๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................

2

4

6

ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์
๔. นายดุสิต เจริญควนิช
๕. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๖. รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
๗. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๘. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๙. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๐. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๑. อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
อาจารยพัฒนพงษ จันทรควง
อาจารยสถาพร ปกปอง
อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ
อาจารยชาติเมธี หงษา
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
อาจารยนภพร เชื้อขํา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูลาประชุม
๑. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๒. ศาสตราจารย กิ ต ติ คุ ณ วิ ษ ณุ เครื อ งาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

๒
๓. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๔. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๔. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๕. นายดิเรก พรสีมา
๖. ผูชวยศาสตราจารยประกาศิต โสไกร
๗. นายสมชาย ทองพันธอยู
๘. ผูชวยศาสตราจารยประจักษ ไมเจริญ
๙. ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล ปอมสถิตย
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๒. รองศาสตราจารยสุภาวดี รัตนมาศ
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยธนาวุฒิ ขุนทอง
๑๔. อาจารยอภิศักดิ์ คูกระสังข
๑๕. อาจารยวรลักษณ เขียวมีสวน
๑๖. อาจารยวงศวิภา โถสุวรรณจินดา
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

อาจารยกัลยา นาคลังกา
อาจารยประภาภรณ แสนภักดี
อาจารยปรียา สมพืช
อาจารยณฐั พงษ มะลิซอน

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยศุภกาญจน วิชานาติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมยั่นยืนและสิ่งแวดลอม
อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมยั่นยืนและสิ่งแวดลอม
อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมยั่นยืนและสิ่งแวดลอม
อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
การทองเที่ยวและการโรงแรม
อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
การทองเที่ยวและการโรงแรม
อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
การทองเที่ยวและการโรงแรม
อาจารยประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
อาจารยประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
อาจารยประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
อาจารย ป ระจํ าหลั กสู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
พระพุทธศาสนา
อาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
พระพุทธศาสนา

๓
๒๒. นายธนภัทร ยุระเกตุ
๒๓. นายเฉลิมพล พลญาพิพัฒน
๒๔. อาจารยปฏิพทั ธ ภูงาม

๒๕. รองศาสตราจารยสุวิทย เฑียรทอง
๒๖. รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล
๒๗. นายเฉลิม ศรีผดุง
๒๘. ผูชวยศาสตราจารยชลอ วงศแสวง
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.

นางสาวชัชมน ประดิษฐการ
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นายวิทู โชติรัตน
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก

หัวหนาสํานักงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
อัยการอาวุโส สํานักงานคดีแพง สํานักงานอัยการสูงสุด
กรรมการและเลขานุ การ คณะกรรมการศึ กษาความ
เปนมาการใชที่ดินวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารและ
แนวทางการแกปญหาในอนาคต
รองป ระธาน กรรม การติ ด ตาม ตรวจส อบ แล ะ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
กรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย
กรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุ การกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิตกิ ร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

4

นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร กล า วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนด สรุปไดดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
อาจารย จุ ไร วรศั ก ดิ์ โยธิ น รองอธิ การบดี /เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ด ว ยมี
บุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร ที่ไดรับตําแหน งทางวิชาการและหรือ
ไดรับการเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก
๑) บุคลากรไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑
ราย ไดแก ผูชวยศาสตราจารยภัสชา นอยสะอาด พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

