๐
ละหนึ่งร'อยถึงสองร'อย ถ'ามหาวิทยาลัยจัดทําหลักสูตรที่ตอบสนองความต'องการของประเทศ โดย
เปKนมหาวิทยาลัยในกํากับ มิใช6ในรูปแบบของหน6วยงานราชการ ที่สําคัญคือการเตรียมการรองรับการ
เข'าสู6ประชาคมอาเซียนโดยมุ6งสู6การเปKนนานาชาติ จัดการเรียนการสอนแบบ creative economy
และ innovative จะต'องจับมือกับนานาชาติเพื่อก'าวสู6นานาชาติมากขึ้น โครงสร'างที่นําเสนอสภา
มหาวิ ทยาลั ย จะไม6 มีภ าควิ ช า แต6 จ ะเปK น กลุ6 มสาขาวิ ช า ส6 ว นกลุ6 มงานคือกลุ6 มงานที่ ส นั บ สนุ น ทาง
วิชาการ ซึ่งขึ้นอยู6กับการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังต6อไป ระบบการบริหารงานบุคคล การกําหนด
กรอบอัตรากําลังให'เปKนไปตามมาตรฐานของการอุดมศึกษา และจะพิจารณาว6าสาขาวิชาใดควรเชิญ
อาจารยจากภายนอก อาจารยภายในที่มีอยู6ต'องสอนเปKนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะต'องพิจารณารายละเอียด
ต6อไป ส6วนกรอบอัตรากําลังขึ้นอยู6กับพันธกิจหรือภาระงานของวิทยาลัยฯ ซึ่งมีแผนและเปGาหมายตาม
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาทั้งการผลิตบัณฑิต การผลิตผลงานทางวิชาการ และการให'บริการทาง
วิชาการ การฝQกอบรมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล ให'ข'อมูลว6า การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติพระนครนี้
เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยได'วิเคราะหแล'วว6าคณะต6างๆ มีปTญหาเรื่องกรอบอัตรากําลังและปTญหาอื่นๆ
ทําให'ไม6สามารถเพิ่มภาระงานอื่นได'อีก จึงได'หารือกับรองศาสตราจารยช6วงโชติ พันธุเวช ในการ
ดําเนินการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ทั้งนี้ ในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยก็ต'องชัดเจนว6า
เมื่อใดจะคืนทุน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับนโยบายในการดําเนินงานต6อไป
หม6อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิกล6าว
ว6า มหาวิทยาลัยมีการประเมินหรือไม6ว6าอาจารยภายในสอนด'วยภาษาอังกฤษได'กี่คน และจะต'องรับ
จากภายนอกอีกกี่คน
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กล6าวว6า ในการพิจารณาเปEดหลักสูตรใหม6จะต'อง
ทบทวนและนํ า เสนอตามข' อ สั ง เกตและข' อ เสนอแนะของสภามหาวิ ทยาลั ย ตามที่ ทํ า มานี้ ยั ง ไม6
ครอบคลุมจึงควรนํากลับไปทบทวนเพื่อให'พิจารณาได'ง6ายขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตรการบินนั้นเห็นด'วย
เพราะมีแนวโน'มความต'องการในเอเชียมากขึ้น อีกทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียก็เพิ่มขึ้น
แตกต6างจากยุโรปและอเมริกาที่ลดลง ขณะนี้การคมนาคมทางอากาศมากขึ้น ทําให'ธุรกิจการบิ น
เติบโต จึงควรทบทวนและพิจารณาตามเกณฑ ที่สภามหาวิทยาลัยได'ให'นโยบายไว'
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ให'ข'อสังเกตว6า ๑) ควรตรวจสอบการใช'ภาษา
เช6น ชื่อมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ ชื่อพุทธวิชชาลัยภาษาอังกฤษ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ภายใน
เอกสารให'ถูกต'อง ๒) หน'าที่ ๙ การเก็บเงินค6าเรียนยังไม6ชัดเจน และ ๓) ควรพิจารณาว6ากระบวนการ
บริหารจัดการควรเปKนอย6างไร
อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง กล6าวว6า การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติเพื่อเข'าสู6ความเปKน
ประชาคมอาเซีย นนั้ น ควรมีจุ ดประสงคที่ชั ดเจน เช6น การผลิต บัณฑิตสู6 อาเซี ยน หรื อให'เ ยาวชน
อาเซียนเข'ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัย เปKนต'น

๑๑
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ให'ข'อสังเกตว6า หากจะเปEดรับนักศึกษาในปU ๒๕๕๗ ไม6
แน6ใจว6าจะเตรียมความพร'อมได'ทันหรือไม6 เพราะเหลือเวลาอีกเพียง ๗ เดือน หากไม6มีความพร'อมก็
คงไม6ใช6การเริ่มต'นที่ดี ส6งที่น6าจะทําได'คือ English Program โดยนําหลักสูตรที่มีอยู6แล'วมาสอนเปKน
ภาษาอังกฤษ โดยอาจารยที่มีอยู6หรือใช'อาจารยจากภายนอกที่ใช'ภาษาอังกฤษได'คล6องแคล6วและมี
ความรู'ในเนื้ อหาวิ ช า เช6 น สาขาวิ ชาการท6องเที่ ยวและการโรงแรม และควรมีส าขาวิ ช า ๗ สาขา
วิชาชีพและอาชีพ ๓๒ อาชีพของอาเซียนด'วย
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า การเปEดวิทยาลัยนานาชาตินั้นยังไม6สามารถกระทํา
ได' เพราะยั งไม6 มีความพร' อมในหลายด' า น ยั งไม6 มีในแผนพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย งบประมาณก็ ไม6 มี
จึงควรพิจารณาว6าหากคิดว6าจะเปEดดําเนินการควรจะมีนโยบายอย6างไร
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก'ว ให'ข'อมูลว6า เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มี
การประชุมสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ ในหัวข'อการปรับตัวของประเทศเพื่อเข'าสู6
ประชาคมอาเซียน ได'รับมอบหมายให'ดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม และยังมีเรื่อง
ต6างๆ ที่น6าสนใจอีกมาก จึงขอให'มหาวิทยาลัยศึกษาเอกสารการประชุมดังกล6าวเปKนแนวทางในการ
จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติเพื่อมุ6งสู6ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ เห็นด'วยกับการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติและ
ควรจัดหลักสูตรรองรับอาเซียน ๑) เพื่อเตรียมบุคลากรในการรองรับการร6วมธุรกิจจากประชาคม
อาเซี ย น ๒) เพื่ อ เตรี ย มความพร' อ มในการเชิ ญ ชวนนั ก ศึ ก ษาจากประชาคมอาเซี ย นมาศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนั้น จะต'องวิเคราะหว6าหลักสูตรสาขาวิชาใด ที่ควรเปEดและเปKนที่
ต'องการ สําหรับงบประมาณที่จัดหาอาจารยภายนอกซึ่งระบุอัตราเงินเดือนไว' ๕๐,๐๐๐ บาทต6อเดือน
นั้นคงไม6พอ มหาวิทยาลัยจึงควรเตรียมบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอง
หม6อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิให'
ข'อเสนอแนะว6า นอกจากหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมธุรกิจสายการบิน
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการบิน แขนงนักบินผู'ช6วยเครื่องบิน นั้นควร
เพิ่ มเติ มสาขาวิ ช าเกี่ ย วกั บ การซ6 อ มบํ า รุ ง และดู แ ลอากาศยาน เพราะเปK น ความต' อ งการและเปK น
สาขาวิชาที่ขาดแคลน
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล6าวว6า หลักสูตรที่เสนอมานี้
สมควรจัดทําเปKนอย6างยิ่งเพราะจะนํามหาวิทยาลัยไปสู6การเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอื่นๆ ที่
ควรจะต'องศึกษาค'นคว'าต6อไป บางหลักสูตรอาจทําได'โดยเร็ว บางหลักสูตรอาจจะล6าช'า และยังมีอีก
หลายหลักสูตรที่ควรรองรับการแก'ไขปTญหาของประเทศ และเปKนที่ต'องการอย6างมากเพื่อผลิตบัณฑิตมา
แก'ไขปTญหา ในการดําเนินการควรมีการทดลองจากหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยสามารถทําได'อย6างรวดเร็ว
และเสนอผ6าน กกอ. แล'ววางแผนเปEดในปU ๒๕๕๗ หรือปU ๒๕๕๘ จํานวน ๑-๒ หลักสูตรก6อน โดยเริ่มต'น
ด'วยการสอนเปKนภาษาอังกฤษ วางแผนให'ดีอย6างรอบคอบ นําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝSายกลั่นกรองหลักสูตร และนําเสนอ สกอ. ในสาขาวิชาที่คณะต6างๆ มีศักยภาพบ'างแล'ว
เช6น ด'านบริหารจัดการที่สามารถใช'ทรัพยากรที่มีอยู6แล'ว ขณะทดลองสาขาวิชาที่สามารถทําได'โดยใช'

