๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
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6

ผู้มาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ์
๒. นายถนอม อินทรกาเนิด
๓. รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล
๒. ศาสตราจารย์จานง อดิวัฒนสิทธิ์
๓. รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์
๔. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์
๕. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๖. รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร
๗. อาจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์จิตราภา กุณฑลบุตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต โสไกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
รองศาสตราจารย์สุพจน์ แสงเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
อาจารย์บุญชัย อารีเอื้อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ อินทพรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อะเคื้อ กุลประสูติดิลก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ลาประชุม
๑. นายดุสิต เจริญควนิช
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๓. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
๔. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๒
๕. นายไพรัช อรรถกามานนท์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาว สภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช บุญประจักษ์
๒. รองศาสตราจารย์วรนุช แจ้งสว่าง
๓. อาจารย์วีระศักดิ์ บรรณาธรรม
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา ศิริวรสกุล
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี
๖. อาจารย์ภูมิพัฒน์ ตระกูลทัศน์เจริญ
๗. อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล สุชาติ
๙. อาจารย์สถาพร ปกป้อง
๑๐. อาจารย์ชินวงศ์ ศรีงาม
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงศักดิ์ จักรกรณ์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ ไม้เจริญ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ป้อมสถิต
๑๔. นายสมชาย ทองพันธ์อยู่
๑๕. นางรัชนีวรรณ์ ทาบุญ
๑๖. นางเพ็ญพิมล อัศวสืบสกุล
๑๗. นางสาวนรากร ดุลยปภัสศร
๑๘. อาจารย์ศศิธร โสภารัตน์
๑๙. นางสาวพิมพร ขาวเอี่ยม
๒๐. นางสาวฐิติภรณ์พงษ์ประเสริฐ
๒๑. นางสาวสร้อยทอง เมณฑ์กูล
๒๒. นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ์
๒๓. นายวิทู โชติรัตน์
๒๔. นางสาวสมจิตร ดวงจันทร์
๒๕. นางลภัสรดา นาคพริก
๒๖. นางสาวลาวัณย์ ชานมณีรัตน์
๒๗. นางพัชราวไล ไพรี
๒๘. นางสาวยุพา สัจจาแก้ว
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองกลาง
รองคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
นักวิชาการศึกษา สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สานักงานสภามหาวิทยาลัย

๓

2
4

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดสรุปได้ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วาระปกติและวาระลับ
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยรายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการ
ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน ๑๓ หน้า รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ๑) รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระปกติโดยมีแก้ไข ดังนี้
๑.๑) หน้ า ๕ ของรายงานการประชุ ม บรรทั ด ที่ ๑๘ ข้ อ ความว่ า “เป็ น เงิ น
๑๔๐,๐๐๐” แก้ไขเป็น “เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท”
๑.๒) หน้า ๗ ของรายงานการประชุม บรรทัดที่ ๒๓ ข้อความว่า “และตระหนังว่า”
แก้ไขเป็น “และตระหนักว่า”
๑.๓) หน้ า ๗ ของรายงานการประชุ ม บรรทั ด ที่ ๒๖ ข้ อ ความว่ า “โดยมอบ
มหาวิทยาลัย โดยให้ปรับแก้ให้เหมาะสม” แก้ไขเป็น “โดยให้ปรับแก้ให้เหมาะสม”
๑.๔) หน้า ๙ ของรายงานการประชุม บรรทัดที่ ๒๗ ข้อความว่า “วันที่ ๒๕ - ๒๖
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑” แก้ไขเป็น “วันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑”
๑.๕) หน้ า ๑๒ ของรายงานการประชุม บรรทัดที่ ๔ ข้อความว่า “การต่อเวลา
ราชการให้แก่ข้าราชการ” แก้ไขเป็น “การต่อเวลาราชการให้แก่ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา”
๑.๖) หน้า ๑๒ ของรายงานการประชุม บรรทัดที่ ๓๐ ข้อความว่า “ให้คิดออกนอก
ออก” แก้ไขเป็น “ให้คิดออกนอกกรอบ”
๒) รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระลับโดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความเป็นเลิศในการผลิตและการพัฒนาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เพิ่มเติม)