๔
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สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
๒) นักศึกษาสาขานาฏศิลปและการละคร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับรางวัลชนะเลิศ
จากการประกวดการแสดงศิ ลปะและวั ฒนธรรม ชุ ดพ อหลวงของแผ นดิ น รับถ วยรางวั ลชนะเลิ ศของนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดแก
๒.๑) นางสาวเกษศิรินทร ปดทุม
๒.๒) นางสาวกัญญาภัทร พันตรี
๒.๓) นางสาวณัฐญา กิจกองบุญ
๒.๔) นางสาวปวีณ พันธสีมา
๒.๕) นางสาวกุลิสรา เฉลยสุข
๒.๖) นางสาวจุฑามาส อูศรี
๒.๗) นางสาวชอทิพย นุมศรี
๒.๘) นางสาวสราลี สุขสาคร
๒.๙) นายนิพนธ แสงจันทร
โดยมีอาจารยผูฝกซอม ไดแก ผูชวยศาสตราจารยประจักษ ไมเจริญ ผูอํานวยการแสดง รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
๓) นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาไทย คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร ได รั บ รางวั ล ที่ ๒
ระดับอุดมศึกษา “เสนาะกรรณประชันวรรณวัจน ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ ๒๔” จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม
ความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรม อภิปราย สาธิต และประกวดอานทํานองเสนาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ไดแก นางสาวจันทรจิรา เปลงกระโทก โดยมีอาจารยศิวริน แสงอาวุธ เปนผูควบคุมและฝกสอน จึงเห็นควรมอบ
เกียรติคุณบัตรแกบุคคลดังกลาว
จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบเกียรติคุณบัตร และกลาวแสดงความยินดีความวา ในนาม
ของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการประกวดทั้งสองกิจกรรม ขอให
ทุกคนหมั่นฝกซอมตอไป จากความสําเร็จที่ผานมาจะเห็นไดวาไมไดสําเร็จดวยความบังเอิญหรือโชคชวย แตสําเร็จได
ดวยความสามารถของเราที่ขยันหมั่นเพียรและปฏิบัติตามกฎวินัย ขอใหยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตตอไป
ขอใหประสบความสําเร็จและโชคดี
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการ
ประชุมเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน ๑๖ หนา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีแกไข
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๓.๑ รายงานการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นเชิ ญ รองศาสตราจารย สุ วิ ท ย เฑี ย รทอง รองประธาน
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รายงานตอที่ประชุมความวา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย/อธิการบดี/
คณบดีหรือตําแหนงเทียบเทา ตามกรอบที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปแลว
นั้น คณะกรรมการฯ ไดจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เรียบรอยแลว และขอใหรอง
ศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล กรรมการ นําเสนอรายงานดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา มีความสนใจในตัวเลขจํานวน
นักศึกษาที่ออกกลางคัน ในปที่ ๒ มีจํานวนที่ออกกลางคันถึงรอยละ ๒๖ ถารับนักศึกษามา ๔,๐๐๐ คน ก็มี
นักศึกษาออกกลางคันถึง ๘๐๐ กวาคน และปถัดไปมีนักศึกษาออกกลางคันรอยละ ๘ โดยเฉลี่ยแลวมีนักศึกษา
ออกกลางคันถึงรอยละ ๓๕ มหาวิทยาลัยควรจะตองเอาใจใสในเรื่องนี้เปนพิเศษ ในปถัดไปขอใหคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ถามนักศึกษาดวยวา อาจารยเอาใจใสเพียงใด ชวยเหลือ ชวยแกปญหา
ต า งๆ ได ม ากน อ ยเพี ย งใด เช น ป ญ หาการเรี ย น ป ญ หาอื่ น ๆ ที่ อ าจารย ที่ ดี ค วรจะช ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและการเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น แตมีนักศึกษาออกกลางคัน
เกือบรอยละ ๓๕ จึงควรถือวาเรื่องนี้เปนเรื่องเรงดวนที่ตองเอาใจใสอยางใกลชิด ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
หากนักศึกษาเดือดรอนดานการเงิน ไดมีการตกลงกันวาใหตัดงบประมาณเงินรายไดจํานวน ๓ ลานบาทเพื่ อ
ชวยเหลือนักศึกษาที่เดือดรอนเรื่องการเงินในรูปแบบตางๆ มีทั้งใหเปลา ทํางาน และใหยืม มหาวิทยาลัยควรจะ
ทราบว า ที่ นั ก ศึ ก ษาออกกลางคั น ถึ ง ร อ ยละ ๓๕ นั้ น เพราะเหตุ อ ะไร ถ า ออกเพราะป ญ หาเรื่ อ งการเงิ น
มหาวิทยาลัยก็ตองหาวิธีการชวยเหลือ หากออกเพราะเรื่องการเรียน อาจารยจะตองเอาใจใสนักศึกษาอยาง
ใกลชิด ออกเรื่องปรับตัวไมไดเมื่อเขามาศึกษาแลว ฝายกิจการนักศึกษาตองลงไปดูแลชวยเหลือใหปรับตัวใน
สังคมมหาวิทยาลัยได
ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒ นสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตวา
วัตถุประสงคการประเมินขอ ๑ เพื่อประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และวิทยาลัย แตเมื่อพิจารณาแลว
พบวา ครอบคลุมเฉพาะคณะที่เปนคณะหลักๆ วิทยาลัยที่เกิดขึ้นใหมเชนวิทยาลัยนานาชาติพระนครนั้นยังขาด
การประเมินหรือมีเหตุใดที่ไมอยูในการประเมินครั้งนี้ รวมทั้งโครงการภาคพิเศษดวย
รองศาสตราจารย ไทย ทิ พ ย สุ วรรณกุ ล ชี้ แจงวา เป น เพราะระยะเวลาการดํ าเนิ น การของ
หน ว ยงานที่ ก ล าวมา หากครบรอบระยะเวลาการประเมิ น ก็ จ ะได รั บ การประเมิ น หน ว ยงานดั งกล า วเป น
หนวยงานที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ใหจัดตั้งเปนหนวยงานภายใน
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงใหขอมูลวา
วิทยาลัยนานาชาติพระนครมีขอบังคับเฉพาะของหนวยงาน และมีการประเมินตนเอง ซึ่งเคยไดรายงานตอสภา
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มหาวิทยาลัยแลว แตหากจะใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประเมินดวยในอนาคตก็เปน
การดีจะไดเปนภาพรวมเดียวกัน
ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ เสนอแนะวา ควรรวมวิทยาลัยนานาชาติพระนครเปนสวน
หนึ่งของการประเมินครั้งตอๆ ไปดวย เพื่อจะไดทราบขอมูลทุกหนวยทุกคณะในมหาวิทยาลัย
นายดุสิต เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา การประเมิน นี้ชวย
แกปญหาในระยะยาวได สําหรับกรณีนักศึกษาที่ออกกลางคัน หากนักศึกษาทุกคนมีไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรือ
อีเมล (email) จะสามารถติดตอสื่อสารกันไดงาย มหาวิทยาลัยที่อเมริกา นักศึกษาจะมีกันทุกคน
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา รายงานการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ นี้ ทําใหสภามหาวิทยาลัยเห็นภารกิจของมหาวิทยาลัยชัดเจนและไดขอแนะนํา
และถามวา มหาวิทยาลัยมีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนที่รับผิดชอบภารกิจที่มอบหมาย แตไมไดปรากฏในรายงาน
นี้ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการจัดกิจกรรม แตคงไมไดรับการมอบหมายที่ชัดเจนจึงไมได
รับการประเมิน
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหขอสังเกต
เกี่ยวกับงานวิจัยของวิทยาลัยการฝกหัดครู วาวิทยาลัยการฝกหัดครูจะมุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนที่เรียกวาวิจัยในชั้นเรียน ในการนับจํานวนงานวิจัยนั้นไดนั บรวมดวยหรือไม และเรื่องการเผยแพรงานวิจัย
งานวิจัยในชั้นเรียนไมไดนําไปเผยแพรในเชิงวิชาการภายนอก หากมีโอกาสนําไปเผยแพรไดดวยตัวเลขงานวิจัย
นาจะเพิ่มขึ้น
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กลาววา จากขอเสนอแนะในเรื่องกระบวนการเรียนการสอน ที่บอกวา
ควรใหมีหลายคณะจัดรูปแบบของสหกิจศึกษานั้น เปนสิ่งที่ดี แตเรื่องของระบบทวิภาคีก็ควรจะมีการผลักดันให
เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ทั้งสองระบบนี้มีความเหมือนและแตกตางกัน อยูบาง จึงเสนอใหระบุขอเสนอแนะให
ชัดเจนวา ควรใหมหาวิทยาลัยดําเนินการในสวนของสหกิจศึกษาและทวิภาคี
รองศาสตราจารย ไทย ทิ พ ย สุ ว รรณกุ ล กล าวว า งานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นนั้ น ไม นั บ รวมในการ
ประเมิน และรายงานการวิจัยที่คอนไปทางวิชาการของวิทยาลัยการฝกหัดครู มีรายงานที่เผยแพรซึ่งไดตัดสวนที่
ซ้ําซอนและอยูนอกกรอบระยะเวลาการประเมิน สวนเรื่องสหกิจศึกษานั้นเปนคําที่มาภายหลัง คําวาทวิภาคีนั้นมี
มากอนสหกิจศึกษา สหกิจศึกษาเปนระบบเดียวที่ สกอ. ประกาศเปนมาตรฐานสหกิจศึกษา สวนระบบอื่นไมมี
การกําหนด ในภาพรวมของวิธีการอาจจะไมแตกตาง แตหลักการตางกัน สหกิจศึกษาเต็มรูป นักศึกษาตองไปฝก
ประสบการณกับสถานประกอบการเต็มภาคการศึกษาอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา และภาคการศึกษานั้นตองไม
มีการเรียนการสอนรายวิชาใด ตองมีการมอบหมายงานที่ชัดเจนจากสถานประกอบการที่รับนักศึกษา มีอาจารย
ที่ปรึกษาของสถานประกอบการนั้นซึ่งตองมาเรียนรูการเปนอาจารยที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยดวย นักศึกษาที่
ไปฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการจะตองไดรับคาตอบแทนซึ่งแลวแตจะจัดการ แตปจจุบันจะเหลือ
แต ค าอาหารและค าที่ พั ก ในช ว งแรกๆ เคยได ค าตอบแทนวัน ละ ๓๐๐ บาท ช ว งหนึ่ งรั ฐ บาลสนั บ สนุ น จั ด
งบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาสหกิจศึกษารายละ ๑๐,๐๐๐ บาท ฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะเลือกใช
ระบบใดก็ตาม ขอใหนักศึกษาไดมีโอกาสเขาไปมีทักษะและประสบการณจริงในสถานประกอบการ อยางนอย
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ชวงเวลายาวๆ และตองปลอดการเรียนการสอน ปฏิบัติตนเปนพนักงานคนหนึ่งในสถานประกอบการนั้นๆ หาก
เทียบกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เชน อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา ปหนึ่งไปหนึ่งภาคเรียน
เรียกวาเปนครึ่งหนึ่งของวิชาที่เรียน การเสนอเรื่องสหกิจศึกษานั้นเพราะเปนระบบที่มีมาตรฐานคุณภาพตามที่
สกอ. กํ าหนดไว แต ไม ได ห มายความว าจะเลือกใช ทั้งหมด จะใช ระบบทวิภ าคี ก็ได แล ว แต มหาวิ ทยาลั ย จะ
พิจารณา
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ
วา มหาวิทยาลัยไดรับการประเมินจากหนวยงานภายนอกหลายหนวยงานเชน คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาภายใน คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานฯ จึ ง ต อ งการให ร ายงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ชี้บงวา ผลการประเมินและขอเสนอแนะจากตางๆ นั้น
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอเสนอแนะหรือไม เชน นําผลการประเมินคุณภาพมาใชหรือไม มติสําคัญๆ ของ
สภามหาวิทยาลัยหลายประเด็น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการหรือไม แมแตขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ที่ไดใหไวหลายขอก็ควรติดตามดวย ขอใหขยายขอบเขตของการดําเนินการใน
คราวตอไปนาจะเปนประโยชน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ประเด็นที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตนั้นเปนเรื่อง
สําคัญสําหรับมหาวิทยาลัยในอนาคต การรายงานขอมูลการออกกลางคันของนักศึกษาในปงบประมาณ ๒๕๕๙
กอนหนานั้นไมเคยมีการประเมิน สภามหาวิทยาลัยจึงไมเคยทราบวานักศึกษาไดออกกลางคันมากี่ปแลว และไม
แนใจวาฝายบริหารจะเคยสังเกตขอมูลนี้หรือไม ฝายบริหารมหาวิทยาลัยควรจะตองตรวจสอบดูวาเรื่องนี้เกิดขึ้ น
ตั้ ง แต ป ใด และอะไรคื อ สาเหตุ สํ า คั ญ คณะใดที่ อ อกมากที่ สุ ด เพื่ อ จะได ดู แ ลได เหล า นี้ เป น ภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยที่ควรจะใชประโยชนจากผลการประเมิน สวนที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานฯ ประเมินแตหนวยงานหลักนั้น เพราะไดเขียนขอบเขตการประเมินไวเทานั้น ในปตอไปขอใหประเมินทุก
หนวยงาน ทั้งหนวยงานสอน หนวยงานวิจัย หนวยงานบริการ และหนวยงานสนับสนุน เพื่อใหเห็นภาพรวม
สําหรับหนวยงานอื่นๆ อาจจะไมตองลงลึกในหัวขอเดียวกัน เพราะบางหนวยงานอาจจะตองประเมินในรูปแบบ
หรื อทิ ศทางที่ แตกต างกั น ถ าทํ าอย างเดี ย วกั น ผลที่ ออกมาก็ จ ะไม เกิ ด ประโยชน หน ว ยบริก ารก็ต องมุ งไปที่
ผลสั ม ฤทธิ์ของการบริ การ ความพอใจของผู รับ บริ การ เช น มหาวิท ยาลั ย แห งหนึ่ งมี การประเมิ น สํ านั กงาน
อธิการบดี เมื่อประเมินวาการใชจายเงินงบประมาณเปนอยางไร ผลการประเมินออกมาไมดีเปนอยางมาก เพราะ
เงินสวนใหญของมหาวิทยาลัยมักจะถูกใชจายจากสํานักงานอธิการบดี คือตัวอธิการบดี แตสํานักงานอธิการบดี
ไมไดมีอํานาจจายเงินนั้น เพราะมีแตอธิการบดีและผูบริหารที่เปนผูสั่งจาย จะสั่งเมื่อไหร จะจายเมื่อไหรหรือจะ
ทําอะไรหรือไม สํานั กงานอธิการบดีเป นเพี ยงผูรับสนอง ฉะนั้นถาอธิการบดีใชเงินไมเปนก็จะไมไดใช สํานั กงาน
อธิการบดีจะไปใชก็ไมได ทําใหผลการประเมินออกมาไมดี ในการประเมินอาจจะตองมุงเนนทิศทางของภารกิจ
และพันธกิจของหนวยงานวาคืออะไร และทําแบบประเมินอีกแบบหนึ่ง ซึ่งอาจจะยากขึ้นและเปนภาระในการ
ดําเนินงาน สวนผลการประเมินครั้งนี้อาจจะดูดีขึ้นในเชิงหลักของการประเมิน แตไมใชเชิงประจักษ ผูประเมิน
เองได มี ข อ เสนอแนะมาทุ ก ๆ ป ใ นประเด็ น นี้ ป ที่ ผ า นมาจํ า ได ว า มอบให ค ณะแต ล ะคณะไปพิ จ ารณาว า