๑๒
งบประมาณไม6 มากนั ก แต6 ทํ าให' เปK นระบบ ให' มี ประสิ ทธิ ภาพ ก็ ให' วางแผนพั ฒนาหลั กสู ตรที่ ช6 ว ย
แก' ปT ญหาของประเทศชาติ ในระยะยาว คื อการแก' ปT ญหาสิ่ งแวดล' อมและปT ญหาขาดแคลนพลั งงาน
ซึ่งเปKนการริเริ่มในสิ่งที่ได'ผลในระยะยาว มหาวิทยาลัยจะมีการเปลี่ยนแปลง และจะเปKนมหาวิทยาลัยที่มี
คุณค6าอย6างแท'จริง สรุปการดําเนินการได'เปKนสองส6วนคือ ๑) วางแผนให'เกิดส6วนที่ทําได'ในเวลาที่มั่นใจ
ว6 าทํ าได' อย6 างดี มี คุณภาพ ๒) วางแผนที่ จะแก' ปT ญหาของชาติ ในระยะยาว เพราะมหาวิ ทยาลั ยเปK น
มหาวิทยาลัยเพื่อท'องถิ่น และทุกท'องถิ่นมีปTญหา ทั้งเรื่องสิ่งแวดล'อม และพลังงานทดแทน
คุณหญิ งณั ษฐนนท ทวี สิ น กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ผู' ทรงคุณวุ ฒิ แสดงความ
คิดเห็นว6า โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติพระนคร เปKนโครงการที่ควรสนับสนุนในหลักการโดยเห็น
ควรมอบให'รองศาสตราจารยช6วงโชติ พันธุเวช ไปจัดทํารายละเอียดตามข'อเสนอแนะ แล'วนําเสนอ
ต6อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอี กครั้งหนึ่ง หากทํ าได'ตามเปGา หมายที่กําหนดมาจะได' ทราบถึงการ
บริหารงบประมาณรายรับและรายจ6ายว6าควรจะเปKนอย6างไร
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล'า ให'ข'อสังเกตว6า เปKนโครงการที่ดีแต6ควรศึกษาความ
เปKนไปได'ให'ครบถ'วนทุกด'าน
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กล6าวว6า เห็นชอบในหลักการ แต6ขอให'ทบทวน
หรือจัดลําดับความสําคัญ จากประสบการณด'านอุตสาหกรรม ในปTจจุบันนั้นจะมีเรื่องผลกระทบต6อ
สิ่งแวดล'อมเข'ามาเกี่ยวข'อง และยังมีผลกระทบต6อประชากรอีกด'วย จึงต'องทํา Corporate Social
Responsibility (CSR) ด' ว ย ผู' ล งทุ น ส6ว นใหญ6 มาจากต6 างประเทศ จึ งต' องให' ความสํ า คั ญ กั บ
ภาษาต6างประเทศค6อนข'างมาก เชื่อว6าบัณฑิตที่สําเร็จสาขาวิชาเหล6านี้เปKนที่ต'องการ จึงควรพิจารณา
เพิ่มเติมในส6วนนี้ด'วย
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กล6า วว6 า โครงการนี้ มีความน6 าจะเปK นไปได' มาก ส6ว น
งบประมาณรายจ6 ายก็มีความเปK น ไปได' สูงที่จ ะไม6กระทบรายจ6 ายของมหาวิ ทยาลั ย โดยอาจจะใช'
โครงการของภาคเอกชนที่จะสามารถรองรับค6าใช'จ6ายให'ได'
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล6 า วสรุ ป ว6 า อนุ มั ติให' ดํ า เนิ น โครงการจั ด ตั้ ง ได' โดยตั้ ง
คณะกรรมการ มีอธิการบดีเปKนประธาน คณะกรรมการชุดนี้มีหน'าที่เตรียมความพร'อมในการจัดตั้ง
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร โดย ๑) ศึกษาแผนพัฒนาและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยว6ามีเรื่อง
เหล6านี้หรือไม6 หากไม6มีจะทําอย6างไร จะรอจนสิ้นแผนแล'วค6อยบรรจุเข'าไปในแผนหน'า หรือจะแก'ไข
แผน พร'อมทั้งศึกษาความเปKนไปได'ของโครงการ ๒) ศึกษาความต'องการในการจัดตั้งเกี่ยวกับบุคลากร
อุปกรณ สถานที่ และงบประมาณ ว6าต'องการใช'เท6าใด และแหล6งที่มาของเงินลงทุนมาจากที่ใด ๓)
การเตรียมอาจารยให'มีความพร'อมทางด'านภาษา อาจให'อาจารยของมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาต6างๆ มาสอน หากติดขัดด'านภาษาก็ให'ส6งอาจารยไปศึกษาด'านภาษาที่จะใช'สอนกับ
เจ'าของภาษาในเวลาที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยออกทุนให' ๔) เตรียมการด'านการบริหารองคกรและ
กฎข'อบังคับว6าจะเปKนไปในรูปแบบใด การคิดโดยตั้งเปKนวิทยาลัยมีคณบดี รองคณบดีนั้นจะมีความ
เปKนนานาชาติหรือไม6 ถ'าเปKนไปไม6ได'จะสร'างกลไกโครงสร'างขึ้นใหม6ได'หรือไม6 จะสร'างอย6างไรจึงจะ

๑๓
บริหารงานได' ทําอย6างไรจึงจะดําเนินการได'อย6างคล6องตัว เพราะนอกจากเรื่องการบริหารงานบุคคล
แล'วต'องคํานึงถึงค6าตอบแทนซึ่งต'องเปKนพิเศษ หากจะทําให'ดีอาจจะต'องจ'างในอัตราสูง และนํามาคิด
ในเรื่องบริหารจัดการต'นทุน ๕) เตรียมการสรรหาบุคลากร อาจจะใช'นักศึกษาที่ได'ทุนไปศึกษาต6อที่
ต6 า งประเทศก็ ได' ๖) การดํ า เนิ น การด' า นหลั ก สู ต ร จั ด ทํ า หลั กสู ต รเพื่ อ นํ า เสนอต6 อที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยและ สกอ. ต6อไป ๗) เตรียมการตั้งงบประมาณว6าจะของบประมาณจากรัฐบาลหรือใช'
งบประมาณของมหาวิทยาลัย หากทันก็ตั้งงบประมาณรายจ6ายประจําปU แล'วเริ่มดําเนินการ ทั้งหมดนี้
ให' คณะกรรมการจั ด ตั้ ง ไปศึ ก ษา ได' ผ ลอย6 า งไรให' นํ า เสนอสภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อขออนุ มัติโ ดยไม6
กําหนดเวลา แต6จะต'องใช'ระยะเวลาในการเตรียมการด'านภาษาของอาจารย ส6วนจะเปEดหลักสูตร
ใดบ'างก็ให'ไปหารือกันตามข'อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ทั้งหมดนี้ยังไม6รวมเรื่องของ
การเตรียมพื้นฐานให'นักศึกษามีศักยภาพด'านภาษาอังกฤษ ศูนยภาษาและอาเซียนมีศักยภาพเพียง
พอที่จะดําเนินการได'หรือไม6 และต'องเตรียมการด'วย
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กล6 าวว6 า หลั กสูต รที่ นํา เสนอในแผนการจั ดตั้ งนี้
อาจจะต'องทําเปKนหลักสูตรภาษาไทยก6อนแล'วค6อยขยายเปKน English Program เช6น หลักสูตร
โลจิสติกส หรือหลักสูตรธุรกิจการบินอาจเปKนภาษาไทย แต6ผู'สอนสอนเปKนภาษาอังกฤษ เพราะ
หลั ก สู ต รนี้ เ ปK น สากลอยู6 แ ล' ว ผู' ส อนก็ จ ะสอนเปK น ภาษาอั งกฤษโดยปริ ย าย หลายๆ ส6 ว นอาจจะ
ผสมผสานกันทั้งหลักสูตรภาษาไทยและ English Program เริ่มแรกจะต'องพิจารณาความพร'อมด'าน
อาจารยผู'สอนว6ามีความพร'อมหรือไม6 เพียงพอหรือไม6 จะต'องพัฒนาด'านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมหรือไม6
หากไม6 พ ร' อ มด' า นอาจารย จะต' อ งสรรหาอาจารยจากภายนอกเข' า มา เหล6 า นี้ เ ปK น แนวทางการ
ดําเนินงานอย6างต6อเนื่อง หลายๆ หลักสูตรก็พร'อมที่จะเข'าสู6โครงการจัดตั้งนี้ หลักสูตรธุรกิจสายการ
บินกําลังจะนําเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ
นายกสภามหาวิทยาลัย ให'ข'อสังเกตว6า วิทยาลัยนานาชาติพระนครนั้นจะต'องบริหาร
ด'วยกติกาพิเศษ ให'ค6าตอบแทนสูงเปKนพิเศษ แต6มีภาระงานเต็มที่ไม6จํากัด และไม6ให'ไปทําอย6างอื่นอีก
เพราะมิฉะนั้นแล'วอาจารยคณะอื่นๆ จะทักท'วงได'ว6าสอนเหมือนกันแต6เหตุใดได'ค6าตอบแทนไม6เท6ากัน
ศาสตราจารยสนิ ท อั กษรแก' ว ให' ข'อมู ลว6 า มหาวิ ทยาลั ยแห6 งหนึ่ งจั ดตั้ งโครงการ
ลักษณะเช6นนี้ เก็บค6าเรียนแพง และเกิดปTญหาดังที่นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าว จึงควรคิดให'รอบคอบ
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ถามว6า หลักสูตรการบินเมื่อสําเร็จการศึกษาแล'ว
ได'ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (License) หรือไม6 มหาวิทยาลัยจะต'องประสานกับกรมการบินพลเรือน
ด'วย หลักสูตรการซ6อมบํารุงและดูแลอากาศยานก็เช6นเดียวกัน ต'องให'ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด'วย
โดยประสานงานกับหน6วยงานที่เกี่ยวข'อง
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล'า กล6าวว6า ได'เคยเสนอแนะให'จัดทําหลักสูตรที่เปKนที่
ต'องการของสังคม เช6น โลจิสติกส การขนส6งทางบก การขนส6งทางน้ํา การขนส6งทางอากาศ การขนส6ง
ทางเรือ การขนส6งทางรถไฟ เปKนต'น