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว่ า ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความเป็น
เลิ ศ ในการผลิ ตและการพั ฒ นาครู ม หาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร นั้ น เพื่ อให้ ก ารด าเนิ น การส าเร็ จ บรรลุ
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วัตถุประสงค์ คณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความเป็นเลิศฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความ
เป็นเลิศในการผลิตและการพัฒนาครูพิ จารณาว่า จะตั้งบุคคลใดเพิ่มเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนวิทยาลัย
การฝึกหัดครู หรือมาช่วยในการพิจารณา ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบให้นายกสภามหาวิทยาลัยอนุมัติได้โดยไม่
ต้องนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อีก และขอให้ดาเนินการเรื่องการสร้างความเป็นเลิศของการฝึกหัดครู
อย่างจริงจัง ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตร โดยเลิกทาเป็นโมดูล
หรือไม่ดาเนินการตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดทั้งหมด ดาเนินการให้เห็นผลภายใน
ระยะเวลาอั น สั้ น ขอให้ วิท ยาลั ย การฝึ กหั ด ครู ไ ปพิจ ารณาว่ า เมื่อ เพิ่ มเติ มชื่ อ รองศาสตราจารย์ ค มเพชร
ฉัตรศุภกุล และนายดุสิต เจริญควนิช เป็นกรรมการแล้ว แต่หากวิทยาลัยการฝึกหัดครูเห็นว่า มีผู้ใดเหมาะสม
เพิ่มเติมก็ให้เสนอชื่อมายังนิติกรเพื่อจัดทาคาสั่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคราวเดียวกัน
มติที่ประชุม ๑) เห็ น ชอบแต่งตั้ งคณะกรรมการขั บ เคลื่ อนการสร้า งความเป็นเลิ ศในการผลิ ตและการ
พัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เพิ่มเติม) ดังนี้
๑.๑) รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล
เป็นกรรมการ
๑.๒) นายดุสิต เจริญควนิช
เป็นกรรมการ
๒) หากวิทยาลัยการฝึ กหัดครูเห็นว่ามีผู้ใดเหมาะสมเพิ่มเติมก็ให้เสนอชื่อมายังนิติกรเพื่อ
จัดทาคาสั่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคราวเดียวกัน
๓.๒ เลือกคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ได้ป ฏิ บั ติห น้ าที่ค รบวาระเมื่ อวัน ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น สภามหาวิท ยาลั ย ในการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ตามคาสั่งที่ ๐๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการสรรหา
ได้ดาเนิ นการตามข้อ ๘ แห่ งข้อบั งคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร ว่าด้ว ยคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ และจะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจ ารณา นั้น ขณะนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จากนั้นได้เรียนเชิญนายสมศักดิ์
สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลั ย รายงานต่อที่ป ระชุมความว่า ตามคาสั่งที่ ๐๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการประกอบด้ ว ย ๑) นายสมศั ก ดิ์ สุ โ มตยกุ ล
ประธานกรรมการ ๒) รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล ๓) นายดุสิต เจริญควนิช ๔) รองศาสตราจารย์
เกษม ช่วยพนัง ๕) รองศาสตราจารย์จิตราภา กุณฑลบุตร ๖) อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ๗) อาจารย์
บุญชัย อารีเอื้อ เป็นกรรมการ และ ๘) รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ เป็นเลขานุการ โดยมี
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หน้าที่ดาเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับฯ ข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ “ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่
ดาเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ จานวนไม่เกินสองเท่าของจานวนผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพึงมีได้ แต่ต้องไม่
น้อยกว่า ๓๐ คน แล้ว จั ดทาเป็ น บั ญชีร ายชื่อเรียงตามลาดับตั วอักษรพร้อมประวัติข้อมูล รายละเอียดที่ใช้
ประกอบการพิจารณา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา” ในการนี้คณะกรรมการสรรหาจะเสนอแนะต่อ
สภามหาวิทยาลั ยว่าสมควรเลื อกผู้ ใดเป็ นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการด้วยก็ได้
คณะกรรมการได้ดาเนินการประชุมทั้งสิ้น ๔ ครัง้ ดังนี้ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ พิจารณาขั้นตอนการ
ดาเนินการสรรหาและจัดทาประกาศการเสนอรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย และประกาศปฏิทินการสรรหาฯ พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ทบทวนการจัดทาประกาศ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พิจารณา
