๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๕ / ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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๕. นายดุสิต เจริญควนิช
๖. รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์
๗. รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร
๘. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์
๙. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ อินทพรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
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๑. รองศาสตราจารย์พิเศษกัลยา แสงเรือง
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รักษาราชการแทนผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
นักวิชาการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นักวิชาการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ประจาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม
นิติกร

๓
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

นางสาวสร้อยทอง เมณฑ์กูล
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ์
นายวิทู โชติรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ รักชาติ
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร์
นางลภัสรดา นาคพริก

นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ์ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร กล่ าวเปิ ด การประชุ ม และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนด สรุปได้ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ มอบปี่แก่กองดุริยางค์สี่เหล่าทัพ
อาจารย์ จุ ไร วรศัก ดิ์โยธิน รองอธิก ารบดี/เลขานุก ารสภามหาวิท ยาลั ยรายงานว่า ด้ ว ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชา
ดนตรีไทย วิทยาลัยการฝึกหัดครู ร่วมกับจ่าเอก สุวรรณ ศาสนนันท์ (บ้านพญาปี่) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรเลง
และการผลิตเครื่องเป่าไทย ซึง่ เป็นบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย จะมอบปี่ซึ่งประกอบด้วยปี่ชุดละ ๓ เลา
คือ ปี่ใน ปี่มอญ และปี่ชวา แก่ผู้บัญชาการกองดุริยางค์ของสี่เหล่าทัพ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มอบ
เพื่อนาไปใช้บรรเลงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและร่วมพิธี
รับมอบ
จากนั้น อาจารย์ประวิทย์ ขาวปลื้ม กล่าวรายงาน และให้ตัวแทนนักศึกษาสาธิต การเป่าปี่
ให้ที่ประชุมได้รับฟัง
หลังจากนายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบปี่ให้แก่ผู้บัญชาการวงดุริยางค์ของสี่เหล่าทัพแล้วได้
กล่ าวว่า ในนามของสภามหาวิทยาลั ยขอขอบคุณ จ่าเอก สุ วรรณ ศาสนนัน ท์ ที่มาช่วยสอนความรู้ให้ แก่
นั กศึกษามหาวิท ยาลั ยราชภัฏ พระนคร ปี่ ทั้ งหมดที่มอบในวันนี้เป็นฝี มือ ที่อยู่ ภ ายใต้การกากับ ของจ่าเอก
สุวรรณ ศาสนนันท์ อาจารย์ประวิทย์ ขาวปลื้ม และนักศึกษาสาขาวิชานี้ ตั้งใจทาเพื่อมีส่วนร่วมในพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ หวังว่าทั้งสี่เหล่าทัพจะนาปี่เหล่ านี้ไปบรรเลงเพื่อบอกถึงความรู้สึกที่มีต่อ
พระองค์ท่านดังบทร้อยกรองที่เรียบเรียงขณะฟังเสียงปี่จากนักศึกษาดังนี้ “เสียงปี่หวนครวญคร่าอยากร่าไห้
กลั้นน้าตาไม่ไหวใจจะขาด เฝ้าคิดถึงพระองค์พระบรมนาถ ธ นิราศสู่สวรรค์ อันโพ้นไกล” นี่คือความรู้สึกที่มีต่อ
พระองค์ท่านอยู่เสมอ
มติที่ประชุม รับทราบ

๔
๑.๒ มอบเกียรติคุณบัตร
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว่ า ด้ ว ยมี บุ ค ลากรสายวิ ช าการได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
สภามหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิช ยานนท์ สุทธโส สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยา ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัทญา เนตยารัก ษ์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชสรัญ รอดยิ้ม สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด จึงเห็นควรมอบเกียรติคุณบัตรแก่บุคคลดังกล่าว
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรแก่บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิท ยาลั ย ให้ ด ารงตาแหน่ งทางวิช าการดั งกล่ าว และกล่ าวแสดงความยิ น ดี ค วามว่า ในนามของสภา
มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสามท่านที่มีความอุตสาหะบากบั่นจนได้รับตาแหน่งทางวิชาการ
หวังว่าทุกคนจะขยันหมั่นเพียรและใช้ความรู้ความสามารถ สั่งสมประสบการณ์จนมีตาแหน่งทางวิชาการสูง
ยิ่งๆ ขึ้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐
เลขานุ ก ารสภามหาวิทยาลั ย รายงานว่า ตามที่ ได้มีก ารประชุม สภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนคร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการ
ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑) หน้า ๑ ของรายงานการประชุม ตัดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมลาดับที่ ๑๔ อาจารย์สันติเลิศ
เพ็ชรอาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร เนื่องจากลาประชุม
๒) หน้า ๕ ของรายงานการประชุม บรรทัดที่ ๓๔ คาว่า "...Happy Work Place..." แก้ไข
เป็น "...Happy Workplace..."
๓) หน้า ๖ ของรายงานการประชุม บรรทัดที่ ๓๐ คาว่า "...St.Mary's University..." แก้ไข
เป็น "...William & Mary's University..."
๔) หน้า ๖ ของรายงานการประชุม บรรทัดที่ ๓๖ คาว่า "...William College..." แก้ไขเป็น
"...Williams College..."
๕) หน้า ๖ ของรายงานการประชุม บรรทัดที่ ๓๘ ข้อความว่า "...เมื่อสาเร็จการศึกษาไปแล้ว
ก็ส ามารถทางานได้ทุก อย่ างเพราะคิดเป็น..." แก้ไขเป็น "...เมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้ ว ก็
สามารถทางานได้หลากหลายเพราะคิดเป็น..."
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕
๓.๑ การตรวจเยี่ ย มมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครขององคมนตรี (พล.อ.ดาว์ พ งษ์
รัตนสุวรรณ)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช บุญประจักษ์ รักษาราชการแทน
อธิ ก ารบดี น าเสนอข้ อ มู ล การตรวจเยี่ ย มมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครขององคมนตรี (พล.อ.ดาว์ พ งษ์
รัตนสุวรรณ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วว่ า สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ ทรงมี พ ระราชประสงค์ ใ ห้
มหาวิทยาลัยราชภัฏลงสู่ท้องถิ่นในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครลงท้องถิ่นที่อาเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี เพราะฉะนั้นให้คณะกรรมการนโยบายวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ (กวชพ.) ไปพิจารณาว่าจะทาอย่างไร
ให้ ชุมชนแถบนั้ นได้ประโยชน์ อย่างแท้จริง ส่วนเขตที่รับผิดชอบ องคมนตรีเป็นทหาร ทาอะไรต้องมีแผนที่
เพราะฉะนั้นให้นักศึกษาลงไปศึกษาชุมชนเหล่านั้นและตรวจสอบว่า ชุม ชนขาดอะไรบ้าง นาอะไรไปมอบให้
ชุ ม ชนบ้ างเป็ น ครั้ งคราว ซึ่ ง จะท าให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ สึ ก ผู ก พั น กั บ ชุ ม ชน และเห็ น ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่
หลากหลายของมนุษย์แล้วให้นาไปลงในแผนที่ว่ามหาวิทยาลัยทาอะไรบ้าง
นายถนอม อินทรกาเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตว่า สิ่งที่มหาวิ ทยาลัยต้อง
ระลึกถึงคือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์
ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นก็ได้ทรงทราบแล้ว และตรัสว่าดีแล้ว เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะทายุทธศาสตร์ที่
แตกต่างไปจากนั้น ไม่ได้ ต้องไปปรับ ยุ ทธศาสตร์ และที่องคมนตรีย้ามากคือการเลื อกพื้นที่รับผิ ดชอบให้ ดี
ให้ ร อบคอบ ศึ ก ษาให้ ลึ ก ซึ้ ง ให้ ห าหนทางร่ ว มกั บ ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด เพราะองคมนตรี ได้ ไปพู ด คุ ย กั บ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ก็ต้องระมัดระวังการให้ทุนวิจัยแก่
บุคลากรที่ทาวิจัยในพื้นที่ที่กาหนดเท่านั้น ส่วนทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก ถ้าผ่านมหาวิทยาลัยก็ต้อง
กลั่นกรองให้ทาในพื้นที่
นายไพรัช อรรถกามานนท์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย โดยต าแหน่ ง เสนอแนะว่ า กรุ ง เทพมหานครมี ฝ่ า ยพั ฒ นาชุ ม ชนของแต่ ล ะเขต ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยสามารถประสานนายเจริญ ศรีอาริยะจันทร์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ช่วยหาข้อมูลจากฝ่ายพัฒนาชุมชนของแต่ละเขตได้
มติที่ประชุม มอบมหาวิทยาลัยจัดทาแผนยุทธศาสตร์และดาเนินการตามแนวทางที่องคมนตรีเสนอแนะ
และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย
๓.๒ อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ รอบที่ ๓
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า สานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนาเสนอ
รายชื่อและข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๓ เพื่อขออนุมัติการ
ให้ปริญญา ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ และนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยให้ความ