๑๔
มติที่ประชุม

อนุมัติให'ดําเนินการโครงการจัดตั้งได' โดยให'มีคณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติพระนคร มี อธิ การบดี เ ปK นประธาน และกรรมการที่ อธิการบดี เ ลือก มี
หน'าที่เตรียมความพร'อมในการจัดตั้ง โดย ๑) ศึกษาแผนพัฒนาและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยว6ามีแผนเรื่องนี้หรือไม6 หากไม6มีต'องบรรจุเข'าไปในแผนปUต6อไป หรือจะ
แก'ไขแผน พร'อมทั้งศึกษาความเปKนไปได'ของโครงการ ๒) ศึกษาความต'องการใน
การจัดตั้งในด'านบุคลากร อุปกรณ สถานที่ และงบประมาณ รวมทั้งแหล6งที่มาของ
เงิ น ลงทุ น ๓) เตรี ย มอาจารยให' มี ค วามพร' อ มทางด' า นภาษา ให' อ าจารยของ
มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต6างๆ มาสอน หากติดขัดด'านภาษาให'
ส6งอาจารยไปศึ กษาด' านภาษาที่จ ะใช'ส อนกับ เจ' าของภาษาในเวลาที่กําหนดโดย
มหาวิทยาลัยเปKนผู'ให'ทุน ๔) เตรียมการด'านการบริหารองคกรและกฎข'อบังคับใน
การตั้งเปKนวิทยาลัย มีคณบดี รองคณบดีนั้นจะมีความเปKนนานาชาติหรือไม6 และ
ต'องสร'างกลไกโครงสร'างขึ้นใหม6ให'มีการบริหารงานได'อย6างคล6องตัว นอกจากเรื่อง
การบริหารงานบุคคลแล'วต'องคํานึงถึงค6าตอบแทนซึ่งต'องเปKนพิเศษ ที่ต'องจ'างใน
อัตราสูง และนํามาคิดในเรื่องบริหารจัดการต'นทุน ๕) เตรียมการสรรหาบุคลากร
โดยอาจใช'นักศึกษาที่ได'ทุนไปศึกษาต6อที่ต6างประเทศก็ได' ๖) การดําเนินการด'าน
หลักสูตร ให'จัดทําหลักสูตรเพื่อนําเสนอต6อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและ สกอ.
ต6 อ ไป ๗) เตรี ย มการตั้ ง งบประมาณว6 า จะของบประมาณจากรั ฐ บาลหรื อ ใช'
งบประมาณของมหาวิทยาลัย หากทันก็ตั้งงบประมาณรายจ6ายประจําปU แล'วเริ่ม
ดําเนินการ ทั้งหมดนี้ให'คณะกรรมการจัดตั้งไปศึกษา ได'ผลอย6างไรให'นําเสนอสภา
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ขออนุ มั ติ โ ดยไม6 กํ า หนดเวลา แต6 จ ะต' อ งใช' ร ะยะเวลาในการ
เตรียมการด'านภาษาของอาจารย ส6วนจะเปEดหลักสูตรใดบ'างก็ให'ไปหารือกันตาม
ข'อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ทั้งหมดนี้ยังไม6รวมเรื่องของการเตรียม
พื้นฐานให'นักศึกษามีศักยภาพด'านภาษาอังกฤษ โดยศูนยภาษาและอาเซียนต'อง
เตรียมการให'มีศักยภาพเพียงพอที่จะดําเนินการได'