รายละเอียดประวัติข้อมูลและคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญให้ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และพิจารณาเลือกผู้มี
คุณสมบัติและจัดทาบัญชีรายชื่อเรียงลาดับตามตัวอักษรพร้อมประวัติเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
และครั้งที่ ๔ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ พิจารณาเอกสารสรุปการสรรหาฯ เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัย ในช่วง
เวลาการประกาศประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการเสนอชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีบุคลากรเสนอชื่อสรุปเป็นข้อมูลได้ดังนี้ ๑) มีผู้เสนอ
ชื่อ จานวน ๑๑๐ ราย จาแนกได้เป็น บุคลากรของมหาวิทยาลัย จานวน ๑๐๘ ราย องค์การบริหารนักศึกษา
ภาคปกติ จานวน ๑ ราย สภานักศึกษาภาคปกติ จานวน ๑ ราย ๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อจานวน ๓๓ ราย จาแนก
เป็น กรรมการชุดเดิมจานวน ๕ ราย ผู้ได้รับการเสนอชื่อรายใหม่ จานวน ๒๘ ราย ๓) ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่เป็น
ศิษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ พระนคร จ านวน ๑๕ ราย ๔) เป็ นบุ ค คลในเขตพื้ นที่ บริ ก ารการศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยเกินกว่ากึ่งหนึ่ง รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระนี้ จึงขอนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้โปรดรับทราบข้อมูลที่นาเสนอ
และพิจารณาเห็นชอบ ๑) บุคคลตามบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ นาเสนอ จานวน ๒๐ คน ๒) ผู้ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการที่คณะกรรมการสรรหาฯ นาเสนอ ๓) บัญชีรายชื่อ
สารองเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกสภามหาวิทยาลั ยให้ ข้อสังเกตว่า คณะกรรมการสรรหาได้ดาเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘
ระบุให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ดาเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ จานวนไม่เกินสองเท่าของจานวน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพึงมีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบคน แล้วจัดทาเป็นบัญชีรายชื่อเรียงตามลาดับตัวอัก ษรพร้อม
ประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ข้อ ๙ ให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อในข้อ ๘ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินยี่สิบคน
และให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและรองประธาน
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กรรมการคนหนึ่งหรือสองคนตามที่เห็นสมควร และจัดลาดับบุคคลตามบัญชีรายชื่อที่เหลือเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ
สารองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เช่นนี้ใช่หรือไม่
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาได้ดาเนินการตามข้อบังคับ โดยได้
เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยว่า สมควรเลือกผู้ใดเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ด้ว ยก็ ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาได้ จั ดท าบัญ ชี ร ายชื่ อผู้ ส มควรดารงต าแหน่ ง กรรมการส่ ง เสริ มกิ จการ
มหาวิทยาลัยมาจานวน ๒๐ ราย และรายชื่อที่เหลือได้จัดเป็นบัญชีรายชื่อสารอง แต่ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยจะ
เลือกจากรายชื่อ ๓๓ คนที่ได้รับการเสนอชื่อก็ได้
รองศาสตราจารย์ เ กษม ช่ ว ยพนั ง กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจ า/
กรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาได้ดาเนินการตามข้อ
๘ วรรค ๒ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ว่า ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยว่าสมควรเลือกผู้ใดเป็น
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการด้วยก็ได้
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาเสนอแนะได้ตามข้อบังคับฯ แต่อย่างไร
สภามหาวิทยาลัยก็ต้องพิจารณาเลือก และจะเลือกด้วยวิธีใด
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
สรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดาเนินการตามข้อ ๘ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ โดยคณะกรรมการสรรหาได้จัดทาแบบเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการ
สรรหาแนะนาทั้ง ๒๐ คน และแบบเลือกจากรายชื่อผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองทั้ง ๓๓ คน
ศาสตราจารย์จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่า จานวน
ทั้งหมดที่เสนอมาโดยคณะกรรมการสรรหาเสนอแนะมานั้น ๒๐ รายชื่อ แต่ไม่ใช่จานวนสองเท่าของจานวน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่พึงจะมีได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบคนนั้น ในทางปฏิบัติถ้าลดจานวนผู้ที่จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เหลือ ๑๕ คน และเพิ่มรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น ๓๐ คน ก็จะเป็นไปตามข้อ ๘ และข้อ
๙ ของข้อบังคับหรือไม่
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ถ้าเช่นนั้นสภามหาวิทยาลัยจะเลือกอย่างไร จะให้
สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบบัญชีรายชื่อที่เสนอมา หรือจะเลือกเป็นรายบุคคลตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับฯ
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภ กุล กล่าวว่า ได้จัดทาทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตาม
ข้อ ๕ ไว้จานวน ๓๓ รายชื่อ และบัญชีรายชื่อตามข้อ ๘ วรรค ๒ จานวน ๒๐ รายชื่อ และบัญชีรายชื่อสารอง
จานวน ๑๓ รายชื่อ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ข้อบังคับฯ ระบุ ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ดาเนินการ
สรรหาผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ จานวนไม่เกินสองเท่าของจานวนผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพึงมีได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า
สามสิบคน แล้วจัดทาเป็นบัญชีรายชื่อเรียงตามลาดับตัวอักษรพร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการ
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พิจ ารณา เสนอต่อสภามหาวิทยาลั ย เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ยัง ต้องพิจารณาความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
ครอบคลุมตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าแต่ละด้าน
ควรเป็นผู้ใดบ้าง เมื่อได้ครบแล้วในด้านอื่นจะเลือกใครก็ได้
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กล่าวว่า เนื่องจากมีข้อจากัดจากจานวนรายชื่อที่ได้รับการเสนอมามี
เพียง ๓๓ คน ทาให้การแบ่งกลุ่มความเชี่ยวชาญไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด แต่อาจใช้คุณสาขาความ
เชี่ยวชาญข้างเคียงหรือด้านอื่นๆ ได้
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ควรจัดกลุ่มผู้สมควรดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ตามความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญที่ ก าหนดไว้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๕ เพื่อสามารถพิจารณาเลือกบุคคลจากความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ด้านต่าง ๆ ได้ครบถ้วน
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุ ล กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาดาเนินการตามข้อ ๘
ของข้อบังคับ ฯ และการเสนอแนะนั้ นเป็น ไปตามตามวรรค ๒ ที่คณะกรรมการสรรหาจะเสนอแนะต่อสภา
มหาวิทยาลัยว่าสมควรเลือกผู้ใดเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการด้วยก็ได้ ตามบัญชี
รายชื่อ ๒๐ คนนั้น คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๕
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงเขตพื้นที่การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังพิจารณาจากการเป็นศิษย์เก่าด้วย
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า อย่างน้อยต้องเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมมาอย่างน้อยสาขา
ความเชี่ยวชาญละ ๑ คน บางสาขาอาจจะมีมาก บางสาขาอาจจะไม่มีผู้ได้รับการเสนอมา ในการเลือกจะได้
เลือกได้ว่าใครเป็นผู้เหมาะสมที่สุด
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล กล่าวว่า ความรู้ความเชี่ยวชาญบางสาขาอาจจะข้าม
ศาสตร์ บางคนสาเร็จจากสาขาวิชาหนึ่ง แต่ไปทางานอีกสาขาวิชาหนึ่งก็มี
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาอาจจะต้องตัดสินใจว่าบุคคลที่เลือกมา
นั้นเพื่อจะให้มาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านใด ทั้งนี้เพื่อระบุให้ชัดเพราะในอนาคตหากผู้นั้นพ้นวาระจะได้
เลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อสารองที่ตรงตามสาขาความเชี่ยวชาญนั้น ๆ จึงควรระบุไว้ตั้งแต่แรก
รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ได้
มีการกาหนดความเชี่ยวชาญไว้แล้ว การพิจารณาเลือกก็ควรเลือกบุคคลจากความเชี่ยวชาญที่กาหนดไว้ให้