ขอเสนอแนะนั้นดีหรือไม ถาดีจะทําอยางไร เพราะผูเสนอแนะ เสนอแนะแตเปาหมาย แตไมไดบอกวิธี ทุกคณะ
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จึงตองนํากลับไปพิจารณา หากขอเสนอแนะนั้น หนวยงานทําไดดีอยูแลว แตผูประเมินเขาใจผิดก็ใหบอกมา แต
ถาจะใหดีจริงดังที่ผูประเมินเสนอแนะ คณะตองทําแผนเพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัยในแตละประเด็นวาจะ
ทําอยางไรในระยะเวลาเทาใด จะใชงบประมาณเทาใด กอนที่สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติงบประมาณในปตอไป
หากทําไดเมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาไดวางบประมาณที่ผูบริหารขอรับจัดสรร
มานั้น สนองตอการแกปญหาหรือผลักดันใหเกิดการพัฒนาสูงขึ้นหรือไม บางทีฝายบริหารอาจจะตั้งงบประมาณ
ไปตามวิ ธี ก ารปกติ ไม ได เน น หนั กเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ งในการแก ป ญ หาให เกิ ด ผลขึ้ น อย างจริ งจั ง เช น เดี ย วกั บ
ระดับประเทศที่เฉลี่ยงบประมาณไปโดยไมไดเนนที่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดและก็ไมมี
อะไรดีขึ้น บางทีอาจจะตองเปลี่ยนวิธีใหม ยอมทนกับปญหาที่ไมเรงดวนกอน แลวเนนการใชงบประมาณไป
แกปญหาที่เรงดวนเพื่อทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่แทจริงแลวคอยไปตามแกไขปญหาที่ไมเรงดวน แตการจะทําเชนนี้
ได คณะตองกลับไปพิจารณาผลการประเมินอยางเอาใจใส ไมควรกังวลวาจะเปนการติหรือจะทําใหคะแนนตกต่ํา
เพราะคนเราไมมีใครทําอะไรสมบูรณเต็มรอย ขอสําคัญอยูที่วาเราจะชวยกันแกปญหาเหลานั้นหรือพัฒนาให
เปนไปตามเปาหมายที่ตองการไดอยางไร หากคิดเชนนี้ก็อาจจะคลายกังวลในการที่ จะไปทํา คนที่ไดรับผลการ
ประเมินระดับดี ก็จะไดไปสูระดับดีมาก ผลการประเมิน ระดับปานกลาง ก็จะไดไปสู ระดับดี เหลานี้เปนเรื่อง
คะแนน สวนประโยชนที่จะเกิดแกมหาวิทยาลัยคือการนําขอเสนอแนะนั้นไปใช ดังนั้น นับจากนี้ไป ๓ เดือน ให
คณะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยวาขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ นั้น
จะทําอยางไร หาก ๓ เดือนคณบดีไมสงเรื่องกลับมาจะไดพิจารณาถอดถอนหรืออยางไร เปนสัญญาประชาคม
เปนเงื่อนไขขอตกลงสําหรับคณบดีในวาระใหม คณะควรไประดมสมอง โดยการระดมมันสมองนี้ไมควรจํากัดอยู
ที่คณะ หากคณะอื่นมีผูที่มีความสามารถก็ใหไปหารือเพื่อใหไดแงมุมหรือประสบการณอีกรูปแบบหนึ่งและนํา
กลับ มาคิ ด แม จะคิ ดไม ตรงกัน แต ก็ไม ไดแปลวาเกิด ประโยชน เพราะสิ่งที่ คิดไม ตรงกัน อาจทํ าให เราคิด อะไร
บางอยางได เพิ่ มขึ้น จึ งไม ควรไปกังวลกับ ความเห็ นที่ ไมต รงกัน หากไมมีประโยชนก็ทิ้งไป หากมี ประโยชน ก็
นํามาใช ถาบางเรื่องทําแลวสําเร็จก็เผื่อแผใหผูอื่นไปทําดูบาง ขอขอบคุณคณะผูประเมิ นเปนอยางมาก ปตอไป
ขอใหชวยดําเนินการตามขอสังเกตของสภามหาวิทยาลัยตอไปดวย
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) โดย
๑) มอบฝายบริหารตรวจสอบกรณีนกั ศึกษาออกกลางคันวาเริ่มตั้งแตปใด อะไรคือสาเหตุสําคัญ คณะใด
มีจํานวนนักศึกษาออกกลางคันมากที่สุด เพื่อจะไดดูแลได
๒) ในปตอไปใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประเมินทุกหนวยงานเพื่อใหเห็น
ภาพรวม และอาจจะตองประเมินในรูปแบบหรือทิศทางที่ตางกัน มุง เนนภารกิจของหนวยงาน
๓) ใหคณะไปพิจารณา วาจากขอเสนอแนะนั้นจะทําอยางไรโดยระดมสมองบุคลากรทั้งในและนอกคณะ
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยภายใน ๓ เดือน
ทั้งนี้ ใหทุกคณะนําผลการประเมินกลับไปทําแผนในแตละประเด็นวาจะทําอยางไร ในเวลาเทาใด ใช
งบประมาณเทาใด โดยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยกอนจะพิจารณางบประมาณในปตอไป
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เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยเรียนเชิ ญนายผดุ งชาติ สุ วรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ /ประธานคณะกรรมการพิ จารณาแนวทางพั ฒ นาการดํ าเนิ นงานของวิ ทยาลั ยนานาชาติ พระนคร
นํ าเสนอข อมู ลความว า ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ยได แต งตั้ งคณะกรรมการพิ จารณาแนวทางการดํ าเนิ นงานของ
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ทําหนาที่ในการดูแลการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร โดยหารือรวมกับ
อธิการบดี นั้น ขณะนี้ คณะกรรมการไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จึงขอรายงานแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของ
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครตอสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
อธิ ก ารบดี ชี้ แ จงว า ข อ เสนอแนะที่ ก รรมการเสนอมานั้ น เป น ข อ ป ญ หาที่ ห ารื อ กั น อยู ใน
คณะกรรมการของวิทยาลั ยนานาชาติ แต ช วงนั้ นรองศาสตราจารยชวงโชติ พั น ธุเวช ไดลาออกเมื่อวัน ที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และไดมีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเพื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัย
นานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยจึงชะลอการแตงตั้งผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครไวกอน เพราะ
อาจจะมีทางออกอื่นๆ ในวันนี้มีขอเสนอใหรีบตั้งผูอํานวยการและใหปรับเปลี่ยนขอบังคับเพื่อความเหมาะสมกับ
วิทยาลัยนานาชาติพระนครก็คิดวาสามารถทําได สวนเรื่องการสรรหาอาจารย นั้นมหาวิทยาลัยไมไดนิ่งนอนใจ
เหตุที่อาจารยลาออกไปเปนเพราะยังไมมีนักศึกษามาเรียน ยังไมมีชั่วโมงสอน ไมมีภาระงาน บางคนที่ลาออกไป
แลวก็ขอกลับเขามาเพราะทราบวาจะเปดรับนักศึกษาในปนี้ วันนี้มีการรับรายงานตัวนักศึกษาทั้งสี่หลักสูตรของ
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร การรับรายงานตัวเปนที่นาพึงพอใจ มีนักศึกษารายงานตัวในหลายสาขาวิชา คาดวา
จะรับอาจารยเขามาไดแนนอน สําหรับหลักสูตรแพทยแผนไทยประยุกตอาจารยไมสามารถลาออกได เพราะเปน
เงื่อนไขของสภาวิชาชีพ จึงไดขอรองอาจารยใหอยูกอน อาจารยจึงอยูกันครบ ๑๑ คน แตที่ผานมา ๒ ปยังไม
สามารถเปดรับนักศึกษาได เพราะรอใหสภาวิชาชีพมาตรวจสอบ และประธานสภาวิชาชีพก็จะมาตรวจภายใน
เดือนมีน าคมหรือเมษายน เพราะวาไดทํา MoU กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และศิริราช
พยาบาลแลว มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒประสานมิ ตรมาชวยในเรื่องของ Preclinic และ clinic ซึ่งสภา
วิชาชีพก็เห็นดวย ถาผานการประเมินก็สามารถที่จะเปดรับนักศึกษาได เรื่องการรับอาจารยนั้นมหาวิทยาลัย