๖
เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
โปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญา ประจาภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๓ จานวน ๑๖๔ คน
จาแนกตามปริญญา ดังนี้
๑) ระดับปริญญาโท
จานวน ๕ คน
๒) ระดับปริญญาตรี
จานวน ๑๕๙ คน แยกเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้
๒.๑) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)
จานวน ๕๔ คน
๒.๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
จานวน ๑๗ คน
๒.๓) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
จานวน ๑ คน
๒.๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
จานวน ๘ คน
๒.๕) ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จานวน ๑ คน
๒.๖) ปริญญาศิลปบัณฑิต (ศ.บ.)
จานวน ๒ คน
๒.๗) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
จานวน ๗๑ คน
๒.๘) ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
จานวน ๑ คน
๒.๙) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) จานวน ๑ คน
๒.๑๐) ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
จานวน ๓ คน
๓.๓ ผลการประเมินผลทางวิชาการเพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์พิเศษกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี/เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ รายงานข้อมูลความว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการใน
การประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ จานวน ๕
ราย และขอรับรองผลการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่น จานวน ๑ ราย สรุปผลได้ดังนี้
๑) ระดับศาสตราจารย์
๑.๑) ผลการประเมิ น ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. ก าหนดจ านวน ๑ ราย ได้ แ ก่ รอง
ศาสตราจารย์ศรีณัฐ ไทรชมภู สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยา ขออนุมัติ
แต่งตั้ง ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับเรื่องและเอกสารปรับแก้ครบสมบูรณ์
๑.๒) ระดับศาสตราจารย์ ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนดจานวน ๑ ราย
๒) ระดับรองศาสตราจารย์ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนดจานวน ๑ ราย ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี รุจิธนพานิช สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี ขออนุมัติแต่งตั้ง
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับเรื่องและเอกสารปรับแก้ครบสมบูรณ์
๓) ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนดจานวน ๒ ราย
ได้แก่

๗
๓.๑) อาจารย์ ว ณิ ฎ า ศิ ริ ว รสกุ ล สั ง กั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขออนุมัติแต่งตั้ งทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับ
เรื่องและเอกสารปรับแก้ครบสมบูรณ์
๓.๒) อาจารย์อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ ขออนุมัติแต่งตั้งทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับเรื่องและเอกสารปรับแก้
ครบสมบูรณ์
๔ ) ขอรั บ รองผลการก าห นดต าแห น่ ง ท างวิ ช าการจากมห าวิ ท ยาลั ย อื่ น ได้ แ ก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสีห์ พราหมณ์แก้ว สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาการโทรคมนาคม
ผลการพิจารณาผ่านเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด และเป็นไปตามข้ อบังคับที่เกี่ยวข้อง เห็นควรอนุมัติตั้งแต่วันที่
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการมีมติรับรองผลงานการขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลั ย ถามว่า ส าหรับ รายแรกที่น าเสนอผลงานวิช าการรับ ใช้สั ง คมนั้ น
ปัจจุบันยังทาอยู่หรือไม่
รองศาสตราจารย์พิเศษกัลยา แสงเรือง กล่าวว่า ปัจจุบันรองศาสตราจารย์ศรีณัฐ ไทรชมภู
ยังได้ไปปฏิบัติและลงพื้นที่ในการพัฒ นา เช่นปัจจุบันยังพัฒนามะม่วงพันธุ์ น้าดอกไม้คุ้งบางกระเจ้า ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI กับมะม่วงน้าดอกไม้ในพื้นที่ทั้งจังหวัดสมุทรปราการ เป็นโครงการต่อเนื่อง
ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ซึ่ งมี ห น่ ว ยงานที่ เข้ าร่ว มพั ฒ นา ได้แ ก่ ส านั ก งานเกษตรจั งหวัด สมุ ท รปราการ
ส านั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั งหวั ด สมุ ท รปราการ ส านั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น จั งหวั ด สมุ ท รปราการ ส านั ก
ชลประทานสมุทรปราการ สานักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
องค์กรมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นอกจากนั้น สานักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องค์กร
มหาชนให้ทุนงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาพื้นที่บางกระเจ้า และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนา
พืน้ ที่บางกระเจ้า
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว่า เขตบางกระเจ้าอยู่ในเขตพื้นที่การบริการของมหาวิทยาลัย
หรือไม่ ถ้าไม่อยู่ก็แล้ วไป ตามจริงแล้วบางกระเจ้าต้องสามารถทาให้เห็ นได้ว่า การรักษาพื้นที่เอาไว้ในเชิง
เกษตรสามารถเลี้ ยงตัวและให้ คนอยู่ ดีกินดีได้ เพราะมิฉะนั้นจะเกิ ดความรู้สึกว่า พื้นที่ของเขาถูกหวงห้ าม
เพื่อให้เป็นปอดของคนกรุงเทพฯ ในขณะที่คนกรุงเทพฯ ร่ารวยขึ้น ตัวเขาเองยังอยู่กันอย่างลาบาก ถ้าสามารถ
ท าให้ เห็ น ได้ ว่า การรั ก ษาไว้ นั้ น มี คุ ณ ค่ า ท าให้ เกิ ด ผลประโยชน์ ต อบแทนทางเศรษฐกิ จ เช่ น ปั จจุ บั น คน
ต่างประเทศมาเที่ยวก็ไม่ได้อยากเห็นเมืองที่เป็นอาคาร แต่อยากเห็นวิถีชีวิตธรรมชาติ ถ้าสามารถพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เข้าไปในพื้นที่ และทาให้เป็นระบบ สะดวก มีการบริการรับส่งพาไปชมวิถีชีวิตอาจจะช่วย
ได้มาก แต่เนื่องจากไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยก็ให้รองศาสตราจารย์ศรีณัฐ ไทรชมภู ไปหารือกับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพราะว่ามีงบประมาณสนับสนุนอยู่