ครอบคลุมทุกสาขา ซึ่งได้จาแนกและพบว่าทั้ง ๓๓ รายมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมครบตามที่กาหนด เพียงแต่
ควรจาแนกรายชื่อให้สอดคล้องตามความเชี่ยวชาญเท่านั้น สภามหาวิทยาลัยจะได้เลือกได้ว่าในแต่ละสาขา
ความเชี่ยวชาญนั้นควรเลือกใคร
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ท รงคุณวุฒิกล่าวว่า ควรเลือกจาก
บัญชีรายชื่อ ๓๓ คน การเลือกควรพิจารณาให้ครบตามสาขาความเชี่ยวชาญตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงควรแยกบุคคลตามสาขาความเชี่ยวชาญ
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นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ในแต่ละด้านให้เรียงตามลาดับศักยภาพความโดดเด่น สูงสุด
ไว้ด้านละ ๒ คน เพื่อจะได้มาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยตามความเชี่ยวชาญ ส่วนที่เหลือในทุกด้านให้จัดเรียงเป็น
บัญชีรายชื่อสารอง เพื่อในการเลือกจะได้ทราบว่าเลือกเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ และในกรณีที่
บุคคลได้รับการพิจารณาให้เป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพ้นวาระการดารงตาแหน่ง จะได้
เลือกผู้ที่มาแทนได้ตรงตามความเชี่ยวชาญ
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล กล่าวว่า ดังนั้นควรทาเป็นตารางเรียงลาดับตามสาขา
ความเชี่ยวชาญ โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาทั้ง ๓๓ คน พร้อมประวัติ โดยคณะกรรมการสรรหาจะไป
จัดลาดับว่า ในแต่ละสาขาความเชี่ยวชาญนั้นมีใครบ้างตามลาดับ และถามว่า สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้
คณะกรรมการสรรหาเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้หรือไม่
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ได้ ถ้าคณะกรรมการสรรหาเห็นว่า ในแต่ล ะสาขาความ
เชี่ยวชาญนั้นใครเป็นผู้เหมาะสม ซึ่งสภามหาวิทยาลั ยจะถือว่าคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาผู้ที่มีความ
เหมาะสมที่สุ ดแล้ ว ก็จ ะเลื อกตามคณะกรรมการสรรหา แต่ ถ้าสภามหาวิท ยาลั ยเห็ นว่าควรเป็นผู้ อื่นก็จ ะ
พิจารณากันตามความเหมาะสม อย่างน้อยที่สุดคณะกรรมการสรรหาเป็ นผู้ดาเนินการสรรหาก็จะทราบว่าผู้ใคร
เหมาะสมสามารถทาประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยได้ก็จะแนะนาต่อสภามหาวิทยาลัยได้
นายถนอม อินทรกาเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า นอกจากการเรียงตามสาขา
ความเชี่ยวชาญ ขอให้คานึงถึงว่าแต่ละสาขาความเชี่ยวชาญนั้นผู้ใดเป็นผู้มีศักยภาพมากที่สุดที่จะดาเนินการ
ตามมาตรา ๒๖ แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
มหาวิ ท ยาลั ย กั บ ชุ ม ชน ที่ ส าคั ญ คื อ การช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสบปั ญ หาทางการเงิ น ที่ จ ะต้ อ งจั ด หา
ทุนการศึกษา ขอให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาว่าผู้ใดมีศักยภาพตามที่กล่าวมามากที่สุด
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาอาจจะพิจารณาว่าใครคือผู้ที่เหมาะสมที่สุด
ตามที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวมานี้ก็ให้เสนอแนะมาเรียงตามลาดับ เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา
ศาสตราจารย์จานงค์ อดิวัฒนะสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการ
จัดทาสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดที่ผ่านมา ว่ามีผลงานอะไรบ้าง
และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๒๖ ว่าเรื่องใดที่ยังขาดแคลนหรือยังไม่ได้ดาเนินการ
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล กล่าวว่า เนื่องด้วยมีข้อจากัดว่ามีรายชื่อที่ได้รับการ
เสนอชื่อเพียง ๓๓ รายชื่อเท่านั้นไม่เพียงพอที่จะคัดเลือกได้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการสรรหาก็จะจัดกลุ่ม
และเรียงลาดับผู้ที่เหมาะสมและมีศักยภาพตามสาขาความเชี่ยวชาญตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า อาจจะเกิดขึ้นจากความไปจากัดบทบาทของคณะกรรมการ
สรรหา ในการนี้เป็นการหาคนมาช่วยมหาวิทยาลัย มิใช่เป็นตาแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาฯ ควร
ดาเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอาจเสาะแสวงหาหรืออาจใช้เครือข่ายที่มีอยู่ในการหาบุคคลที่มี
คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๕ โดยไม่ ต้ องรอการเสนอชื่ อ ทั้ ง นี้ ห ากจะเพิ่ ม จ านวนรายชื่ อ ก็ อ าจจะท าได้ ขึ้ น อยู่ กั บ
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คณะกรรมการสรรหา หรือหากกรรมการสภามหาวิทยาลัยคิดว่าผู้ใดเหมาะสม มีจิตอาสาและสามารถจะทางาน