ไมไดนิ่ งนอนใจ สําหรับ เรื่องการเงินนั้ นมหาวิทยาลัยตระหนักวามีป ญหาและอุป สรรค เหตุ ผลเพราะการรับ
นักศึกษาสองป ที่ผานมานั้นมีขอจํากัด ในปนี้มหาวิทยาลัยรณรงคใหวิทยาลัยนานาชาติพระนครพยายามหา
นักศึกษามาเขาเรียนใหได สวนเรื่องของขอเสนอแนะนั้น มหาวิทยาลัยมีความตระหนักอยูตลอดเวลาเรื่องการ
พัฒนาผูสอนใหสอนดวยภาษาอังกฤษ เรื่องสวัสดิการนั้นตองดําเนินการตามขอบังคับวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ไดห ารือกั บ กองคลังแลววาวิทยาลัยนานาชาติพระนครตองจัด งบประมาณสมทบเขากองทุ น สวัสดิ การ ส วน
เงินเดือนมีขั้นเงินเดือน มีประกาศของวิทยาลัยนานาชาติ ฯ แตเนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติพระนครยังมีรายได
นอยจึงไดหารือกับอาจารยใหชะลอการขึ้นเงินเดือน ใหใชฐานเงินเดือนเทากับอาจารยของมหาวิทยาลัยไปกอน
อาจารยก็เขาใจสถานการณ ถาชวยกันหารายไดก็สามารถเพิ่มใหสูงขึ้นตามที่ประกาศไวแลว สวนเรื่องของอาคาร
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นั้นไดสํารองพื้นที่รองรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนานาชาติพระนครแลว สําหรับวิชาศึกษาทั่วไปนั้นก็
พยายามใหอาจารยสอนเปนภาษาอังกฤษใหไดโดยจัดโครงการอบรมการสอนเปนภาษาอังกฤษ ขณะนี้วิทยาลัย
นานาชาติพระนครยังอยูในชวงการทดลอง หากทําไดก็จะนํารูปแบบการดําเนินการนี้มาปรับใชในคณะตางๆ ทั้ง
การหานักศึกษา งานวิจัย อาจารยวิทยาลัยนานาชาติพระนครเองก็พยายามรับงานวิ จัยเขามา มีการเปดคลินิก
เพื่อหารายได ขอบังคับฯ เรื่องการบริการวิชาการที่จะนําเสนอในวันนี้ก็เปนการหารายไดเชนเดียวกัน วิทยาลัย
นานาชาติพระนครไม ไดจัด การเรียนการสอนเพี ยงอย างเดียว แตมีกิจกรรมตางๆ อีกมากมายที่จ ะทําให เกิ ด
รายได
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา วิทยาลัย นานาชาติพระนครควรเปนวิทยาลัยนานาชาติ
อยางสมบูรณ มีมาตรฐาน ที่อาจจะทําไมไดภายในหนึ่งหรือสองป ขอเสนอแนะนี้เสนอไวเพื่อพิจารณาและใหมี
แผนที่ชัดเจน ประกาศใหทราบโดยทั่วไปวาจะดําเนินการใดๆ บาง เมื่อใด ใครเปนผูรับผิดชอบ และตองทําใหได
โดยภาพรวมแลวตองมีการพัฒนาเปนอยางมาก ตองใชพลังความคิด เวลาและความทุมเทเปนอยางมาก สวน
แนวทางการบริหารก็เปนหนาที่ของฝายบริหาร
ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒ นสิทธิ์ ถามวา จากรายงานพบวาปญหาเรงดวนคือปญหาเรื่อง
งบประมาณ ที่เงินเดือนจายอาจารยไดถึงเดือนพฤษภาคม ปญหาเรงดวนนี้ฝายบริหารมีแนวทางการดําเนินการ
อยางไร
อธิการบดีกลาววา จากเอกสารหนา ๖๐ มีเปาหมายการรับนักศึกษาในป ๒๕๖๐ ถาเปนไปตาม
นี้ ก็จะไมมีปญหาในเรื่องงบประมาณ หากไมเปนไปตามนี้คงมีปญหา จึงไดใหอาจารยจัดทําแผนรับและแผนจาย
งบประมาณ ซึ่งจะสัมพันธกับยอดรับนักศึกษา ขณะนี้มียอดนักศึกษาเขามารายงานตัว สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจสายการบิน จํานวน ๕๙ คน สาขาวิชาการจัดการโลจิสตติก จํานวน ๖๐ คน สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
การดูแลและการจัดการสุขภาพผูสูงอายุ จํานวน ๑๙ คน สาขาวิชาการสื่อสารผานสื่อใหม ๑๖ คน สาขาวิชาการ
จัดการการประชุมสัมมนาและการจัดงาน ๒๔ คน รวมจํานวนรายงานตัวในวันนี้ ๑๗๘ คน ถามียอดรายงานตัว
เชนนี้งบประมาณก็จะไมมีปญหา
อาจารย สั น ติ เลิ ศ เพ็ ช รอาภรณ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู ดํ ารงตํ าแหน งบริ ห าร/
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรายงานวา ในสวนของวิทยาลัยนานาชาติพระนครมีประกาศ
ใหรายงานตัวนักศึกษาในวันนี้ทั้งหมด ๔๙๓ คน ขณะนี้ก็เปนไปตามที่อธิการบดีไดรายงานมา แตยังรอในชวง
บายที่จํานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวอาจจะเพิ่มขึ้น สวนนักศึกษาที่ไดรายงานตัวในรอบโควตาไปแลวมีจํานวน
๑๗ คน ขณะนี้นักศึกษาที่รายงานตัวทั้งสิ้นประมาณเกือบ ๒๐๐ คน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา จํานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวไมถึงรอยละ ๕๐ ของจํานวน
เปาหมายนักศึกษาใหม
อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ ใหขอมูลวา เปนรอบคัดเลือกรอบที่ ๑ มหาวิทยาลัยยังมีการ
เปดคัดเลือกรอบที่ ๒ ขณะนี้อยูระหวางการรับสมัครทางออนไลนและดําเนินการคัดเลือกตอไปในเดือนมีนาคม
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เรียกวาวิทยาลัยนานาชาติ จึงเขาใจวาจัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษ แตยังสอนเปนภาษาอังกฤษไมได จะเรีย กวาเปนนานาชาติไดอยางไร เรื่องนี้ เปนความ
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ตองการของอธิการบดีในการตั้งวิทยาลัยนานาชาติพระนคร สภามหาวิทยาลัยก็คิดวาไมใชเรื่องงาย แตเมื่อจะตั้ง
แลวก็ตองตั้งใหเปนระบบที่คลองตัวที่สุด ใหสมกับการเปนวิทยาลัยนานาชาติ จึงแยกออกมาเปนองคกรในกํากับ
เพื่อสามารถวางกฎเกณฑที่เหมาะสมกับสิ่งที่จะเผชิญ แตทั้งมหาวิทยาลัยไมมีความเขาใจในแนวความคิดนี้ เมื่อ
พบป ญหา ทุ กคนก็ นั่งคิด และใชเวลาเปน ป ในการแกป ญ หา ก อนตั้งวิทยาลั ยนานาชาติ พระนครไดให โอกาส
เตรียมตัวอยางนอย ๑ ป วางกฎเกณฑไวใหและใหวิทยาลัยนานาชาติพระนครวางกฎเกณฑขางใน แตก็พบวา
ไมไดมีการวางกฎเกณฑภายใน จนผานไปปหรือสองป ที่ติดขัดเพราะคนที่เขาไปในระบบของมหาวิทยาลัยเคย
ชิน กั บ ระบบราชการ ทํ าให เกิ ด ลั กษณะการกิน ทุ น จะตั้ งหั ต ถเวชกี่ ป แล วแต เพิ่ งมาขอออกขอบั งคับ เมื่ อการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผานมา ถายังเปนอยูเชนนี้ ก็ไปไมรอด เพราะจะยอนกลับไปที่เดิม การทําอะไร
ใหมๆ ตองการความทุมเทการดูแลอยางใกลชิด เพราะจะเต็มไปดวยปญหา เต็มไปดวยสิ่งใหมๆ ที่ไมเคยทําไม
เคยคิด จึงตองการคนกลาที่จะคิดและตัดสินใจทํา สิ่งใหมๆ เหลานี้ใหเกิดประโยชนและกาวหนาได เมื่อไมมีใคร
กลา เวลาหนึ่งเดือนหรือสองเดือนสําหรับราชการเปนของธรรมดา เปนของเร็ว ใครทําอะไรเสร็จไดภายในเดือน
สองเดือนถือวามีประสิทธิภาพสูง แตเมื่อไปอยู ภายนอกจะไมไดพูดถึงเวลาเปนเดือน แตพูดถึงเวลาเปนวันและ
ชั่วโมง ยิ่งในระบบไซเบอรพูดกันเปนนาทีหรือวินาที จึงไมสามารถไปได เริ่มตน มหาวิทยาลัยรับคนที่คุณภาพไม
ถึงเพราะภาษาอังกฤษยังไมดี เปดวิทยาลัยนานาชาติโดยรับครูที่ภาษาอังกฤษไมดีไดอยางไร ถามวาเพราะเหตุใด
สภามหาวิทยาลัยจึงใหยืมเงินถึงสี่สิบลานบาท เพราะรูวาตอนเริ่มตนตองใชเงินแตรายไดยังไมมี แต เงินเหลานั้น
ไปใชจายอะไร ไมไดใชกับอาจารย แผนการดําเนินการไมดี มีการจัดทําหองปฏิบัติการทางการบินตั้งแตยังไมได
เปดหลักสูตร เมื่อเปดหลักสูตรแลวก็ไมแนใจวาหองนั้นยังทันสมัยอยูหรือไม ขั้นตอนและแผนไมสัมพันธกัน ไมได