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ การดําเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันศุกร"ที่
๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันศุกรที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ ข'อสังเกตและ
ข'อเสนอแนะ ซึ่ งมหาวิทยาลั ยโดยผู'รั บผิ ดชอบได' นําไปดํ าเนิน งานแล'ว ดั งรายละเอีย ดในเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๕
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให/ที่ประชุมทราบ
๕.๑ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามข/อเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
๑๑/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ศุ ก รที่ ๑๖ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได' รั บ ทราบข' อ สั ง เกตของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มีต6อหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาวิชาต6างๆ และได'
มอบอธิการบดีแจ'งให'คณบดีทุกคณะที่เกี่ยวข'องกับหลักสูตรสาขาวิชาเหล6านั้นนําเสนอข'อมูลต6อสภา
มหาวิทยาลัย ว6ามีแผนหรือแนวทางการพัฒนาอย6างไรตามข'อเสนอแนะของ สกอ. และให'รายงานที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ นั้น คณะที่เกี่ยวข'องได'นําเสนอรายงานดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า ขอให'ดําเนินการตรงตามเกณฑทั้งอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผู'รับผิดชอบหลักสูตร หากมีไม6ครบจะขอจากคณะอื่นๆ มาก็ได' หากไม6มีจริงๆ ก็
ไม6ควรเปEดหลักสูตรนั้น และรายงานต6อสภามหาวิทยาลัยว6ายังไม6สามารถเปEดหลักสูตรนั้นได' เพราะ
อาจารยยังไม6ครบ หากจะให'เปEดก็ให'ขอจัดสรรอัตรากําลัง
นายผดุ งชาติ สุ วรรณวงศ กล6 า วว6า ตามเกณฑของ สกอ. เกี่ ย วกั บ หลั กสู ต รนั้ น
จะต'องมีกรรมการประจําหลักสูตร ๕ คน ตรงตามสาขาวิชา ๓ คน ส6วนอีก ๒ คนตรงตามสาขาวิชา
หรือสัมพันธ เจ'าหน'าที่ สกอ. ตีความว6า คนที่ ๕ ต'องตรงด'วย ทําให'ต'องตรงทั้ง ๕ คน ซึ่งความเปKน
จริงแล'วไม6ใช6 ข'อเสนอแนะก็ไม6ระบุว6าต'องเปลี่ยนให'ตรง แต6พัฒนาในส6วนนี้ให'ตรง และเพื่อความเปKน
ธรรมจึงควรถาม สกอ. ให'ชัดเจนว6าต'องตรงทั้ง ๕ คนหรือไม6
ผู'ช6วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ให'ข'อมูลว6า ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระบุว6าจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรีต'องมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษามีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปEดสอนไม6น'อยกว6า ๕ คน และในจํานวนนั้นต'องมีผู'มีคุณวุฒิไม6ต่ํากว6าปริญญาโท
หรือเทียบเท6า หรือผู'มีตําแหน6งทางวิชาการไม6ต่ํากว6าระดับผู'ช6วยศาสตราจารยไม6น'อยกว6า ๒ คน อาจารยประจํา
ในแต6ละหลักสูตรจะเปKนอาจารยประจําเกินกว6า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม6ได'
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า เมื่อระบุว6าอาจารยประจําหลักสูตรต'องมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปEดสอนไม6น'อยกว6า ๕ คน ฉะนั้นสัมพันธทั้ง ๕ คนก็ยังได' ในจํานวนนี้
จะต'องสําเร็จปริญญาโท หรือมีตําแหน6งทางวิชาการไม6ต่ํากว6าผู'ช6วยศาสตราจารยไม6น'อยกว6า ๒ คน
หากจะต'องตอบก็ให'แจ'งว6ามหาวิทยาลัยได'ปฏิบัติตามเกณฑของ สกอ. ครบถ'วนแล'ว มีอาจารยประจํา
หลักสูตรทั้งตรงหรือสัมพันธครบถ'วนจํานวน ๕ คน
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๖
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ หารือเรื่องกรอบอัตรากําลัง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6า ในการจัดทําโครงสร'างและกรอบอัตรากําลัง
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ นั้นจะมีการจัดตั้งหน6วยงานใหม6และปรับปรุงหน6วยงานเดิมที่มีอยู6 มหาวิทยาลัย
จึ ง ขอหารื อ และขอข' อ เสนอแนะ/ข' อ สั ง เกตแนวทางจั ด ทํ า กรอบอั ต รากํ า ลั ง จากที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รายงานว6า มหาวิทยาลัยได'จัดทํากรอบอัตรากําลังเพื่อ
ส6งไปยัง สกอ. ซึ่ ง สกอ. ได'รวบรวมข'อมูล กรอบอัต รากําลังทั้งสายวิช าการและสายสนั บสนุนของ
มหาวิทยาลัยใหม6จํานวน ๕๒ แห6ง ปรากฏว6ามีการขออัตราสายสนับสนุน ๑,๑๐๐ อัตรา และสาย
วิชาการ ๑๗,๐๐๐ อัตรา ขณะที่มหาวิทยาลัยใหม6ทั้ง ๕๒ แห6งมีอัตราสายวิชาการ ๑๙,๐๐๐ อัตรา
สกอ. จึงได'มีหนังสือแจ'งให'มหาวิทยาลัย ๕๒ แห6ง ทบทวนใหม6ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดย
ให'ปรับเกณฑการคิดภาระงานสอนของรายวิชาการจาก๑๒ ภาระงานต6อสัปดาห เปKน ๑๕ ภาระงาน
ต6อสัปดาห ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยก็ได'ปรับตามที่ สกอ. แจ'งมา จํานวนกรอบอัตราจึงลดลง แต6ขณะนี้มี
แนวความคิดในการเปEดสาขาวิชาและหน6วยงานใหม6 ทําให'อัตราน6าจะเพิ่มขึ้น
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า หากจะให'เกิดประโยชนจะต'องบรรจุในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยด'วย จึงต'องพิจารณาว6ามีอยู6ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยหรือไม6 หากไม6มี ให'ปรับแผน
นอกจากนั้นยังจะมีประเด็นการเพิ่มภาระงานสอนจาก ๑๒ ชั่วโมง เปKน ๑๕ ชั่วโมงต6อสัปดาห หากยัง
ไม6แก' ยังกําหนดภาระงานอยู6ที่ ๑๒ ชั่วโมง ก็จะไม6สอดคล'องกัน หากปรับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
จํานวนอาจารยและภาระงานจึงจะสอดคล'องกัน
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ กล6าวว6า ตัวเลขที่ สกอ. แจ'งมานี้สําหรับมหาวิทยาลัย
กลุ6มใหม6 และ ๑๕ ชั่วโมงสอนต6อสัปดาหนี้เปKนเกณฑสําหรับการขออัตรากําลัง แต6มิใช6เงื่อนไขที่จะจัด
ให'อาจารยสอนตามเกณฑมาตรฐานนี้ ซึ่งอาจารยก็จะสอนตามมาตรฐานเดิมคือ ๑๒ ชั่วโมงต6อสัปดาห
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล ให'ข'อสังเกตเพิ่มเติมว6า ๑) ชั่วโมงการสอนที่ สกอ.
แจ'งมา ๑๕ ชั่วโมงต6อสัปดาหนั้น หากมหาวิทยาลัยจัดเปKน ๑๒ ชั่วโมงต6อสัปดาหนั้นก็จะไม6สอดคล'อง
กัน ดังนั้นแนวโน'มที่แน6นอนคือ ๑๕ ชั่วโมงต6อสัปดาห หากจัดเปKน ๑๒ ชั่วโมงต6อสัปดาหจะต'องจ'าง
อาจารยผู'สอนมาก มหาวิทยาลัยจะหารือกันอีกครั้งหนึ่งว6าจะทําอย6างไรต6อไป ๒) หาก สกอ. ไม6ปรับ
ให'กลับมาทบทวนแผนกรอบอัตรากําลัง มหาวิทยาลัยก็จะมีเวลาในการทบทวนการปรับโครงสร'างโดย
หารือกับสภามหาวิทยาลัยว6าจะปรับโครงสร'างและปรับอัตราเข'าสู6โครงสร'างต6อไป จากนั้นได'เชิญรอง
ศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รองอธิการบดี ชี้แจงข'อมูลการประชุมเพื่อปรับแผนกรอบ
อัตรากําลังซึ่งจะจัดในวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
รองศาสตราจารยเพี ย งพบ มนตนวลปรางค รองอธิ ก ารบดี รายงานว6 า
มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมผู'บริหารเพื่อพิจารณาแผนกรอบอัตรากําลังที่ทุกคณะได'ส6งมาว6าสอดคล'อง

๑๗
กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยหรือไม6 และจะดําเนินการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยว6าให'บูรณาการ
โครงการที่คล'ายกันเข'าด'วยกัน และเพื่อเตรียมการในการจัดสรรงบประมาณปU ๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต1อไป
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6าตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติให'ฝSายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัด
ประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรตามคณะต6างๆ เพื่อรับฟTงประเด็นปTญหาและข'อคิดเห็นจากประชาคม
ของคณะ โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ ในวันศุกรที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๖ จะจัดที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เริ่มเวลา ๑๑.๓๐ น. และร6วมรับประทานอาหาร
กลางวัน หลังจากนั้นเปKนการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระปกติ
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๓ ติ ด ตามความก/ า วหน/ า การแก/ ปF ญ หาจากกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู/ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารยธี ร ยุ ทธ สุ น ทรา สอบถาม ความก' า วหน' า ในการแก' ปT ญ หา ๓
ประเด็น คือ ๑) การปรับปรุงกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช'ภายในมหาวิทยาลัยให'สื่อสาร
เชื่อมโยงกันได'นั้นเปKนอย6างไร ๒) การทุจริตของเจ'าหน'าที่ศูนยเรียนรู'และผลิตสิ่งพิมพระบบดิจิทัลที่
ให'หาผู'รับผิดชอบ และจะรับผิดชอบอย6างไร ๓) ปTญหาเงินขาดบัญชีซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให'
หาผู'รับผิดชอบ
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล ชี้ แจงว6 าในประเด็น ที่ ๑) ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการในการโอนถ6ายข'อมูลจากบริษัทที่รับจ'างดําเนินการคือ
บริษัท CDG เพื่อจัดทําเปKน e-Document ส6วนระบบ ERP ซึ่งเปKนระบบทางแผน การเงิน และพัสดุ
ทั้งระบบนั้นอยู6ระหว6างกระบวนการจัดการ ประเด็นที่ ๒) การทุจริตของเจ'าหน'าที่ศูนยเรียนรู'และ
ผลิ ต สิ่ งพิ ม พระบบดิ จิ ทั ล นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ได' แ จ' งความแล' ว ประเด็ น ที่ ๓) ปT ญ หาเงิ น ขาดบั ญ ชี
มหาวิ ทยาลั ย ได' ตั้ งคณะกรรมการสอบสวนหาผู' รั บผิ ด แล'ว จากนั้ น ได' เชิ ญ อาจารยธงชั ย ทองอยู6
ผู'อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานข'อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
อาจารยธงชัย ทองอยู6 ผู'อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานว6า อยู6ระหว6างการปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศในส6วนของงานสํานักส6งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ระบบเดิมที่มีปTญหามาระบบใหม6 มีการนําระบบการจัดการเอกสารหรือ e-Document มา
ใช' นอกจากนั้นยังเพิ่มระบบ ERP หรือระบบทางแผน การเงิน และพัสดุ
อาจารยจุ ไ ร วรศั ก ดิ์ โ ยธิ น กล6 า วว6 า การดํ า เนิ น การเรื่ อ งเงิ น ขาดบั ญ ชี นั้ น
หม6อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชั ย ได' รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยให' ไปตรวจสอบ และได'