ให้มหาวิทยาลัยได้ อาจจะเสนอชื่อหรือแนะนามายังคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยก็ได้
อธิการบดีกล่าวว่า จากการปรับข้อบังคับฯ โดยเกณฑ์เดิมให้มีกลุ่มสาขาและมีเงื่อนไขตาม
มาตรา ๒๖ ในช่วงนั้นได้ก็ได้กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้เหมาะสมที่สุด แต่เมื่อมาทาหน้าที่ก็
ไม่มีเวลาและลาออกกลางคัน หรือกรรมการส่งเสริมฯ ที่เป็นนักธุรกิจเมื่อมาประชุมก็ไม่เข้าใจบริบทเพราะการ
ประชุมมีรายละเอียดมาก จึงมีข้อสังเกตว่า หากนาผู้ที่มีชื่อเสียงมากหรือนักธุรกิจมาเป็นกรรมการส่งเสริม ก็
อาจจะไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง
มติที่ประชุม ๑. ให้คณะกรรมการสรรหาฯ จัดกลุ่มผู้สมควรดารงตาแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยจากความรู้ความเชี่ยวชาญที่กาหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๕ โดยให้พิจารณาความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
ทั้งนี้ ในแต่ละด้านให้เรียงตามลาดับศักยภาพความโดดเด่น สูงสุดไว้ด้านละ ๒ คน ส่วนที่
เหลือในทุกด้านให้จัดเรียงเป็นบัญชีรายชื่อสารอง เพื่อว่าในกรณีที่บุคคลได้รับการพิจารณา
ให้เป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพ้นวาระการดารงตาแหน่ง จะได้เลือกผู้
ที่มาแทนได้ตรงตามด้านนั้น ๆ
๒. ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗
ตามที่เห็ น สมควร โดยอาจเสาะแสวงหาหรืออาจใช้เครือข่ายที่มีอยู่ในการหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามข้อ ๕ โดยไม่ต้องรอการเสนอชื่อ หรือหากกรรมการสภามหาวิทยาลัยคิดว่าผู้ใด
เหมาะสมและสามารถจะท างานให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ อาจจะเสนอชื่ อ หรื อ แนะน ามายั ง
คณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยก็ได้
๓. มอบเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จการมหาวิ ทยาลั ย ชุด ที่ ผ่ า นมา ว่ า มีผ ลงานอะไรบ้า ง และ
รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๒๖ ว่าเรื่องใดที่ยังขาดแคลนหรือยังไม่ได้ดาเนินการ
๓.๓ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้พิจารณาผลการประเมิน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด ที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการประเมินแล้วว่ามีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด

๑๐

2
4

6

8

10

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานผลการติ ด ตามการด าเนิ น งานตามมติ แ ละข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย รายงานว่ า ตามที่ได้ มีก ารประชุม สภามหาวิท ยาลั ย ครั้ งที่
๖/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ติดตามการ
ดาเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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๕.๒ รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทา (ร่าง) รายงานการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ ย ง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ งผ่ า นคณะกรรมการด าเนิ นงานของสภามหาวิ ท ยาลั ย
ฝ่ า ยควบคุ ม ความเสี่ ย ง เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว รายละเอี ย ดดั ง เอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๘ – ๙ /๒๕๖๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดการประชุมทุกวัน
ศุกร์สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน นั้น สาหรับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดประชุม จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๑) ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ คือวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ คือวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี
การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ โครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลชุมชนสู่ประเทศไทย ๔.๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ป้อมสถิตย์ ผู้อานวยการสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ
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แบบบูรณาการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดาเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลชุมชนสู่
ประเทศไทย ๔.๐ จานวนเงิน ๔,๔๙๙,๙๐๐ บาท จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ งโครงการ
ดังกล่าวเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการและผู้สนใจพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการเพิ่มช่อง
ทางการจัดจาหน่วย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งสามารถต่อยอดไปสู่การสร้าง