กําหนดลําดับวาสิ่งใดมากอนมาหลัง ธุรกิจที่กําไร ไมไดมาจากเพียงแคการคาขายเพียงอยางเดียว แตกําไรดวย
แผนที่วางไว แมกระทั่งเงินที่ไดมาตองมีการบริหารจัดการใหไดผลวันตอวัน แตเราทําเปนเดือนเปนปจึงลําบาก
หากจะเดินหนาตอไปตองมีการประชุมกลุมอยางเขมขน ตั้งแตอธิการบดีลงไป ถามวาสามารถรับกระบวนการ
ใหมไดหรือไม จะทําไดหรือไม ถาทําไดก็เดินหนาทําตอไป หากทําไมไดตองรีบกลับหลังหันกอนที่จะเกิดความเสีย
หายไปมากกวานี้ จึงใหนํากลับไปคิด ที่คณะกรรมการรายงานมานี้ตามคําสั่งที่ตั้งไปตั้งใจใหไปชวยหาหนทางวา
ยังขาดอะไรและตองการอะไร ยกตัวอยางเชน ความรูสึกนอยเนื้ อต่ําใจวาเขามาอยูในมหาวิทยาลัยดวยกัน เปน
คณะที่หวังวาจะทํารายไดในอนาคต กลับไดรับการปฏิบัติตอบอยางนาเสียใจ เชน สํานักงานบริการวิชาการและ
ฝกอบรมจะขอยืมรถไปรับสงผูที่มาติดตองานก็ไมไดเพราะเหตุผลวาเปนหนวยงานนอกระบบไมสามารถใชรถ
ของมหาวิทยาลัยได อธิการบดีตองกลับไปคิดวาจะสามารถทําไดหรือไม หากทําไดจะปรับปรุงอยางไร หากไม
สามารถจะทําอยางไร ใหรายงานสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจะไดชวยเหลือ ระบบที่ทําอยู ครึ่งหนึ่ง
ตองการกาวหนาไปอยางรวดเร็ว แตอีกครึ่งหนึ่งยังติดอยูกับระบบเกาที่เปนอยู จะออกขอบังคับนิติกรตองใช
เวลาสี่หรือหาเดือนในการออกขอบังคับที่พอจะใชได และอีกสามหรือสี่เดือนจึงจะออกมาใชบังคับไดซึ่งถือวาเร็ว
แล ว ถ าเป น เช น นี้ ก็ไปไม รอด ขณะนี้ ยังไม มีผู อํานวยการวิ ทยาลั ย นานาชาติ พ ระนคร อธิการบดี คิด วาจะได
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครเมื่อใด
อธิการบดีเรียนวา สามารถนําเสนอแตงตั้งผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครได ในการ
ประชุมคราวตอไป
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นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ตองเปนคนที่ เคยนั่งรถไฟความเร็วสู งมาแลว ไมใชคนที่นั่ ง
เกวียนมาตลอดชีวิต หรืออยางนอยที่สุดก็เปนคนที่มีความตองการจะนั่งรถไฟความเร็วสูงก็ได
นายดุ สิ ต เจริ ญ ควนิ ช กล าวว า จากการสั ม ภาษณ พ บว านั ก ศึ กษามี ค วามสุ ข อาจารย ก็ มี
ความสุข แตเมื่อพิจารณาแลวมหาวิทยาลัยมองวาจะมีรายไดเขามาตลอด แตเมื่อทําไปจริงๆ แลวรายไดจะเขา
ยาก จากเป าหมายนั กศึ กษาใหม ๔๐๕ คน อาจจะไมได ตามเป า มหาวิ ทยาลั ย ก็ล งทุ น ไปมาก สิ่ งที่ ใช จาย
สําหรับสาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกตนี้มากเหลือเกิน ถาเปน CEO ของบริษัทนี้ จะอยูรอดตองใหสาขาวิชา
แพทย แผนไทยประยุ กต ที่มีอาจารย ๑๑ คน ไปอยู ในการดูแลของหน ว ยงานอื่น ก อน เพราะมหาวิทยาลั ย มี
งบประมาณอื่นๆ ที่จะรองรับ และใหวิทยาลัยนานาชาติพระนครมีคาใชจายที่นอยที่สุด เพื่อจะไดเดินหนาไปได
ไกลที่สุด เพราะจํานวนนักศึกษามีจํานวน ๒๕ คน ในขณะที่มีอาจารย ๑๐ คน ถาหาหนวยงานใหมชั่วคราวให
ไม ได วิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนครก็ ต องหมดงบประมาณก อน ถ าจะพั ฒ นาก็ ส ามารถทํ าได แต ถาจะทํ า ให
กาวหนาทันทีคงไมได คงตองเปลี่ยนวิธีการ ใชงบประมาณจํานวนมาก และมีผูบริหารวิทยาลัยที่สามารถจะทํา
อยางไรก็ไดใหเหมือนวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีจํานวนนักศึกษา ๒,๐๐๐ กวาคน แตขณะนี้
ตองทบทวนวา ถาจะทําใหอยูรอดจะทําอยางไร
อธิ ก ารบดี ใ ห ข อ มู ล ว า ได ห ารื อ กั บ ผู ช ว ยศาสตราจารย เดช บุ ญ ประจั ก ษ คณบดี ค ณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แลว วาสาขาวิช าแพทยแผนไทยประยุกต นั้ น มี ภ าระหนั ก เรื่องเงิน เดื อนอาจารย
จึงหารือกันวาจะนําไปสังกัดที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตเมื่อพิจารณาแลวเกรงจะมีผลกระทบ เพราะ
อาจารย ทุ ก คนต อ งการอยู ในระบบมหาวิ ทยาลั ย ไม ต อ งการอยู ในระบบวิ ท ยาลั ย นานาชาติ ถ านํ าอาจารย
สาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกตไปไวที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาจารยสาขาวิชาอื่นๆ ในวิทยาลัย
นานาชาติพระนครก็จะรองขอกันอีก ในเบื้องตนมหาวิทยาลัยมีงบประมาณแผนดิน ก็จะนํางบประมาณแผนดิน
มาจางอาจารย บางสวนก็บอกวาจางไมได แมจะเปนคณะที่อยูในมหาวิทยาลัยก็จางไมไดเพราะใชงบประมาณ
ตางกัน วิทยาลัยนานาชาติพระนครมีขอบังคับเฉพาะตองทําดวยตนเอง มี งานคลังและทะเบียนของตนเอง กอง
บริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย ก็ ไม ส ามารถรั บ คนของวิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนครมาอยู ได วิ ท ยาลั ย
นานาชาติพระนครตองดูแลตัวเอง จึงไดพยายามคลี่คลาย ประสานทุกหนวยงานเพื่ อไมใหกระทบกระเทื อน
ความรูสึกของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติพระนคร หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบก็จะนําบางสาขาวิชาไปฝาก
คณะอื่นกอน เมื่อพัฒนาขึ้นก็จะโอนกลับมายังวิทยาลัยนานาชาติพระนคร เปนหนทางที่จะทําใหการเงินของ
วิทยาลัยนานาชาติพระนครกระเตื้องขึ้นมาได
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาวแสดง
ความเห็ น ด วยกั บ ความคิ ด เห็ น ของนายดุ สิ ต เจริ ญ ควนิ ช ว าสิ่ งใดที่ ยั งไม มีความเป น นานาชาติ ก็ ไม ควรจะ
ประกาศใหเปนวิทยาลัยนานาชาติ หากสอนดวยภาษาไทย มหาวิทยาลัยก็มีคณะตางๆ รองรับอยูแลว จึงควร
พัฒนาอาจารยและระบบการเรียนการสอนใหมีความเปนนานาชาติกอนแลว ใหกลับมาสังกัดเดิม เชนสาขาวิชา
การแพทยแผนไทยประยุกตควรนํ าไปไวที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกอน เพราะมีอาจารย แตยังไม มี
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็สามารถมอบงานใหอาจารยจากวิทยาลัยนานาชาติพระนคร สวน
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สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ สายการบิ น และสาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส ก็ ให ไปคณะวิท ยาการจั ด การได
ในอนาคตเมื่อมีความพรอมก็สามารถใหกลับมาสังกัดเดิม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ไม ขัดของ หากจะยุบ วิทยาลัยนานาชาติพระนครก็ได และ
กระจายสาขาวิชาในวิทยาลั ยนานาชาติพระนครไปสังกั ดคณะต างๆ แต ถาจะนํ าสาขาวิชาไปฝากไวคณะอื่ น
วิทยาลัยนานาชาติพระนครจะยิ่งทรุดตัวหนัก เพราะเปนผูจายเงินเดือน คณะก็โชคดีเพราะไดรับบุคลากรมาโดย
ไมตองจายเงินเดือน ถาจะทําเชนนั้นก็ตองยุบวิทยาลัยนานาชาติพระนครเสีย ตามจริงแลวเมื่อทําหลักสูตรแลวก็
ตองจูงใจใหมีผูเรียนเพียงพอ แมในระยะตนอาจจะขาดทุน แตสภามหาวิทยาลัยไดใหงบประมาณสํารองไป และ