๘
อุ ป นายกสภามหาวิท ยาลั ย กล่ า วว่ า เนื่ อ งจากได้ รับ แต่ งตั้ งจาก ก.พ.อ. ให้ เป็ น ประธาน
ตาแหน่ งทางวิชาการสายที่เรียกว่า วิชาการรับใช้สังคม ก็ ได้ดาเนินการและประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม
๒๕๕๙ จึงยินดีมากที่มีบุคลากรมาดาเนินการทางวิชาการสายนี้ เพราะเมื่อก่อนคาว่าวิชาการหมายถึงหนังสือ
หรือตารา การวิจัย งานวิชาการลักษณะอื่น งานแปล งานประดิษฐ์คิดค้น เมื่อมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย
ในภารกิจก็ควรมีวิชาการสายใหม่ขึ้นมา ขณะนี้มีผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสายนี้อยู่ที่ ก.พ.อ. จานวน ๖
ราย สาหรับรองศาสตราจารย์ศรีณัฐ ไทรชมภู จะเป็นรายที่ ๗ คาถามคือในการประเมินผลงานทางวิชาการรับ
ใช้สังคมนั้น ระบุว่าจะต้องตั้งคณะบุคคลหนึ่งคณะไปดูงานในพื้นที่จริงว่า เมื่อทาโครงการแล้ว พื้นที่นั้นเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เกิดการพัฒ นาดีขึ้นในเชิงเศรษฐกิจ สังคม คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบสภาพจริงในพื้นที่หรือไม่ เพราะถ้าไม่ได้แต่งตั้ง หากส่งเรื่อง
ไปถึงสกอ. ก.พ.อ. อาจจะมีคาถามนี้ได้ ถ้าแต่งตั้งแล้วก็ไม่มีปัญหา หากไม่แต่งตั้ง ก.พ.อ. อาจจะตรวจสอบโดย
ส่งคนไปสารวจในพื้นที่จริง
รองศาสตราจารย์พิเศษกัลยา แสงเรือง เรียนให้ ที่ประชุมทราบว่า ว่า ศาสตราจารย์สนิท
อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการได้เคยไปดูพื้นที่และคณะกรรมการที่เป็นผู้
ประเมินก็มาจากศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง (รัฐประศาสนศาสตร์) แต่มิได้มีคาสั่งแต่งตั้ง
จึงขอถามว่า ต้องมีคาสั่งด้วยหรือไม่
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ ข้ อ มู ล ว่ า ควรจะต้ อ งมี ค าสั่ ง จากคณะกรรมการพิ จ ารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ (กพว.) แต่ไม่ทราบว่าผู้ที่ไปตรวจสอบในพื้นที่นั้น คุณสมบัติในการคัดเลือกเป็นอย่างไร
แต่ ก็ค วรให้ มี ค วามครอบคลุ ม เช่น เรื่ องมะม่ ว ง ก็ ต้ องมี ผู้ รู้เรื่องมะม่ ว ง เพี ยงแต่ให้ ดู ว่าด าเนิ น การไปตาม
กระบวนการขั้นตอนและหลักเกณฑ์ หากไม่เช่นนั้นจะถูกตรวจสอบจาก ก.พ.อ.
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิถามว่า กรรมการที่กล่าว
มานั้น ก.พ.อ. ได้กาหนดคุณสมบัติ ซึ่งสามารถจะดาเนินการได้ตามที่กาหนดได้เลยหรือไม่
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปในการให้คนไปประเมินงาน ก.พ.อ.
ไม่ได้เขียนออกมา แต่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการซึ่งเป็นผู้เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
ประเมินผลงานฯ ก็ต้องประเมินให้ตรง เป็นเกณฑ์ง่ายๆ ที่รู้กันโดยทั่วไป
นายดุสิต เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่า การประเมินนี้
เข้าหลักการควบคุมคุณภาพ ควรจะบอกได้ว่าประเมินแล้วอยู่ในระดับใด ฉะนั้นควรกาหนดขั้นตอน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า มีอยู่แล้วในเกณฑ์การประเมินผลงานการรับใช้สังคม
ซึ่งจะระบุว่า แต่ละระดับต้องทาอะไรบ้าง สาหรับตาแหน่งศาสตราจารย์ต้องมีผลงานอย่างน้อย ๒ ประเภท
คือ หนังสือ หรืองานวิจัย หรืองานประดิษฐ์คิดค้น ผลงานที่บังคับคือหนังสือ ส่วนงานวิจัยกับงานวิชาการรับใช้
สังคมนั้นให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ในรายนี้หนังสือได้ระดับดี มากทั้งหมด และงานวิชาการรับใช้สังคมนั้น
ได้รับการประเมินในระดับดีมากทั้งหมดเช่นกัน การประเมินนั้นจะประเมินตามรายงานไม่ได้ ขั้นแรกประเมิน
จากเอกสารในทุกมิติและได้รับการแก้ไข ก่อนที่จะลงตรวจสอบพื้นที่โดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ

๙
รองศาสตราจารย์ ค มเพชร ฉั ตรศุ ภ กุ ล กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ถ ามว่ า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลงานฯ ที่อ่านผลงานและให้ผลการประเมินระดับดีมากแล้วนั้น ควรจะ
เป็นชุดเดียวกันกับที่จะลงตรวจสอบพื้นที่หรือไม่
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยตอบว่า เป็นชุดเดียวกันได้ จะลงไปตรวจสอบเองก็ได้ถ้าคุณสมบัติ
ตรง หรือตั้งคณะอนุกรรมการไปตรวจสอบก็ได้
รองศาสตราจารย์ ค มเพชร ฉั ต รศุ ภ กุ ล กล่ า วว่ า รายงานครั้ ง นี้ ยั งขาดในส่ ว นของการ
ตรวจสอบพื้นที่จริง ถ้าเช่นนั้นต้องรายงานสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือไม่
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า เนื่องจากยังไม่ได้อ่านเล่มจริงจึงไม่ทราบว่ากรรมการที่ตั้ง
มา ๓ คน นั้น หลังจากอ่านรายงานแล้วได้ลงพื้นที่หรือไม่ หากลงพื้นที่จริงและพบว่าพื้นที่ได้รับการพัฒนาและ
มีการเปลี่ยนแปลงจริงแล้วให้ผลการประเมินดีมากก็คงไม่มีปัญหา แต่ต้องอยู่ในรายงานว่าได้ลงพื้นที่หรือไม่
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว่า ระเบียบดังกล่าวนี้ ได้ประกาศใช้แล้วหรือไม่
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลว่า เป็นประกาศ ซึ่งได้ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อปีกว่า และ
อธิบายมหาวิทยาลัยต่างๆ แล้ว สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนั้นก็ได้มาบรรยายไปแล้ว
รองศาสตราจารย์พิเศษกัลยา แสงเรือง กล่าวว่า เนื่องจากเป็นตาแหน่งศาสตราจารย์ และ
เป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งคณะกรรมการ กพว. โดยประธาน ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว ได้
พิจ ารณาอย่ างละเอีย ด และมีการประชุมหลายครั้ง โดยมีเอกสารที่ได้ส รุปมาอย่างชัดเจนตามเกณฑ์การ
พิจารณาผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ๗ ประเด็นคือ ๑) พิจารณาสภาพก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร
๒) การมีส่วนร่วมและการยอมรับ ของสังคมเป้าหมาย ๓) กระบวนการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
๔) ความรู้ห รือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงนั้น ๕) การคาดการณ์ สิ่งที่จะตามมา
หลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว ๖) การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ๗) แนวทางการ
ติดตามและการดารงรักษาการพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป ประเด็นทั้ง ๗ ข้อนี้ คณะกรรมการ กพว. ได้
พิจารณาว่า ๑) ก่อนลงพื้นที่เป็นอย่างไร ๒) การดาเนินการเป็นอย่างไร ๓) หลังจากการดาเนินการแล้วผลลัพธ์
เป็นอย่างไร และต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไร
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า มีกติกาว่า กรรมการที่พิจารณานั้นต้องลงไปตรวจสอบสภาพ
จริงในพื้นที่ แต่จะตรวจสอบทั้ง ๓ ประเด็นคงไม่ได้ เพราะเมื่อมาขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการนั้นผ่านขั้นที่
๑ ที่ว่าเดิมเป็นอย่างไรไปแล้ว ไม่สามารถตรวจสอบได้ แต่ตรวจสอบได้ว่าวันนี้เป็นอย่างไร และไปถามชาวบ้าน
ได้ว่า แต่ก่อนเป็นอย่างไร แต่ไม่สามารถเห็นสภาพเดิมได้แล้ว สิ่งที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นห่วงคือ ได้ตั้ง
คณะกรรมการหรือส่งใครลงไปดูเพื่อตรวจสอบกับผลงานที่นาเสนอมานั้นหรือไม่ ได้ดาเนินการตามนั้นหรือไม่
รองศาสตราจารย์พิเศษกัลยา แสงเรือง กล่าวว่า ประธาน กพว. ได้มอบหมายให้ลงไปดู
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า หากมั่นใจสภามหาวิทยาลัยก็น่าจะให้ความเห็นชอบได้
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ต้องระบุ เป็นลายลักษณ์อักษรว่า ในการตรวจสอบ ประธาน
กพว.ได้มอบหมายให้ลงไปตรวจสอบ แล้วพบว่าเป็นจริงตามที่รายงาน