๑๘
นําเสนอรายงานต6อสภามหาวิทยาลัยแล' ว โดยสภามหาวิ ทยาลั ยได'มอบหมายให' ทําหนั งสือสอบถาม
สํานักงานตรวจเงินแผ6นดิน (สตง.) ว6าเจ'าหน'าที่ไม6ได'นําเรื่องมาเบิกจ6ายจึงมีเงินค'างอยู6ในบัญชีและไม6ได'
คืนเงิน และเรื่องเงินที่ยังไม6ได'เบิกข'ามปU ปUนี้สามารถนํามาเบิกจ6ายได'หรือไม6 สตง. ไม6ตอบเปKนลายลักษณ
อักษรแต6ได'ตอบโดยวาจาว6า ตามวินัยการเงินการคลังนั้นการเบิกจ6ายเงินต'องเบิกจ6ายตามปUงบประมาณ
นั้นๆ กองคลังก็ได'ช6วยโดยพิจารณาว6าเรื่องใดที่ยังไม6ได'เบิกจ6าย สามารถนําไปเบิกจ6ายในส6วนใดที่มิใช6เงิน
งบประมาณหรือเงินรายได' ซึ่งก็บรรเทาไปได'บางส6วนแต6ยังมีบางเรื่องที่ยังไม6สามารถเบิกจ6ายได' และ
สตง. ก็ได'ประสานกับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ขณะนี้อยู6ในขั้นตอนการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ
หาผู'รับผิดทางละเมิด
นางเดื อนเพ็ ญ สุ ขทอง ผู' อํา นวยการกองบริ ห ารงานบุ คคลให' ข'อมู ล เพิ่ ม เติ มว6 า
ตามที่ ง านนิ ติ ก าร กองบริ ห ารงานบุ ค คล ได' รั บ มอบหมายให' ดํ า เนิ น การเรื่ อ งนี้ ด' ว ยนิ ติ ก รของ
มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและประสบการณค6อนข'างน'อย และเปKนกรณีเงินขาดบัญชีจึงไม6แน6ใจว6าจะ
เกี่ยวพันกับผู'บริหารระดับใดบ'าง ได'ขอความอนุเคราะหขอบุคลากรในการดําเนินการสอบสวนจาก
สกอ. แต6 สกอ. ปฏิ เ สธ จึ ง ได' ป รึ ก ษา สตง. ได' รั บ คํ า แนะนํ า ว6 า ให' ข อความอนุ เ คราะหไปยั ง
กรมบัญชีกลาง ซึ่งก็ปฏิเสธเช6นกัน จึงได'ปรึกษากับอาจารยสาขาวิชานิติศาสตรของมหาวิทยาลัย จน
ขณะนี้ได'ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร'อยแล'ว
อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง ประธานสภาคณาจารยและข'าราชการถามว6า ตามที่
ผู'อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานว6า ย'ายระบบจากระบบที่ใช'อยู6ไปใช'
ระบบเก6านั้น แสดงว6าระบบใหม6ที่ใช'อยู6ไม6ได'ใช'แล'วใช6หรือไม6
ผู' อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศให' ข' อ มู ล ว6 า ในภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ ข'อมูลในส6วนของการบริการนักศึกษาทั้งหมดจะกลับไปใช'ระบบของบริษัท
โซลูชั่น คอนเนอร จํากัด แต6ขณะนี้ยังใช'ของบริษัท CDG อยู6 ในส6วนของระบบแผนการเงินและพัสดุ
หรือ ERP เนื่องจากงานส6วนใหญ6ใช'ไม6ได'อยู6แล'ว จึงไม6ได'ใช'ระบบนี้ และจะรอระบบใหม6
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ถามว6า ระบบใหม6ที่จะไม6ใช'นั้นใช'งบประมาณไป
เท6าใด เพราะเปKนการสูญเปล6า แสดงถึงความไม6รอบคอบในการจัดซื้อจัดจ'าง
หม6อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กล6าวว6า เคยเสนอแนะให'สํารวจรายละเอียด
ความต'องการใช'งานว6ามีอะไรบ'าง แต6หากทําแล'วก็ควรทําถึ งระบบการบริหาร (Management
System) ด'ว ย เพื่ อความคล6องตัว ในการบริห ารงาน จะได'ป ระโยชนดีกว6า มิใช6เ ปKน การแก'ปT ญหา
เฉพาะหน'าไปเรื่อยๆ
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล'า ให'ข'อมูลว6า ๑) การที่มีเงินขาดบัญชีเปKนปUนั้นแสดง
ว6าระบบตรวจสอบภายในใช'ไม6ได' ข'อมูลควรเปKนปTจจุบัน ๒) ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนั้น มี
ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับที่ใช'ในมหาวิทยาลัยต6างๆ ซึ่งหาซื้อได'ในราคาไม6แพงมาก
ผู'อํา นวยการสํ านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี ส ารสนเทศให'ข'อมูล ว6 า ระบบของ
บริษัท CDG นั้น จัดจ'างมาในราคาประมาณ ๔ ล'านบาท โปรแกรมที่สามารถใช'ได'ก็ยังใช'อยู6 ส6วน

๑๙
โปรแกรมที่สร'างปTญหาในการทํางานก็จะยุติการใช' บริษัทนี้เชี่ยวชาญด'านธุรกิจ ไม6เชี่ยวชาญเรื่องการ
จัดการศึกษา แต6มารับจ'างพัฒนาจึงไม6ตรงกับความต'องการของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ต'องอาศัยเวลา
ในการพั ฒ นาพอสมควร แต6 ด' ว ยเวลาอั น รี บ เร6 ง ทํ าให' ทํ า ออกมาได' ไม6 ดี การใช' โ ปรแกรมสํ า หรั บ
มหาวิทยาลัยต'องเปKนโปรแกรมเฉพาะที่ใช'งานกับมหาวิทยาลัย และควรเปKนโปรแกรมที่เคยใช'งาน
มาแล'วและได'รับการยอมรับ ในการจัดซื้อจัดจ'างก็ได'ระบุคํารับรองว6าต'องได'โปรแกรมที่ตรงกับการใช'
งานจริงๆ แต6ปTญหาคือโปรแกรมที่ได'ไม6ตรงต6อการใช'งานจริง
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ให'ข'อเสนอแนะว6า ควรสํารวจมหาวิทยาลัยต6างๆ
ว6าใช'โปรแกรมอะไร และศึกษาคุณสมบัติว6าตรงตามความต'องการหรือไม6
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กล6าวว6า มหาวิทยาลัยพยายามนําข'อมูลที่มีอยู6เดิม
มาทําให'สําเร็จให' ได' ความสามารถของโปรแกรมกับความต'องการใช'นั้น ยังไม6ชั ดเจน หากนําของ
มหาวิ ทยาลั ย อื่ น มาก็ จ ะมี พื้น ฐานเหมื อ นกั น แต6 ความต' องการใช' ง าน ลั ก ษณะการใช' งานก็ จ ะไม6
เหมือนกั น ดังนั้ น ต'องพั ฒนาโดยผู' ใช' ปTจ จุ บัน ทั้งการคลัง และการบริ การทางการศึ กษา ผู'ใช'ต' อง
ทดลองใช'และระบุถึงความต'องการที่แท'จริง
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่สอนเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมได' เพราะเหตุใดไม6จ'า งอาจารยเขี ยนโปรแกรมเพื่อให' ตรงตามความต'องการใช'งานของ
มหาวิทยาลัยในรูปงานวิจัย
ผู'ช6วยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให'
ข'อสังเกตว6า แม'จะมีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม แต6ไม6แน6ใจว6าอาจารยจะ
สามารถเขียนโปรแกรมที่นํามาใช'กับทั้งมหาวิทยาลัยได'
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กล6าวว6า อาจารยในมหาวิทยาลัยสามารถสอนให'
บัณฑิตรู'และหาประสบการณเพิ่มเติมจนเปKนนักเขียนโปรแกรมได' แต6ไม6สามารถเขียนโปรแกรมใหญ6ๆ
เองได' จึ งต' องจ' า งผู' มีค วามเชี่ ย วชาญจากภายนอกเข' า มาดํ า เนิ น การเพื่ อตอบสนองผู' ใช' งาน เช6 น
ผู'บริหารที่ควรทราบข'อมูลทางการเงินหรือข'อมูลนักศึกษาที่เปKนข'อมูลปTจจุบันได'
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.
วันเสาร"ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6าเนื่องจากในการจัดทํากรอบอัตรากําลังนั้นจะ
มีการจัดตั้งหน6วยงานใหม6และปรับปรุงหน6วยงานด'วย มหาวิทยาลัยจึงขอหารือและขอข'อเสนอแนะ/
ข'อสังเกตจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกรอบอัตรากําลัง จากนั้น ได'เชิญอาจารยไพบูลย
วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดีรายงานการปรับโครงสร'างและจัดตั้งหน6วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราช

๒๐
ภัฏ พระนคร เพื่ อการจั ด ทํ ากรอบอัต รากํ าลั ง ดั งนี้ ระดั บ หน6 วยงานเที ย บเท6 า คณะ ได' แก6 บั ณฑิ ต
วิทยาลัย วิทยานานาชาติพระนคร และสํานักกิจการนักศึกษา ระดับส6วนงานภายในเทียบเท6ากอง
ได'แก6 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา กองอาคารและสถานที่ และ
ศูนยภาษาและอาเซียน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาและให'ข'อเสนอแนะ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า การจัดตั้งหน6วยงานเปKนหน6วยงานภายในจะต'อง
ออกข'อบังคับ และเรื่องนี้เปKนภารกิจของฝSายบริหารที่จะดําเนินการหากมิใช6เปKนการตั้งหน6วยงานทาง
วิชาการเช6นคณะ ซึ่งที่เสนอมามี ๒ หน6วยงานที่เปKนหน6วยงานทางวิชาการเทียบเท6าคณะคือ บัณฑิต
วิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วิทยาลัยนานาชาติพระนครได'นําเสนอและอนุมัติให'จัดทํา
โครงการจัดตั้งแล'วเมื่อวานนี้ เมื่อถึงเวลาจะจัดตั้งได'เมื่อใดก็ให'นําเสนอต6อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง
หนึ่ง ส6วนบัณฑิตวิทยาลัยนั้นมีอยู6แล'ว เพียงแต6เปKนการยกฐานะขึ้นมา ปTญหาที่ต'องหารือกันคือการ
เพิ่มกําลังคน สภามหาวิทยาลัยคงไม6ไปยุ6งเกี่ยวว6าจะต'องเพิ่มเท6าใด แต6จะพิจารณาสัดส6วนเงินรายได'
และเงินงบประมาณแผ6นดินที่จะต'องใช'ระหว6างงบพัฒนากับงบบริหารงานควรจะเปKนสัดส6วนเท6าใด
การพั ฒนามหาวิ ทยาลั ย นั้น พัฒ นาได' ด' วยคน คนเปK นวั ตถุ ดิบ ฉะนั้น การไปกํา หนดสั ด ส6ว นคงยาก
การศึกษาทั้งหมดอยู6ที่คน เงินก็จะจ6ายไปที่คน ขณะที่อัตราส6วนงบประมาณเปKนเท6าใด
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ให'ข'อมูลว6า ในปU ๒๕๕๗ งบประมาณ
แผ6นดินทั้งหมด ๔๘๐ ล'านบาท เปKนเงินเดือนประมาณ ๒๘๕ ล'านบาท ส6วนเงินรายได'ทั้งหมด ๓๘๐
ล'านบาท เปKนเงินเดือนประมาณ ๑๖ ล'านบาท สมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานปUที่ผ6านมาไปเพียง ๒
ล'านบาท และในปUนี้ก็สมทบเพียง ๒ ล'านบาท
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า หลักการคือเมื่อรัฐบาลให'งบประมาณมาเพื่อจ6ายเงิน
เงินเดือนและค6าตอบแทนทั้งหมดให'เบิกมาทั้งหมดและที่ไปไว'ในกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และกอง
คลังต'องคํานวณว6าทั้งปUจะจ6ายเท6าใด ส6วนที่เหลือโอนเข'ากองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ไม6ควรตั้งไว'ที่
สํานักงานอธิการบดี ปUหน'าควรจัดตั้งงบประมาณแบบนี้ ไม6ควรให'เปKนอย6างปUที่ผ6านมาที่ตั้งงบเงินเดือนไว'
ภายนอก ต6อไปจะต'องมีอีกยอดหนึ่งคือเงินที่จะนําเข'าสมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยคือเงินเดือน
ทั้งหมดรวมกับเงินที่คํานวณไว'ว6าจะนําไปจ6ายค6าตอบแทน เงินประจําตําแหน6ง เงินค6ารถประจําตําแหน6ง
ผู'บริหาร ซึ่งให' ใช'จากเงินรายได'ของมหาวิทยาลัยตามข'อบังคับ งบประมาณทั้งหมด ๘๑๐ ล'านบาท
เฉพาะเงินเดือนรวมเงินสนับสนุนทั้งหมด ๓๐๖ ล'านบาท คิดเปKนร'อยละ ๓๗
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า ยอดเงินที่ไม6เกินร'อยละ ๔๐ เปKนตัวเลขที่ควร
ปฏิบัติได' เมื่อจัดทํากรอบอัตรากําลังใหม6โดยยึดถือการแบ6งส6วนงานใหม6ต'องคิดใหม6 จะใช'ตัวเลขคง
เดิ มไม6ได' กรณี นี้ควรศึ กษาจากมหาวิทยาลั ยต6 า งประเทศที่มีบุคลากรประจํา น' อย ส6 วนใหญ6 จะให'
นักศึกษาเข'าทํางาน วิธีการเช6นนี้จะใช'งบประมาณสําหรับจ6ายเงินเดือนไม6มากนัก ส6วนใหญ6จ6ายเปKน
ค6 า ตอบแทน นั ก ศึ ก ษาเองก็ มี ค วามรู' สึ ก ผู กพั น กั บ มหาวิ ท ยาลั ย สามารถตอบคํ า ถามต6 า งๆ ของ