ไดกําชับวาหากในอนาคตมีนักศึกษาและตองใชงบประมาณอีกก็ใหมาขอยืมอีกได วิธีการงายๆ คือใหนําเงินเดือน
ทั้งหมดของวิทยาลัยนานาชาติพระนครไปไวในเขากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เพราะบุคลากรของวิทยาลัย
นานาชาติ พระนครเป น พนั กงานมหาวิทยาลัย ที่ มาของเงิน เดื อนบุ คลากรนั้ น บางคนไดรั บ จากงบประมาณ
แผนดิน บางคนไดรับจากรายไดของมหาวิทยาลัย บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติพระนครก็ไดรับเงินเดือนจาก
รายไดของมหาวิทยาลัย เพราะรายไดของวิทยาลัยนานาชาติพระนครคือรายไดของมหาวิทยาลัย เพียงแตใน
ระหวางนี้กันไวเพื่อใหวิทยาลัยนานาชาติพระนครไดใช ในอนาคตก็จะมีรายไดกลับมา แตมีความเขาใจผิดคิดวา
วิทยาลัยนานาชาติพระนครแยกเปนอิสระ มีความเขาใจไมตรงกันตั้งแตระดับผูบริหารจนถึงผูปฏิบัติจนกลายเปน
ปญหา เชนเดียวกับสํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรมที่ไมไดรับความรวมมือ เปนหนวยงานที่หารายไดให
มหาวิทยาลัย แตไมไดรับความชวยเหลือใดๆ แตจะรอรับรายไดกัน ในอนาคตก็จะกลายเปนปญหาได เพราะเมื่อ
หน วยงานนี้ ตั้งตัวได มหาวิทยาลั ยเปด ชองไววาสามารถตั้ งเงิน เดือนสู งเท าใดก็ได หรือเมื่ อสามารถสอนเป น
ภาษาอังกฤษไดก็สามารถใหเงินเดือนเปนสองเทาได หนวยงานอื่นๆ ก็อาจจะเรียกรองไดอีก
นายไพรัช อรรถกามานนท ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนงกลาววา วิทยาลัยนานาชาติพระนครนั้นมีความติดขัดที่ชื่อทีเ่ ปนวิทยาลัยนานาชาติ แต
ไมสามารถสอนเปนนานาชาติได หากเปลี่ยนชื่อก็จะสามารถสอนอะไรก็ไดไมเปนปญหา
ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ กลาววา เคยไดหารือกันไววา จะตองเปลี่ยนแนวคิดจาก
วิทยาลั ย นานาชาติ เป น ศาสตรใดที่ ส ามารถให นั กศึ กษามาเรีย นโดยไม กระทบกั บ วิ ทยาลั ย ได ยกตัว อยางที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ มีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งรวมสาขาวิชาโลจิสติกส สาขาวิชาการบิน
สาขาวิชาการแพทยแผนไทย อยูดวย จึงขอใหพิจารณาการปรับชื่อหนวยงาน อีกทั้งยังทําใหสามารถอยูในระบบ
มหาวิทยาลัยไดดวย
อธิการบดีกลาววา จะนําไปหารือกันในฝายบริหารเพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับ และเหมาะสม
กับสถานการณ ในครั้งแรกจะตั้งเปนเชนที่ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ ไดกลาวมา แตรองศาสตราจารย
ชวงโชติ พันธุเวช ไดขอจัดตั้งเปนวิทยาลัยนานาชาติพระนคร นายกสภามหาวิทยาลัยก็ไดพยายามดูวาเมื่อเปน
วิ ท ยาลั ย นานาชาติ จ ะสู งไปหรื อ ไม ดั ง ข อ ๔ ของข อ บั ง คั บ ที่ ร ะบุ ว า ให วิ ท ยาลั ย เป น ส ว นงานภายในของ
มหาวิทยาลัย มีฐานะเทียบเทาคณะ มีวัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ หรือจัดการ
เรียนการสอนเปนภาษาตางประเทศทั้งหมดหรือบางสวน วิทยาลัยนานาชาติสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ซึ่งก็คือบางสวน ที่นายไพรัช อรรถกามานนท ไดกลา วมา ขอจํากัดเรื่องชื่อหนวยงาน ทํ าใหเห็น วาหากเป น
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วิทยาลัยนานาชาติควรมีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด เชื่อวานักศึกษาก็ทอเชนกันที่ตองเขามา
เรียนเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด ทั้งหมดนี้จะนําไปหารือกันในฝายบริหารและนํามารายงานตอสภามหาวิทยาลัย
อีกครั้งหนึ่ง
นายผดุ งชาติ สุ วรรณวงศ กลาววา ที่ น ายกสภามหาวิทยาลัย ได กล าววา อาจารย วิทยาลั ย
นานาชาติเป นพนักงานมหาวิทยาลั ย จะมีผลกระทบอยางมากในเรื่องสวัสดิการ ความมั่น คงและอี กหลายๆ
ประการ เปนนโยบายหรือไมวาบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติพระนครเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ถามว า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ที่ ตั้ ง มาอยู ใ นกฎกระทรวงหรื อ ไม
ศูนยวัฒ นธรรมพระนคร วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน บุคลากรในหนวยงานนี้เปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม
บุคลากรเหลานี้เปนพนักงานมหาวิทยาลัย เพียงแตมีรายไดจากงบประมาณอีกแหลงหนึ่ง และเพื่อใหมีระบบ
พิเศษสามารถที่จะตั้งเงินเดือนและคาสอนได เพราะคาเลาเรียนก็เก็บเปนพิเศษ สูงกวาปกติ จึงขอใหอธิการบดี
นําผลการศึกษาของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนครไป
พิจารณาแลวทําแผนมารายงานตอสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดีกลาววา เนื่องจากจะครบวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดี แตจะจัดทําแผนดังกลาว
ไวและมอบใหผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตอไป
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาวเพิ่มเติมวา เรื่องการดําเนินการการจัดการศึกษาและกิจกรรม
ของนั กศึ กษาต างชาติ ที่เข ามาเรีย นซึ่ ง สกอ. มี ห นั งสื อกํ าชั บ มานั้ น ได มอบหมายรองศาสตราจารย คมเพชร
ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอาจารยชาติเมธี หงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจําเปนผูดําเนินการจัดทํารายงานในสวนนี้ จึงเชิญอาจารยชาติเมธี หงษา รายงานตอที่ประชุม
อาจารยชาติเมธี หงษา รายงานขอมูลการศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
กิจกรรมของนักศึกษาตางชาติที่สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมาย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยถามนายผดุงชาติ สุวรรณวงศ วาเรื่องนี้เกิดจากอะไร
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา เรื่องนี้มาจากการที่มีหนังสือกระทรวงศึกษาธิการใหดูแล
นักศึกษาตางชาติใหดี
อาจารยชาติเมธี หงษา กลาววา เมื่อมาพิจารณาแลวมหาวิทยาลัยมีการดูแลนักศึกษาตางชาติที่ดี
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า ถ า ต อ งรายงานกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให ร ายงานไปว า
มหาวิทยาลัยมีการดูแลที่ดี ดีอยางไร ดูแลดวยความหวงใยอยางไร และถามวาจากขอเสนอแนะที่วาเราไมไดรับ
ความรวมมือจากมหาวิทยาลัย คําวา เรา นี้หมายถึงใคร และคําวา มหาวิทยาลัย หมายถึงอะไร
อาจารย ช าติ เมธี หงษา กล าวว า เนื่ อ งจากเจ าหน า ที่ บ างส ว นของมหาวิ ท ยาลั ย ไม ท ราบ
โครงการนี้ เมื่ออาจารยของวิทยาลัยนานาชาติพระนครขอความรวมมือจึงไมไดรับความรวมมือ เชน การขอรถ
และเจาหนาที่รวมเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่แตไมไดรับความรวมมือ