๑๐
รองศาสตราจารย์ คมเพชร ฉัตรศุภ กุล ให้ ข้อสั งเกตว่า การรายงานต่อสภามหาวิทยาลั ย
แบบเดิมไม่ครอบคลุ มรูป แบบของผลงานวิชาการรับ ใช้สั งคม นอกจากจะมีผ ลการประเมินแล้ ว ควรจะมี
คาอธิบายให้รายละเอียดว่ า ได้มีการไปตรวจสอบพื้นที่จริงอย่างไรบ้าง เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ
ข้อมูลและเพื่อความมั่นใจว่า สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติผลอย่างถูกต้อง
รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า งาน
วิชาการรับใช้สังคมนั้น มีจุดเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่นายถนอม อินทรกาเนิด เป็นผู้ดาเนินการที่
ก.พ.อ. ซึ่งกว่าจะสาเร็จได้รับการยอมรับก็ใช้ ระยะเวลานานมาก แต่รองศาสตราจารย์ศรีณัฐ ไทรชมภู เริ่ มลง
พื้นที่บางกระเจ้าสิบกว่าปีแล้ว เท่าที่จาได้มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์มีงานวิจัยชิ้นหนึ่ง และ
ตนเองได้มอบหมายให้จัดทางานวิจัย ในสมัยที่ดารงตาแหน่งอธิการบดีอยู่ บางกระเจ้าเป็นพื้นที่บ้านของรอง
ศาสตราจารย์ศรีณัฐ ไทรชมภู เป็นพื้นที่สีเขียว และมีการอนุรักษ์ไม่ให้มีพื้นที่อุตสาหกรรม ศาสตราจารย์สนิท
อักษรแก้ว ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้ไปลงพื้นที่นี้ด้วยกันตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้ว จึงได้มีการขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ และดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มั่นใจได้ว่า มีการลง
พื้นที่จริงและทาจริง สิ่งที่ได้รับรู้ในช่วงนั้นคือมีการร่วมมือกับท้องถิ่นทาให้พื้นที่เป็นตลาดบางกระเจ้าและมี
เส้นทางจักรยาน ซึ่งทาสาเร็จ แสดงว่าไม่ได้ทาอย่างฉาบฉวย จึงขอให้มีการเขียนให้สมบูรณ์ถูกต้อง สามารถ
ยืนยันกับ ก.พ.อ. ได้ เพราะวิธีการและขั้นตอนที่ให้ถูกต้องตามวิธีการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการจะต้องมี
หลักฐาน มีการตรวจสอบ จึงเห็นควรให้มีการทาหลักฐานข้อมูลและสามารถพิสูจน์ได้
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ควรกลับไปตรวจสอบประกาศ ก.พ.อ. ถึงกระบวนการที่
จะต้องตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบพื้นที่ให้ถูกต้องตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด อาจใช้เวลา ๑-๒ เดือน ตั้งบุคคล
ลงไปดูและถ่ายรูปมาประกอบกับเอกสารว่า เมื่อคณะกรรมการลงไปดูแล้ว ผลในแต่ละหัวข้อเป็นอย่างไร จะได้
ส่งไปรายงานต่อ ก.พ.อ. โดยเรื่องนี้ต้องไม่ถือว่า เป็นความไม่สมบูรณ์ของผู้ขอกาหนดตาแหน่ง ถ้าผลการ
ตรวจสอบเป็นไปตามการประเมินคือผ่า นเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาหนด จะต้องได้รับแต่งตั้งย้อนกลับไปในวันที่ส่ง
เอกสารสมบู รณ์ ตอนนี้ ที่ไม่สมบูรณ์ คือการไม่สมบูรณ์ ในระดับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ ซึ่งต้องไปดาเนินการเพื่อยืนยันว่า เป็นจริงตามที่รายงานมาหรือไม่ เพื่อมิให้เกิดข้อกังขา
ศาสตราจารย์จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกตว่า
กรณีของผู้ประเมินรวมถึงผู้ที่จะไปตรวจสอบนั้น ตามกระบวนการของการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการต้อง
เป็นความลับ ดังนั้นหากมีการแต่งตั้งกรรมการไปประเมินอย่างเป็นทางการจะขัดกัน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้แต่ง ตั้ง
ไม่ใช่สภามหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับการตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลงานฯ สภามหาวิทยาลัยไม่มีทางทราบ
ต้องมีความเชื่อใจในคณะกรรมการที่ แต่งตั้งไป ส่วนคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการจะไปตั้งใคร
นั้นก็แล้วแต่คณะกรรมการ ดังนั้น หากยังไม่แต่งตั้งก็ให้ไปดาเนินการ เป็นความลับของคณะกรรมการ กพว.
ไม่ต้องรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบว่าตั้งใคร และเมื่อลงพื้นที่อย่าถ่ายรูปคนที่ไปประเมิน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอให้ไปตรวจสอบส่วนที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานที่ต้องมีทั้ง
ตารา งานวิจัย ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าทาอย่างไร ถูกต้องหรือไม่

๑๑
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวสรุปว่า หากไปตรวจสอบแล้วพบว่าได้ทาครบถ้วนตามประกาศ
แล้ว ก็ให้นามารายงานสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้คาแนะนาว่าให้จัดทาเป็นรูปเล่มและมี
ภาพประกอบ ส่วนรายอื่นๆ ก็อนุมัติ รายนี้ ก็อนุมัติแต่เพื่อความรอบคอบที่จะให้ได้ รับแน่นอน ก็ให้ไปทาเพื่อ
ความสมบูรณ์ สภามหาวิทยาลัยไม่มีข้อสงสัยในความสามารถ แต่เพื่อประโยชน์ต่อการไม่ถูกทักท้วงจาก สกอ.
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ราย รองศาสตราจารย์ศรีณัฐ
ไทรชมภู สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยา ทั้งนี้โดยให้อนุมัติ
แต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่เพื่อความรอบคอบเพื่อประโยชน์ต่อการไม่
ถูกทักท้วงจาก สกอ.ให้ไปดาเนินการให้สมบูรณ์โดยมอบคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
๑.๑) ตรวจสอบประกาศ ก.พ.อ. ถึงกระบวนการที่จะต้องตั้งคณะกรรมการ
ไปตรวจสอบพื้นที่ให้ถูกต้องตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด
๑.๒) หากตรวจสอบแล้วพบว่าได้ทาครบถ้วนตามประกาศแล้ว ก็ให้นามา
รายงานสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
๒) อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กาหนดจานวน ๑ ราย
๓) อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กาหนดจานวน ๑ ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี รุจิธนพานิช สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี โดยอนุมัติแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๔) อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๒ ราย ซึ่งผ่านเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. ได้แก่
๔.๑) อาจารย์ว ณิ ฎ า ศิริว รสกุล สั งกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยอนุมัติแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๒) อาจารย์อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒ น์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิช า
นิเทศศาสตร์ โดยอนุมัติแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๕) อนุมัติผลการขอรับรองผลการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่น รายผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สุ รสี ห์ พราหมณ์ แก้ว สั งกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิทยาการ
โทรคมนาคม ตั้งแต่ วัน ที่ ๑๗ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ งเป็น วัน ที่ คณะกรรมการพิ จารณา
ตาแหน่งทางวิชาการมีมติรับรองผลงานการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
๓.๔ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่กรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ครบวาระการดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมการดาเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายธุรกิจและการลงทุนเพื่อการศึกษา ได้พิจารณาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามระเบียบ

๑๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรมพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่กรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
ดังนี้ ๑. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน ๒. นายสมชาย เสียงหลาย ๓. นายภราเดช พยัฆวิเชียร ๔. นายทัศนัย
วันคง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวารนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล ให้ข้อสังเกตว่า นายภราเดช พยัฆวิเชียร เป็นนายก
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร จะมีเวลามาทาหน้าที่หรือไม่
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมพิจารณาว่า เท่าที่ผ่านมาผลงานของศูนย์วัฒนธรรม
พระนครมีมากน้อยเพียงใด
รองศาสตราจารย์ เกษม ช่ว ยพนั ง กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยจากคณาจารย์ป ระจาให้
ข้ อ สั ง เกตว่ า ในร่ า งประกาศฯ มี ก รรมการ ๘ คน ดั ง ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุ ม หน้ า ๓๖
ผู้ทรงคุณวุฒิลาดับที่ ๔ – ๗ จะมีเวลาหรือไม่
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล เสนอว่า ขณะนี้บริบทเปลี่ยนไป ดังนั้นถึงเวลาทบทวน
โครงสร้างภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานว่าเหมาะสมกับยุคปัจจุบันหรือไม่
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมพิจารณาว่า วัตถุประสงค์ของศูนย์นั้น กรรมการ
สามารถทาได้หรือไม่
นายดุสิต เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการดาเนินงานของ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ฝ่ า ยธุ ร กิ จ และการลงทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาให้ ข้ อ มู ล ว่ า คณะกรรมการด าเนิ น งานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝ่ายธุรกิจฯ ได้ดาเนินการตามหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มขาดทุนก็
ต้องเปลี่ยนแปลง ต้องปรับ ดังนั้นถ้าศูนย์ฯ เริ่มขาดทุนก็ต้องดูแล และทบทวนยุทธศาสตร์ ซึ่งขณะนี้ศูนย์ฯ ก็
ทาถูกต้องขึ้นแล้ว
อธิการบดีรายงานว่า ๑) ได้ติดตามข้อมูลบัญชีจากศูนย์ฯ พบว่า ยังตรวจสอบไม่ได้ส่วนหนึ่ง
จึงให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ ตุลาคมนี้ ๒) ผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ ย้อนหลังพบว่าศูนย์ฯ ปิด
บัญชีไม่ลง ๒ ปี ทราบว่าขณะนี้ตรวจสอบครบแล้ว คงเหลือเฉพาะเรื่องค่าเสื่อมราคา จากนั้นได้เรียนที่ประชุม
ว่า ในการนาเสนอวาระนี้ได้ดาเนินการตามข้อบังคับฯ คือ กรรมการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งประชุม ๒ เดือนต่อครั้ง
ผู้อานวยการต้องมารายงานผลให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ ถ้าเห็นชอบก็จะได้เชิญ ประชุม ทั้งนี้ ผล
จากการประชุมกรรมการบริหารศูนย์ฯ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ จะนาไปสู่การทบทวนได้
รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ ข้อมูลว่า
จากการได้มีโอกาสทางานร่วมกับ ผู้ทรงคุณ วุฒิ ๒ – ๓ ปี กรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ ได้ทาอย่างต่อเนื่องมาจน
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มีที่มาจากการศึกษาดูงาน Polynesian Cultural Center หรือ PCC
มหาวิทยาลัยบริกัมยัง ฮาวาย ซึ่งจะมีสถานภาพเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่บริหารงานโดยอิสระแยก
ต่างหากจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ในส่วนของข้อหารือว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เสนอมานั้น
สามารถทาหน้าที่ได้หรือไม่ ตนมีความเห็นว่าน่าจะทาได้ สิ่งที่ควรพิจารณาคือ ควรปรับการดาเนินงานของ
ศูนย์อย่างไรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและราบรื่น

๑๓
รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะว่า
ควรพิจารณาก่อนว่า ผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ๕ ข้อนั้น ศูนย์ฯ ได้ดาเนินการไปแล้วอย่างไร แล้วจึง
พิจารณาว่าใครบ้างที่ควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่า ในแง่ของ
การบริ ห ารองค์ ก ร ระเบี ย บชั ดเจน แต่ เวลาปฏิ บั ติแ ล้ ว เป็ น อย่างไร โดยมีข้ อสั งเกตว่าการมี ทั้ งกรรมการ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายธุรกิจและการลงทุนเพื่อการศึกษา และมีกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรม
พระนคร นั้น เป็นการบริหารงาน ซ้าซ้อนหรือไม่
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลว่า ในการดาเนินการมีคณะกรรมการดาเนินงานของ
สภามหาวิทยาลั ย ฝ่ ายธุรกิจและการลงทุนเพื่อการศึกษา และกรรมการจะกากับดูแลการดาเนินงานของ
กรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ส่วนหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒินั้นก็มีกาหนดไว้ในข้อบังคับ
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ าวสรุ ป ว่ า เนื่ อ งจากกรรมการเดิ ม ยั งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไปก่ อ นได้
ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยต้องทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณา จึงเห็น ควรให้เลื่อนการพิจารณาไป
ก่อน อย่างไรก็ตาม การตั้งกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมพระนคร โดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒินั้นก็เพื่อให้ได้รับ
คาแนะนาและประสบการณ์เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินงานเชิงธุรกิจของมหาวิทยาลัย มิใช่ให้มาควบคุมการ
ดาเนินงาน เป็นขั้นเป็นตอนอย่างระบบราชการ เมื่อศูนย์ฯ ดาเนินการอย่างไรไปก็ให้มาเล่าให้กรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ ฟัง กรรมการฯ อาจมีมุมมองแนวคิดที่ดีกว่ามาแลกเปลี่ยนให้ข้อสังเกตกัน นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่า
ศู น ย์ ฯ นี้ น าแนวคิ ด มาจากศู น ย์ PCC ของมหาวิ ท ยาลั ย บริ กั ม ยั ง ฮาวาย ซึ่ ง ศู น ย์ PCC นั้ น มี ร ายได้ ใ ห้
มหาวิทยาลั ย แต่ศูน ย์ วัฒ นธรรมพระนครของเรานั้น มหาวิทยาลั ยต้องให้ งบประมาณไปใช้จ่าย เพราะตั้ง
ข้าราชการเป็นผู้อานวยการ ผู้ทรงคุณวุฒิก็มาจากระบบราชการ ซึ่งไม่เคยทาธุรกิจ บริหารแบบราชการซึ่งไม่มี
ต้ น ทุ น ทั้ ง นี้ หากกรรมการบริ ห ารศู น ย์ ฯ ไม่ เสนอชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้ ค ณะกรรมการด า เนิ น งานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝ่ายธุรกิจและการลงทุนเพื่อการศึกษา คณะกรรมการดาเนินงานฯ ก็จะสามารถพิจารณา
สรรหาบุคคลต่างๆ ที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล ถามว่า ผู้อานวยการปัจจุบันเป็นบุคลากรภายในหรือ
บุคคลภายนอก
อธิการบดีรายงานว่า เป็นบุคลากรซึ่งเป็นข้าราชการบานาญ
นายกสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เดิมผู้อานวยการเป็นบุคคลภายนอก แต่มีปัญหา
เงินรั่วไหล ซึ่งอาจเป็นเพราะให้ค่าตอบแทนน้อยไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจต้องลงทุนให้มากขึ้น สรรหาบุคคล
ที่เป็นผู้สุจริตและมีความสามารถอย่างแท้จริง จะได้ไม่เกิดการทุจริตโดยอาจกาหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษ หรือ
Profit Sharing กาหนดอัตรารายได้ที่ศูนย์ฯ จะต้องทาให้ได้ เป็นเงินเท่าใด ถ้ารายได้เกินจากที่กาหนดไว้ร้อย
ละเท่าใดจะได้ Profit Sharing เท่าใด กาหนดเป็นระดับไว้ให้ชัดเจน ผู้ประสบผลสาเร็จทางธุรกิจจะใช้วิธีนี้
ทั้งสิ้น และโดยธรรมชาติของมนุษย์ ทุกคนก็ต้องการทางานที่ตนได้ประโยชน์ตอบแทนเต็มที่ ถ้าประโยชน์ตอบ
แทนน้อย ก็จะนาเวลาไปใช้ทาอย่างอื่นที่ให้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น