๒๑
มหาวิทยาลัยในแต6ละส6วนได'หมด จึงต'องกําหนดในแต6ละส6วนที่มีอยู6ซึ่งไม6ควรเกินร'อยละ ๔๐ และ
ค6อยปรับโดยยึดถือหลักการตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยได'กล6าวมา
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า สมควรอยู6ที่ร'อยละ ๔๐ เมื่อขยายงานแล'วจึงค6อย
ขยายงบประมาณเพราะมี ร ายได' เ พิ่ ม ขึ้ น ดั ง นั้ น ร' อ ยละ ๔๐ คงเพี ย งพอ และจะเหลื อ พอหาก
ดําเนินการตามที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวมา โดยยึดหลักการว6าหัวหน'าดูแลคนหนึ่ง และจ'าง
นักศึกษาดูแลอีกส6วนหนึ่ง เมื่อจัดทําแผนอัตรากําลังก็ให'คํานึงในส6วนนี้ โดยตั้งค6าจ'างไว'แล'วสมทบไว'
ในกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า เงินข'าราชการไม6ได'ใช'กฎเกณฑเหมือนกันทุกปU
บางปUโอนไปทําอย6างอื่นไม6ได'นอกจากค6าสาธารณูปโภค ฉะนั้นเงินเดือนข'าราชการไม6ควรไปยุ6งเกี่ยว
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า ถ'ามีการระบุว6าให'ไปทําอะไรได' ก็ไปทําอย6างนั้น
เพราะค6าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยไม6เพียงพออยู6แล'ว ถึงเวลาให'ก็คํานวณแล'วโอนไป อย6าส6งคืน
จะมีโอนได'ทุกปU บางปUก็ระบุให'ดําเนินการตามที่ระบุ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให'ข'อมูลว6า มีความเสี่ยงที่ว6าบางช6วงเงินเดือนไม6สามารถ
ที่จะจ6ายมางวดแรกทั้งหมดได'เพราะสถานการณทางการเงินการคลังของรัฐบาลไม6พอ อาจจะจ6ายมา
ครึ่งปU ซึ่งโอกาสแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได' ที่ต'องระมัดระวังเรื่องเงินเดือน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า เรื่องเงินเดือนไม6ว6าสถานการณอย6างไรก็จะมีจ6ายให'
ทุกเดือน เพราะรัฐบาลจะไม6ทําให'ความปรากฏออกมาภายนอกว6าไม6มีเงินจะจ6ายเงินเดือน สําหรับ
มหาวิทยาลัยจะต6างจากกระทรวง ทบวง กรม เพราะเขาจะจ6ายเปKนรายเดือน แต6มหาวิทยาลัยจะให'
เปKนรายก'อน หากคลังไม6มีเงินก็จะจ6ายมาให'ครึ่งหนึ่งก6อนให'มหาวิทยาลัยนําเข'ากองทุน เมื่อถึงเวลา
ใกล'สิ้นปU คลังจะแจ'งมาหากปUนี้เงินเดือนเหลือห'ามโอนให'ส6งคืน มหาวิทยาลัยก็ส6งคืนกลับไป แต6หาก
แจ'งว6าโอนได'เฉพาะค6าสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยก็รีบโอนไปชําระค6าสาธารณูปโภค หรืออื่นๆ ตามที่
คลั งระบุ ใช' งบประมาณนี้ ใ ห' ห มดอย6 า นํ า ไปคื น คลั ง รวมทั้ งเงิ น เดื อ นพนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด'
จัดระบบว6าให'โอนเข'ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ให'ข'อมูลว6า ส6วนที่จะขยายคือวิทยาลัยนานาชาติพระ
นคร ในส6วนของบัณฑิตวิทยาลัยหรือสํานักกิจการนักศึกษานั้นมีอัตราอยู6แล'ว ปTจจุบันมีอัตรากําลังที่
เกินอยู6ในบางหน6วยงานเพราะยังไม6มีการวิเคราะหภาระงานออกมาอย6างชัดเจน ดังนั้นเมื่อได'รับการ
อนุมัติให'จัดตั้งก็สามารถเฉลี่ยบุคลากรโดยที่ไม6ต'องเพิ่มอัตรากําลังและไม6เปKนภาระเรื่องงบประมาณ
คาดว6าในยอดงบประมาณร'อยละ ๒ ที่เหลือจากยอดเงินเดือนที่ใช'อยู6สามารถใช'ในส6วนนี้ได'ครอบคลุม
อัตรากําลังทั้งหมด
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า ให'นําร'อยละ ๔๐ เปKนเกณฑไว'ก6อน หากพบว6าไม6
เพียงพอจะเสนอแผนมาใหม6ก็ได' และได'มอบนโยบายเพื่อเปKนหลักในการดําเนินการไว'ว6า ๑) ให'ใช'
วงเงิ น งบประมาณในการบริ ห ารงานบุ ค คล รวมทั้ ง เงิ น ประจํ า ตํ า แหน6 ง ไม6 เ กิ น ร' อ ยละ ๔๐ ของ
งบประมาณทั้ ง หมดทั้ ง งบประมาณแผ6 น ดิ น และงบประมาณรายได' ๒) ให' ใ ช' นั ก ศึ ก ษาเปK น ฝS า ย

๒๒
ปฏิบัติการให'มากที่สุดยกเว'นงานต6อเนื่อง เช6น งานทะเบียน ดังนั้นจึงให'พิจารณาว6างานใดเปKนงาน
ต6อเนื่ องไม6 ส ามารถใช' นักศึ กษาทํา งานได' หรื องานใดที่ นักศึ กษาสามารถทํ าได' และหากจะต' องมี
ข'อบังคับว6าด'วยการว6าจ'างนักศึกษาทํางานก็จะพิจารณาออกข'อบังคับในลักษณะการให'ทุน ๓) เมื่อ
จัด ตั้ งหลั กสู ตรหรื อหน6 ว ยงานทางวิ ช าการขอให' คํา นึ งถึ งสิ่ งที่ต' องใช' เ พื่ อให' เ กิ ด ความเปK น เลิ ศทาง
วิชาการของสาขาวิชานั้นๆ ควรมีการวางแผนล6วงหน'า หากจําเปKนต'องใช'อาจารยผู'สอนก็ส6งอาจารย
ไปเรียน หรือจ'างอาจารยเพิ่ม เพื่อให'ครบถ'วนตามเกณฑที่กําหนด อุปกรณการเรียนการสอนและ
ห'องเรียนต'องเตรียมให'พร'อม เช6น การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ควรมีการวางแผนให'พร'อม
ว6าต'องการอะไรบ'าง จะดําเนินการอย6างไร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให'ข'อสังเกตและเสนอแนะว6า ๑) การนําเสนอโครงการ
Soft Science ในอนาคตมหาวิทยาลัยต'องเปKนที่พึ่งของท'องถิ่นและประเทศชาติ เช6น ปTญหาขยะ
ปTญหาสิ่งแวดล'อมเปKนต'น ถ'ามหาวิทยาลัยปล6อยให'เปKนหน'าที่ของหน6วยงานที่รับผิดชอบจะแก'ปTญหา
ให'สังคมไม6ได' ดังนั้น มหาวิทยาลัยจําเปKนต'องพัฒนาศาสตรที่เปKนที่ต'องการดังกล6าว แนวคิดระดับ
สากล นั้น จะเน'นให'มหาวิทยาลัยดําเนินงานที่ทําให'เกิดผลกระทบแก6สังคม เพราะมหาวิทยาลัยต'อง
อยู6คู6ประเทศชาติตลอดไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครต'องวางแผนในระยะยาวอย6างชัดเจน
ทําโครงการเสนอรัฐบาลจะได'รับการอุดหนุน ยิ่งถ'าผนึกกําลังกันในหมู6ราชภัฏ รัฐบาลจะสนใจมาก
อย6าเน'นแต6ด'านธุรกิจ ด'านการบริหารตามสมัยนิยม เพราะอีกระยะหนึ่งต'องยุบเลิกไป ๒) การตั้ง
หน6วยงานเปKนส6วนราชการนั้นสามารถกระทําได'ถ'าจําเปKนอย6างแท'จริง เช6น สํานักกิจการนักศึกษา
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล'า กล6าวว6าหลักการที่แบ6งให'เปKนร'อยละนั้น เปKนหลักที่
ถูกต'อง อย6างไรก็ตาม ควรแบ6งระยะการดําเนินงานเปKนระยะสั้น กลาง ยาว ดังนั้น ต'องตั้งต'นที่แผน
บนสมมุติฐานว6าสมดุล เพื่อให'เงินเหลือ บางปUมีความจําเปKนก็ใช'เกินดุลได' และควรกําหนดให'ชัดเจน
เพื่อให'คนทํางานทํางานได' โดยสรุปต'องทบทวนแผนและพิจารณาสัดส6วนของเงินงบประมาณ เพื่อใช'
ให'คุ'มค6าจะเปKนประโยชนที่สุด นอกจากนี้เกณฑของ สกอ. ก็ให'ทําแผน ๑๕ ปU ๕ ปU ๑ ปU ดังนั้นถ'าทํา
แผน ๑๕ ปUได'จะทําให'มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ศาสตราจารยสนิ ท อั ก ษรแก' ว กล6 า วแสดงความเห็ น ด' ว ยกั บ อุ ป นายกสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ว6 า ควรจั ด ตั้ ง หน6 ว ยงานให' เ สริ ม สร' า งปรั ช ญามหาวิ ท ยาลั ย และเจตนารมณตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ฯ เช6 น การผลิ ต บั ณฑิ ต ในหลั กสู ต รต6 า งๆ ไปช6 ว ยคุ ณภาพตามมาตรา ๗ และได'
ยกตัวอย6างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได'จัดตั้งสถาบันจัดการองคความรู'เพื่อการพัฒนาทะเลสาบ
สงขลาอย6างยั่งยืน จึงหวังว6ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะมีองคความรู'เพื่อการพัฒนาชุมชนด'วย
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ มีความเห็นเช6นเดียวกันว6ามหาวิทยาลัยจัดการศึกษาแยก
จากท'องถิ่ น เพราะแต6 ละสาขาวิ ชาเน'น ที่ส ถานประกอบการณ ไม6 เน' นการลงสู6 ชุมชนและที่สํ าคั ญ
ปTญหาของประเทศชาติเกิดจากพฤติกรรมของคนในชุมชน เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยควรเน'นการ
บริการวิชาการแก6ชุมชน และต'องลงไปแก'พฤติกรรมของคนในชุมชนด'วยจะเกิดผลสมบูรณยิ่งขึ้น