๑๕

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
22
24

26

28

30

32

นายกสภามหาวิทยาลัย กล าววา รถของมหาวิทยาลั ยมาจากเงิน รายไดของมหาวิทยาลั ยใช
หรือไม ใหไปพิจารณาวา ระเบียบวาดวยการใชรถซึ่งคงทํามานานแลวนั้น หากไมสามารถใชได ใหนํามาปรับเพื่อ
เอื้อใหผูที่ทํางานใชได
ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กลาววา ฝายยานพาหนะทราบดีวาเปนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ปญหาไมนาจะเกิดจากการไมใหใช แตอาจจะ
เกิดจากรถไมวาง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่ ขอใชรถมากมาย มหาวิทยาลัยมีรถตูประมาณ ๑๐ คัน
รถบัส ๒ คัน ถาไมวางแผนลวงหนาแลวมาขอใชกระชั้นชิดก็จะไมไดรถ นาจะเกิดจากกรณีที่รถไมวางมากกวา
นายกสภามหาวิทยาลั ยกล าววา ขึ้นอยูกับ ผูที่ดูแลรถ หากทํ าตัวเป นเพื่ อนรวมงานก็จะเป น
กัลยาณมิตรตอกัน บุคลากรมหาวิทยาลัยไมใหความรวมมือ ผูทํางานก็จะทอถอย อาจจะตองเปดหลักสูตรอบรม
ความเปนกัลยาณมิตร ใหพยายามชวยเหลือกัน
อธิ ก ารบดี ก ล าวว า เป น ป ญ หาเล็ ก ๆ น อ ยๆ แต ด ว ยความติ ด ยึ ด ของบุ ค คลดั งเช น ที่ ผู ช ว ย
ศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ไดกลาวมา หากมีการวางแผนที่ดีก็สามารถดําเนินการได
นายกสภามหาวิท ยาลั ยกล าววา แผนทุ กแผนหากทํ าให ล ะเอี ยดเป น ขั้ น เป น ตอน จะไม เกิ ด
ปญหาเชนนี้ แตหากวางแผนแบบคราวๆ จะเกิดปญหาไปตลอด ในการวางแผนจะตองมีรายละเอียดใหเรียบรอย
สิ่งที่กลาวถึงการบริหารความเสี่ยงนั้น หากไมไดอยางที่ตองการ จะแกปญหากันอยางไร ความเสี่ยงจึงจะลดลง
ไมเชนนั้นก็จะเสียหายไปทั้งมหาวิทยาลัย รับนักศึกษามาแลวไมไดทําแผนไวใหดี ถึงเวลาจะพานักศึกษาไปแลว
ไมมีรถ นั่นคือความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในวันขางหนา เมื่อเดินไปขางหนาแลวใหหันกลับมาดูดวยวาทําไดครบ
หรือไม หากยังไมครบใหชะลออยามุงแตจะไปขางหนา
มติที่ประชุม ๑) ใหอธิการบดีนําผลการศึกษาของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยนานาชาติพระนครไปจัดทําแผนมารายงานตอสภามหาวิทยาลัย
๒) ใหตรวจสอบระเบียบการใชรถ หากจําเปนก็ตองปรับแกใหเหมาะสม
๓.๓ (ราง) ระเบี ยบวิ ทยาลั ยนานาชาติ พ ระนคร ว าด วยการให บริก ารทางวิ ชาการและ
งานวิจัยสูสังคมของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระ
นครในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ไดมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบวิทยาลัย
นานาชาติพระนคร วาดวยการฝกอบรม การใหบริการทางวิชาการ การใหบริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาของ
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. .... วิทยาลัยจึงนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบดังกลาวแลว และใหรวมการบริการทาง
วิชาการ ทั้งที่เก็บคาตอบแทนและบริการโดยไมเก็บคาตอบแทนไวในระเบียบเดียวกัน มีรายละเอียดพอสรุปได
ดังนี้
๑) การฝกอบรมและใหบริการทางวิชาการ
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๑.๑) วิ ท ยาลั ย เป น ผู รั บ เงิ น เอง ออกใบเสร็ จ ของวิ ท ยาลั ย แล ว นํ าฝากเข าบั ญ ชี ข อง
วิทยาลัย ซึ่งผูมีอํานาจถอนเงินคือ อธิการบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการหรือผูชวย
๑.๒) ผูอํานวยการเปนผูยืมเงินเพื่อจัดฝกอบรมหรือใหบริการทางวิชาการ ทั้งนี้ จะตอง
ใชจ ายได ไม เกิน รอยละ ๙๕ ของรายรับ ที่ จัด เก็ บ ได ในกรณี มิได ใช ทรัพยากรของวิทยาลั ยหรือมหาวิ ทยาลั ย
หรือไมเกินรอยละ ๘๐ ของรายรับที่จัดเก็บได ในกรณีใชทรัพยากรของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยบางสวนหรือ
ทั้งหมด
๑.๓) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ใหผูอํานวยการสงหลักฐานการจายและเงินที่เหลือเพื่อสงใชเงินยืม
๑.๔) มหาวิทยาลัยจะไดรับเงินคาบํารุงจากวิทยาลัยเมื่อสิ้นป โดยขอ ๓๒ แหงขอบังคับฯ
วาดวยการบริการและการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหนําสงไมเกินรอยละ
สิบหาของเงินรายไดจากการใหบริการทางวิชาการ
๑.๕) การรับเงินแลวนําฝากเขาบัญชีธนาคารของวิทยาลัยโดยไมนําสงกองคลังตามขอ
๑.๑ เปนการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความคลองตัว แตขัดแยงกับขอ ๖ ของระเบียบฯ วาดวยการบริหารเงินรายได
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กําหนดใหนําสงกองคลังในวันเดียวกันหรือวันถัดไป
๒) การใหบริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาแกหนวยงานภายนอก
๒.๑) การใหบริการใหนําระเบียบของมหาวิทยาลัยวาดวยการใหบริการการวิจัยและงาน
ที่ปรึกษาแกหนวยงานภายนอกมาใชบังคับโดยอนุโลม
๒.๒) ใหถือวาบุคลากรสังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนคร เปนบุคลากรผูมีสิทธิขอรับทุน
วิจัยและทุนอุดหนุนการวิจัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวยกองทุนวิจัย
จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ (ร า ง) ระเบี ย บวิ ท ยาลั ย
นานาชาติพระนคร วาดวยการฝกอบรม การใหบริการทางวิชาการ การใหบริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาของ
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ....
นายกสภามหาวิทยาลัยถามนิติกรวา เพราะเหตุใดจึงตองนํามาเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
นางสาวสรองทอง เมณฑกูล นิติกร ใหขอมูลวา ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาดวย
การฝกอบรม การใหบริการทางวิชาการ การใหบริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
พ.ศ. ... ตองใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ จึงจะบังคับใชได ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวย การบริหารและการดําเนินงานวิ ทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๔ วรรคสอง ที่ระบุวา
“การกําหนดตาม (๙) และ (๑๐) ตองคํานึงถึงความเหมาะสมและรายไดที่วิทยาลัยจัดหาไดประกอบกัน และเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลวใหใชบังคับได”
มติที่ประชุม เห็นชอบระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาดวยการใหบริการทางวิชาการและงานวิจัยสู
สังคมของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๔ แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
จะครบวาระการดํ ารงตํ าแหน ง ๒ ป ในวัน ที่ ๒๕ กุ มภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่ อดําเนิ น การตามขอ ๑๐ แห ง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ.
๒๕๕๗ จึ งเห็ น ควรได โปรดพิ จ ารณาแต งตั้ งกรรมการตาม (๒) ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ น อกมหาวิ ท ยาลั ย แต งตั้ งตาม
ขอเสนอแนะของอธิการบดีสามคนเปนกรรมการ และ (๓) คณบดีที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตามขอเสนอแนะ
ของอธิการบดีสองคนเปนกรรมการ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัตแิ ตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๓.๕ (ราง) หลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร
๓.๕.๑ (ราง) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๕.๒ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๕.๓ (ร า ง) หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพระพุ ท ธศาสนา หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๕.๔ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมยั่งยืนและ
สิ่งแวดลอม หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยฝายเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร โดยสํานั กสงเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน ขอเสนอ (ราง) หลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร ซึ่งผาน
คณะกรรมการสภาวิ ช าการและคณะกรรมการดํ าเนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย ฝ ายกลั่ น กรองหลั กสู ต ร
เรีย บรอยแล ว รายละเอี ย ดดั งเอกสารประกอบการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระนี้ จึ งเสนอที่ ป ระชุ มเพื่ อโปรด
พิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามนายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรวาไดตรวจสอบแลวหรือไม
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา ไดตรวจสอบ ๓.๕.๑ (ราง) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓.๕.๒ (ราง) หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการท องเที่ย วและการ
โรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓.๕.๓ (ราง) หลักสูต รครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาพระพุ ทธศาสนา
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล ว ส ว น (ร า ง) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาขาวิ ช า
สถาปตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอม หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น มีความกังวลเพราะอาจารยประจําหลักสูตร
ไมครบตามเกณฑ
ผู ช ว ยศาสตราจารย ศุ ภ ลั ก ษณ ใจเรื อง อาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอมใหขอมูลวา มีความพรอมโดยไดประสานรองศาสตราจารยสุภาวดี
รัตนมาศ มาเปนอาจารยประจําหลักสูตรแลว
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ผู ช ว ยศาสตราจารย ธ นาวุ ฒิ ขุ น ทอง อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสถาปต ยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอมให ขอมูลวา ขณะนี้ อาจารยประจําหลักสูตรนี้มีอยู ๖ คน เป น
อาจารยป ระจํ าของมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ๔ คน อีก ๒ คนอยูร ะหวางการดํ าเนิ น การจั ด จางให เป น
อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยคูขนานไปกับการนําเสนอหลักสูตร
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา จะเปดการเรียนการสอนเมื่อใด
ผูชวยศาสตราจารยธนาวุฒิ ขุนทอง ใหขอมูลวา จะเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่
๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ประมาณเดือนพฤศจิกายน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ขณะนี้ยังมีอาจารยไมครบใชหรือไม
รองศาสตราจารย สุ ภ าวดี รั ต นมาศ ให ข อ มู ล ว า อี ก ๒ คนคื อ ผู ช ว ยศาสตราจารย วิ ท ยา
พวงสมบัติ อยูระหวางการทดลองเกี่ยวกับการเกษตรโซลารเซลที่จังหวัดกําแพงเพชร และไดมีการตกลงกันไว
แลววาจะมาสอนในหลักสูตรนี้ สวนอาจารยเริงณรงค รัตนปรีชาเวช ก็ตกลงวาจะสอนไดเลยหากหลักสูตรไดรับ
การอนุมัติ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หากอาจารยสองคนนั้นยังไมไดเป นอาจารยประจํา อะไรก็
อาจจะเกิดขึ้ นได หลั กสูต รนี้จึ งอนุ มัติ ไมได เพราะวายังมีอาจารยป ระจํา หลั กสูต รไมครบ จะอนุ มัติก็ต อเมื่อมี
อาจารยประจําหลักสูตรครบ ดังนั้นตามหลักการไมขัดของ แตจะอนุมัติตอเมื่ออาจารยเหลานั้นมาแลวและแจง
ตอสภามหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีลงนามรับรอง หากไมทําเชนนั้นแลวจะเกิดปญหา
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา เห็นดวยกับ หลักการที่ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรครบ
ตามจํานวนกอน จึงจะสามารถอนุมัติหลักสูตรได
มติที่ประชุม ๑) อนุมัตหิ ลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการท องเที่ ย วและการโรงแรม หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) อนุมัตหิ ลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอม
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ แตยังไมอนุมัติจนกวามีอาจารยประจําหลักสูตรครบตามเกณฑที่
กําหนด
๓.๖ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุ ก ารเชิ ญ ผู ช ว ยศาสตราจารย พ รทิ พ ย รั ก ชาติ ผู ช ว ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย /
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการกําหนดตําแหนงทางวิชาการรายงานขอมูลความวา ดวยคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดังเอกสารที่จะ
นําเสนอที่ประชุมเปนวาระลับ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
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๑) อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแตงตั้งบุคลากรสายวิชาการดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ดังนี้
๑.๑) ผูช วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง สังกั ดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อนุมัติแตงตั้งเปนรองศาสตราจารยพิเศษสาขาวิชาเคมี ตั้งแตวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒) อาจารยณัฐพร ยวงเงิน สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อนุมัติแตงตั้ง
เปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภูมิศาสตร ตั้งแตวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๓) อาจารยสมพร เหลาฉลาด สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อนุมัติ
แตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ตั้งแตวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย ๑ ราย ซึ่งไมผานเกณฑที่
ก.พ.อ. กําหนด

๓.๗ รายงานผลการศึกษาความเปนมาการใชที่ดินวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารและแนว
ทางการแกปญหาในอนาคต (วาระลับ)
ในระเบียบวาระนี้ ผูเขารวมประชุมไดออกจากหองประชุม ยกเวนนิติกร และผูชวยศาสตราจารย
พรทิพย รักชาติ ผูชวยเลขานุ การสภามหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการการศึกษาความเป นมาการใชที่ดิ น
เข า ร ว มประชุ ม ด ว ย เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ รองศาสตราจารย เปรื่ อ ง กิ จ รั ต น ภ ร กรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ / ประธานคณะกรรมการศึ ก ษาความเป น มาการใช ที่ ดิ น วั ด พระศรี ม หาธาตุ
วรมหาวิหารและแนวทางการแกปญหาในอนาคต รายงานผลการศึ กษาตอที่ ประชุม รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม ใหดําเนินการตามมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามมติ แ ละข อ เสนอแนะของที่ ประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่
๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ตามที่ ได มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๖๐ นั้น ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดติดตามการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของที่ประชุมแลว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ และ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ด ว ยในเดื อนมี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได กํ าหนดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ๒ ครั้ง ดังนี้
๑) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันศุกรที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
๒) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันศุกรที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
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ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