๑๔
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ เสนอให้ประเมินผลงานที่ผ่านมาของศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดในข้อบังคับ อย่างไรก็ตาม ผู้อานวยการศูนย์ฯ เป็นบุคคลที่สาคัญที่สุด เป็นผู้บริหาร
ระดับสูงสุดของศูนย์วัฒนธรรมฯ อาจมีปัญหาอุปสรรคจากระบบราชการก็ได้ จึงเห็นว่าควรประเมินผลและ
สาเหตุที่แท้จริง ทั้งด้านตัวบุคคลและด้านระบบ
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล เห็นด้วยว่า ควรมีการทบทวนผลการดาเนินงานและ
รายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบว่า ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ๕ ข้อหรือไม่ เพราะอะไร ส่วนกรณีที่ให้
พิจารณาค่าตอบแทนให้ผู้อานวยการสูงๆ นั้น ตนยังไม่เห็นปริมาณงานของศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางด้านธุรกิจ
รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร ให้ข้อมูลว่า PCC ของมหาวิทยาลัยบริกัมยังฮาวายเน้น
วัฒนธรรมและรายได้ที่ไปเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่เรียนแล้วนาไปสู่การปฏิบัติจริงได้ ส่วน
ศูน ย์ วัฒ นธรรมพระนครนั้ น ที่ มาก็ต้ องการให้ แ ยกระบบออกจากราชการ มีผู้ ดู แลเป็น นั กธุรกิจ ไม่ ใช่ นั ก
การศึกษา ทั้งหมดนี้เป็นเพราะไม่เข้าใจระเบียบ จึงควรมีการทบทวน
นายกสภามหาวิท ยาลั ย กล่ าวว่า เมื่ อ ออกระเบี ย บมาก็ ต้ องการให้ บ ริห ารงานด้ ว ยความ
คล่องตัว แต่ไม่มีใครมารายงานว่า การดาเนินงานติดขัดอะไร ซึ่งแสดงว่าผู้ปฏิ บัติไม่ได้เคยคิดหาหนทางแก้ไข
ข้อติดขัดต่างๆ จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อสังเกตว่า ลักษณะภูมิศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับฮาวาย
นั้นแตกต่างกัน ฮาวายเป็นเกาะ มีการแสดงวัฒ นธรรมที่ดึงดูดความสนใจ แต่มหาวิทยาลัยไม่มีอะไรดึงดูด
เช่นนั้น อีกทั้งผู้บริหารศูนย์ฯ ก็ทาแบบราชการ ดังนั้น ต้องเปลี่ยนความคิด ถ้าทาไม่ได้ก็ควรปรับเปลี่ยนไปทา
สิ่งอื่น และให้ ศูน ย์ วัฒ นธรรมพระนครน าผลงานที่ได้ดาเนิน การไปมารายงานเพื่อสภามหาวิท ยาลั ยจะได้
พิจารณาว่ามีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือไม่
มติที่ประชุม ให้ชะลอการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารศูนย์วั ฒ นธรรมพระนครไปก่อน โดยให้ศูนย์
วัฒ นธรรมพระนครน าผลงานที่ ได้ ด าเนิ น การไปมารายงานเพื่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย จะได้
พิจารณาว่ามีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือไม่
๓.๖ (ร่าง) หลักสูตร จานวน ๒ หลักสูตร
๓.๖.๑ (ร่า ง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์แ ละ
สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๖.๒ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมยั่งยืน
และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอ (ร่าง) หลักสูตร จานวน ๒ หลักสูตร ซึ่งผ่าน
คณะกรรมการสภาวิช าการ และคณะกรรมการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลั ย ฝ่ายกลั่ นกรองหลั กสู ตร
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติ

๑๕
๑) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสถาปั ต ยกรรมยั่ ง ยื น และสิ่ งแวดล้ อ ม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยให้ ป รั บ แก้ ต ามข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะและรายงานต่ อ ประธานคณะกรรมการ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร
๓.๗ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
(สมอ. ๐๘) ระดับปริญญาตรี ๓ สาขาวิชา ระดับปริญญาโท ๑ สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก ๑ สาขาวิชา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ระดับปริญญาตรี ๓ สาขาวิชา ระดับปริญญาโท ๑ สาขาวิชา ระดับ
ปริญญาเอก ๑ สาขาวิชา ดังนี้ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบั ณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้ สูงอายุ ๔) หลักสูตรบริห ารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ทั้งนี้ โดย
ได้นาเสนอสภาวิชาการ และคณะกรรมการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.
๐๘) ระดับ ปริ ญญาตรี ๓ สาขาวิช า ระดับปริญ ญาโท ๑ สาขาวิช า ระดับปริญ ญาเอก ๑
สาขาวิชา
๓.๘ คาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอาจารย์ชินวงศ์ ศรีงาม ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
พระนครรายงานข้อมูลความว่า ด้วยวิทยาลัยนานาชาติพระนครได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายพร้อมกับการ
อนุมัติงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐
เมื่ อ วั น ที่ ๖ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ ยั งมี งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การด าเนิ น การตาม
ยุทธศาสตร์และการจัดหาครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติเงินคงคลังในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติพระนครเพิ่มเติมอีก
๘.๖ ล้านบาทรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว่า เดิมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินยืมให้เท่าใด ใช้ไปเท่าใด