นวตกรรมใหม่ ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม หรือ
ร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก จึงเรียนที่ประชุม
เพื่อโปรดทราบ
นายถนอม อิ น ทรก าเนิ ด กล่ า วว่ า เนื่ อ งจากพื้ น ที่ บ ริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย คื อ จั ง หวั ด
นครนายก และอาเภอชัย บาดาลพิพัฒ น์ การดาเนินการนี้ส อดคล้ อ งกับพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และถามว่าจังหวัดนครนายกมีบทบาทอย่างไรกับโครงการนี้ จังหวัดจะต้องดาเนินการให้กับ
ชุมชนต่าง ๆ ภายในจังหวัดมากน้อยเพียงใด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ป้อมสถิตย์ กล่าวว่า จังหวัดได้เห็นชอบและเข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการนี้ อีกทั้งยังสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยดาเนินการพัฒนาพื้นที่ในชุมชนปากพลีเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
นายถนอม อินทรกาเนิด กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี อีกทั้งยังได้รับการจัดสรร
งบประมาณจานวนมาก จึงควรปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม ควรเป็นกรอบที่จังหวัดก็รับทราบว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครก็ได้ดาเนินการตามที่ลงนามความร่วมมือไว้
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี และสภามหาวิทยาลัยควรให้
การสนับสนุน เพราะเป็นการลงไปดาเนินการสู่ชุมชนอย่างแท้จริง และอาจจะขยายไปสู่สาขาวิชาอื่น ๆ เช่น
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม ก็จะเป็นประโยชน์มาก
รองศาสตราจารย์จิ ตราภา กุณฑลบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ ดารงตาแหน่ง
บริหาร กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้ให้ผู้บริหารจังหวัดและนายอาเภอทุกอาเภอมาร่วมประชุมกับ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยให้ ข้ อ มู ล ว่ า มี ม หาวิ ท ยาลั ย ใดที่ ไ ปด าเนิ น การในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครนายกบ้ า ง รวมถึ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่รายงานการดาเนินงานในพื้นที่ ซึ่งบางเรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยังไม่ทราบ
ทางจังหวัดจึงได้มีหนังสือถึงทุกมหาวิทยาลัยว่าได้ดาเนินการโครงการใดในพื้นที่ใดบ้างในจังหวัดนครนายก
ขณะนี้โครงการความร่วมมืออยู่ระหว่างการปรับและการพัฒนา
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า นอกจากการอบรมให้ชาวบ้านในพื้นที่แล้ว นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได้ทราบวิธีเหล่านี้หรือไม่ ทาอย่างไรจะให้นักศึกษาเรียนรู้นอกหลักสูตรของ สกอ. และสามารถ
นาไปใช้จริงได้ อาจจะเปิดสอนตามความสมัครใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล ป้อมสถิตย์ กล่ าวว่า โครงการเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่ง หลังจากนี้
สามารถให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ต่อไปได้ และในปีหน้าสา+นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะมี
โครงการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่ต่อไป
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นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กล่าวว่า ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมีรายวิชาอีคอมเมิร์ชจึงต้องการ
ให้รายวิชานี้มาเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงเพื่อความสมบูรณ์ สามารถต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ทั้งทฤษฎีและ
ประสบการณ์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ รรถพล ป้ อ มสถิ ต ย์ กล่ า วว่ า เนื่ อ งจากมี ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ
อีคอมเมิร์ชมากกว่าสิบปี ช่องทางที่จะทาได้คือให้นักศึกษาหรือผู้สนใจรู้ทันการเปิดตลาด แต่เดิมเคยทาตัวเป็น
ศูนย์กลางแต่พบว่าไม่ประสบความสาเร็จ เช่นเดียวกับโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล เนื่องจาก
พลังในการโฆษณาหรือการพัฒนาซอฟท์แวร์ไม่สามารถสู้บริษัทใหญ่ ๆ หรือต่างประเทศที่มีทุนมาก ๆ ได้
ปัจจุบันตลาดก็เปิดกว้างและมีการแข่งขันอย่างรุนแรง
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วว่ า ขอให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ รรถพล ป้ อ มสถิ ต
ใช้ประสบการณ์ที่กล่าวมาเผยแพร่เป็นความรู้โดยอาจจะจัดอบรมให้ความรู้ให้กับอาจารย์และนักศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
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