๒๓
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ให'ข'อสังเกตว6าวิทยาลัยนานาชาติพระนคร คงตั้งเปKน
ส6วนราชการไม6ได' เพราะอัตราเงินเดือนของบุคลากรเปKนอัตราพิเศษ
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช เสนอแนะให'ทําโครงการนําร6อง (Pilot Project)
ตามที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและศาสตราจารยสนิท อักษรแก'ว ให'ข'อเสนอแนะ ดังเช6นนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ได'ให'หน6วยงานราชการที่เกี่ยวข'องมาอบรมการแยกขยะ พบว6าร'อยละ ๓๕ เปKน
ขยะสดที่ ใช' ทํา ปุy ยได' และขยะที่ เหลื อนํ าไปรี ไซเคิ ล ต' องการให'มหาวิ ทยาลั ย ทํ าเปK น ตั ว อย6 า งและ
นําเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได'ทํา เพื่อให'ชุมชนเรียนรู'
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก'ว เสนอแนะว6 าวิทยาลัยชั ยบาดาลพิพัฒนมีพื้นที่มาก
ควรจัดตั้งศูนยเรียนรู'โครงการตามพระราชดําริเปKนแหล6งศึกษาและฝQกงานของนักศึกษา
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล'า เสนอแนะว6าที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนนั้น หากไม6
มีงบประมาณในการดําเนินการ ก็ให'หารายได'โดยให'เช6าพื้นที่ปลูกสมุนไพรและจะเปKนแหล6งเรียนรู'
ของนักศึกษาและชุมชนได'ด'วย
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กล6 า วว6า เมื่อมหาวิทยาลั ยจะจั ดทํ า หลั กสู ต รใด
จะต'องตอบสนองตามมาตรา ๗ และ ๘ ตามพระราชบัญญัติ ซึ่งคิดว6าจะเน'นพลังงานทดแทน ตั้ง
โรงงานไฟฟGาจากหญ'าเนเปUยร โดยจะให'ชุมชนปลูกหญ'า มีพี่เลี้ยงช6วยดูแล และของบจากรัฐบาลด'าน
เศรษฐกิจพอเพียง โดยได'มอบผู'ช6วยศาสตราจารยศิริวัฒน สุนทโรทก ผู'อํานวยการวิทยาลัยชัยบาดาล
พิพัฒนรับไปดําเนินการ ในส6วนของคณาจารยจะให'บริการวิชาการโดยเน'นความเปKนเลิศของคณะ
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะดําเนินการโดย ๑) ทบทวนแผน ๒) มุ6งหน'าดําเนินภารกิจตามมาตรา ๗ และ ๘
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล6 า วสรุ ป ว6 า ๑) สํ า หรั บ หน6 ว ยงานที่ เ สนอมา
สภามหาวิทยาลัยรับทราบแนวทางของผู'บริหารโดยมอบหมายให'ดําเนินการตามแนวทางที่มอบไป
แล'ว ๒) ให'จัดทํารายละเอียดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติพระนคร และบัณฑิตวิทยาลัย ๓) ใน
ส6วนของพลังงานทดแทนนั้น ที่สหรัฐอเมริกาใช'ธรรมชาติ เช6น พลังงานแสงอาทิตย ถ'ามหาวิทยาลัย
คิดเรื่องการจัดการขยะให'เปKนพลังงานได' เทศบาลและองคการบริหารส6วนตําบลคงจะสนใจมาก และ
สร'างรายได'ให'มหาวิทยาลัยได' ดังนั้น จึงขอให'นําทฤษฎีสู6การปฏิบัติ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก'ว กล6าวว6า เรื่องของพลังงานทดแทนยังมีอีกมาก ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะต'องคิดค'น มิฉะนั้นจะอยู6อย6างลําบาก
รองศาสตราจารยธี ร ยุ ทธ สุ น ทรา ให' ข'อสั งเกตว6 า ๑) บางหน6 ว ยงานยั งมี ความ
ซ้ําซ'อน เช6น กองพัฒนานักศึกษา เปKนหน6วยงานตามการแบ6งส6วนราชการ แต6จะตั้งเปKนสํานักกิจการ
นักศึกษา จะหลอมรวมกับโครงสร'างเดิ มอย6างไร กองอาคารและสถานที่ซึ่งขณะนี้เปKนงานอาคาร
สถานที่ สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีแนวทางที่จะให'ใช'ทรัพยากรจากภายนอก แล'วต6อไป
จะทําอย6างไร ๒) ภาษาอังกฤษของคําว6าแผนปฏิบัติการ จะใช'คําว6า Action Plan หรือ Operation
Plan ๓) โดยส6วนตัวสนับสนุนการปรับหน6วยงานแต6ต'องทํารายละเอียดให'ถูกต'องเสียก6อน

๒๔
ศาสตราจารยสนิ ท อั กษรแก' ว เสนอว6า หากจะปรั บ เปลี่ ยนสถานภาพของงาน
อาคารสถานที่เสนอให'ใช'ชื่อว6า กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล'อม
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ได'ขอหารือแนวทางการดําเนินงานต6อไป
อุ ป น า ย ก ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ น ะ นํ า ว6 า ใ ห' ข อ แ ก' ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการและกฎกระทรวง จากนั้นได'ให'ความเห็นเกี่ยวกับการปรับกองพัฒนานักศึกษา
เปKนสํานักว6ากระบวนการพัฒนานักศึกษาจะเกี่ยวข'องกับงานสองด'าน ได'แก6ด'านวิชาการและด'าน
กิจการนักศึกษา จึงให'เน'นให'ชัดเจน และสรุปว6า ๑) สภามหาวิทยาลัยรับทราบว6ามหาวิทยาลัยมีความ
ต' อ งการจั ด ตั้ ง หน6 ว ยงาน ๒) วิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนครและบั ณฑิ ต วิ ทยาลั ย ต' อ งตั้ งกรรมการ
พิจารณาวางแผนว6าจะทําอะไร อย6างไร และจัดทําโครงการจัดตั้งให'สมบูรณ
หม6อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย เสนอแนะว6าให'ระบุให'ครบถ'วน โดยเฉพาะสํานัก
กิจการนักศึกษาจะจําแนกงานอย6างไร ข'อมูลแหล6งฝQกงาน แหล6งทํางาน และศูนยรวมนักศึกษามีอะไรบ'าง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะว6า ให'จําแนกงานให'ชัดเจนด'วย ระหว6างคณะ
กับสํานักกิจการนักศึกษา
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ แสดงความคิดเห็นว6า เอกสารที่เสนอมามีแต6กรอบ
ไม6มีส6วนของการบริหารจัดการว6ามีกระบวนการ วิธีการอย6างไร เพื่อจะให'การจัดตั้งหน6วยงานประสบ
ผลสําเร็จ และสอบถามว6า งานพัฒนาอาจารยเข'าสู6ตําแหน6งทางวิชาการอยู6ในหน6วยงานใด
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล'า ให'ข'อสังเกตว6า บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา
บางแห6 ง ก็ มี บางแห6 งก็ ไ ม6 มี และบางแห6 งเคยมี แล' ว ก็ ย กเลิ ก ถ' า คณะมี ศักยภาพก็ ไม6 ต' อ งมี บั ณฑิ ต
วิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะกําหนดสถานภาพของคณะอย6างไร และมีความเปKนไปได'อย6างไร
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เสนอแนะว6 า น6 า จะมี ค ณะทํ า งานตรวจสอบข' อ มู ล
หน6วยงานที่นําเสนอมาไม6ให'ซ้ําซ'อนกัน และมีรายละเอียดที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยให'ชัดเจน
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล ให'ข'อมูลว6า กรณีที่รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
ให'ข'อสังเกตมานั้นจะต'องมีการจัดทําข'อบังคับก6อน และการที่มหาวิทยาลัยต'องจัดตั้งหน6วยงานนั้น
เปKนเพราะมีข'อจํากัดด'านทรัพยากร และจะลดช6องว6างในการทํางาน สําหรับการพัฒนาอาจารยเพื่อ
เข'าสู6ตําแหน6งทางวิชาการ งานกําหนดตําแหน6ง กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัยเปKนผู'รับเรื่องของอาจารยที่
ต'องการขอกําหนดตําแหน6ง แต6ฝSายพัฒนาอาจารยให'มีตําแหน6งทางวิชาการนั้นคือฝSายวิชาการและ
ฝSายบริหารงานบุคคล
มติที่ประชุม ๑) รับทราบว6ามหาวิทยาลัยมีความต'องการจัดตั้งหน6วยงาน
๒) วิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนครและบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ให' ตั้ ง กรรมการพิ จ ารณา
วางแผนว6าจะทําอะไร อย6างไร และจัดทําโครงการจัดตั้งให'สมบูรณ

๒๕
ผู'ช6วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู'จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู'ตรวจรายงานการประชุม