๑๖
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครรายงานว่า ๔๐ ล้านบาท ใช้ไปแล้ว ๓๓ ล้านบาท
คงเหลือ ๗ ล้านบาท
นายกสภามหาวิทยาลัยตอบว่า เงิ นคงเหลือ ๗ ล้านบาทก็จะให้ยืมได้เพียง ๗ ล้านบาท และ
ถามว่าขณะนี้วิทยาลัยดาเนินงานมากี่ปีแล้ว
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครตอบว่า ๓ ปี
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า วิทยาลัยต้องคืนเงินยืมเมื่อดาเนินงานครบ ๕ ปี จะนาเงินไปใช้ทาอะไร
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครตอบว่า นาเงินไปจัดทาห้องปฏิบัติสาหรับสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ โดยงานพัสดุ กองคลัง ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะให้ไปปรับงบประมาณในการดาเนินการให้ใช้ในวงเงินที่มี
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล ถามว่า ปัจจุบันรายรับรายจ่ายสมดุลกันหรือไม่ และปี
ที่ ๕ จะคืนเงินยืมได้หรือไม่
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครรายงานว่า รายได้ประมาณ ๗.๔ ล้านบาทต่อภาค
การศึกษาใช้เป็นค่าตอบแทน (เงินเดือน) เดือนละ ๗๕๐,๐๐๐ บาท
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตว่า ตามเอกสารประมาณการรายได้ ๒๖ ล้านบาท
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครให้ข้อมูลว่า ตามเอกสารหน้า ๑๕ รายได้ ๒๖ ล้านบาทนั้น
จะนาส่งมหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๕ คือ ๕ ล้านบาท จะเหลือเงินอีก ๒๑ ล้านบาท เพียงพอต่อการใช้จ่ายปกติ ซึ่งเป็นการ
ทางานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยในส่วนของเงินยืม ๘.๖ ล้านบาทนั้นจะใช้ทาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ ๔ ล้านบาท อีก ๔ ล้านบาท จะใช้ดาเนินงานพัฒนาต่างๆ ตามยุทธศาสตร์
นายไพรัช อรรถกามานนท์ ถามว่า มีข้อมูลอาจารย์ว่างไม่มีภาระงานสอน ๑๒ คน จะเปิด
สาขาวิชาเหล่านี้หรือไม่
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครรายงานว่า สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์จะเปิด
สอนได้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการขอการรับรองจากสภาแพทย์แผนไทยที่ให้อาจารย์
ประจาหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีสาขาที่ผู้สมัครเรียนน้อย ในปี
๒๕๖๑ นี้ จะรณรงค์และเชิญชวนให้มีผู้เรียนตามเป้าหมาย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่า ขณะนี้จานวนนักศึกษา ๒๓๘ คน ประมาณการว่า
ปี ๒๕๖๑ จะมีประมาณ ๓๐๐ คน จึงเห็นควรให้ยืมในวงเงิน ๗ ล้านบาทเท่าที่มีอยู่
นายดุสิต เจริญควนิช ให้ข้อสังเกตว่า ปัญหาขณะนี้คือ ยังมีสาขาวิชาที่ไมได้เปิ ดการเรียน
การสอนเพราะไม่มีนักศึกษา แต่มีอาจารย์ว่างอยู่ ๑๒ คน ถ้าเป็นธุรกิจทาเช่นนี้ไม่ได้ และเท่าที่พิจารณาการได้
เงินตามเป้าหมายก็เป็นไปได้ยาก จึงขอเสนอให้นาอาจารย์ที่ไม่มีภาระงานสอนไปประจาในคณะอื่นก่อน
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล เสนอว่า หากภายใน ๔ ปี ยังรับนักศึกษาตามจานวน
ที่ต้องการไว้ได้ คงต้องพิจารณาบทบาทของวิทยาลัย
อุป นายกสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตว่า รายได้ขณะนี้มาจากนักศึกษา ๒๓๘ คน และมี
หลักสูตรที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ ในขณะนี้ผู้อานวยการทางานเต็มที่และมีความตั้งใจ จึงเห็น

๑๗
ควรอนุมัติตามงบประมาณของวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ โดยยังคงต้องหักในส่วนที่ต้องให้มหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๕
และ ๕ ล้านบาทนาไปจัดหาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และให้ผู้อานวยการไปปรับลดวงเงิน
ให้เหลือตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว
อธิการบดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า วาระพิจารณานี้ ผ่านการกลั่นกรองจากกรรมการอานวยการ
วิทยาลัยนานาชาติพระนครมาแล้ว คณะกรรมการเล็งเห็นว่า สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์มีโอกาสก้าวหน้า
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า หากต้องการเงินเกินวงเงินที่อนุมัติคือคือเกิน ๔๐ ล้าน
บาท ต้องทาแผนมาใหม่ว่า รายได้เท่าใด ใช้เท่าใด คืนมหาวิทยาลัยเมื่อใด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อะเคื้อ กุลประสูติดิลก ให้ข้อสังเกตว่า ๑) มีงบประมาณรายจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา จึงขอทบทวนรายละเอียดว่าทาอย่างไรบ้าง และ ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัย
ดีเด่น ถ้าดาเนินงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จะประหยัดกว่า ดังนั้น ถ้าลด ๒ รายการนี้ก็จะสามารถใช้จ่าย
ได้ในวงเงิน ๗ ล้านบาท
มติที่ประชุม อนุ มัติวงเงิน ประมาณ ๗ ล้านบาท เท่าที่วิทยาลั ยนานาชาติพระนครเคยได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยไป และเงินเหลืออยู่โดย
๑) ให้ปรับลดรายการที่ไม่จาเป็ นหรือสามารถหางบประมาณโดยดาเนินการตามโครงการที่
มหาวิทยาลัยดาเนินการอยู่ อาทิ งานวิจัย
๒) ให้ปรับแผนมาใหม่และกาหนดด้วยว่าจะคืนมหาวิทยาลัยได้เมื่อใด.
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐
เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ยรายงานว่ า ตามที่ ได้ มี ก ารประชุม สภามหาวิท ยาลั ย ครั้งที่
๑๔/๒๕๖๐ เมื่ อ วัน ศุ ก ร์ ที่ ๖ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้ น ฝ่ ายเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ติ ด ตามการ
ดาเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย แจ้ งว่ า ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ ขอเชิ ญ ประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จานวน ๒ ครั้ง คือ ๑) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ๒) ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. จึง
เรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

๑๘
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู้จดบันทึกการประชุม
อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

