๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
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ผูมาประชุม
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด
๒. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๓. ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์
๔. นายดุสิต เจริญควนิช
๕. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๖. รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
๗. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๘. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๙. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๑๐. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๑.
๑๒.

รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
อาจารยชาติเมธี หงษา
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
อาจารยนภพร เชื้อขํา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

ผูลาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย

๒
๒.
๓.

ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๓. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๔. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๕. อาจารยชินวงศ ศรีงาม
๖. ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
๗. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๘. อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
๙. นายสมชาย ทองพันธอยู
๑๐. อาจารยธงชัย ทองอยู
๑๑. อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล ปอมสถิต
๑๓. นางสาวชัชชมน ประดิษฐการ
๑๔. นางจันทา สมตน
๑๕. นายธนภัทร สระเกตุ
๑๖. นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
๑๗. นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
๑๘. นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
๑๙ นายวิทู โชติรัตน
๒๐. ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๒๑. นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
๒๒. นางลภัสรดา นาคพริก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ที่ปรึกษาดานแผนและงบประมาณ
อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
นิตกิ ร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

4

ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ได ม อบ นายถนอม
อิ น ทรกํ าเนิ ด อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เป น ประธานในการประชุ ม โดยก อ นเป ด การประชุ ม อุ ป นายก
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได เชิ ญ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย แสดงความอาลั ย แด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความวา จากการที่ประเทศชาติของเรากําลังตกอยูในภาวะ
ของความทุกข โทมนัสจากการสูญ เสีย ครั้งใหญ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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พระมหากษัตริยผูเปนที่รักยิ่งของเราทุกคน ไดเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคมที่ผานมา เดือนตุลาคมจึงเปน
เดื อนที่ความหมายยิ่งตอมหาวิทยาลัย เนื่ องจากวัน ที่ ๑๒ ตุล าคม เป นวัน ที่ มหาวิทยาลัย ไดรับ สถาปนาโดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มหาวิทยาลัยไดแสดงออกซึ่งความรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเปน
ประจําทุกป โดยมีพิธีถวายราชสดุดีและบําเพ็ญกุศลถวายเปนพระราชกุศลแดพระองค ครั้นถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม
อันเปนวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช เสด็จสู สวรรคาลัย พระองคทรงมีพระมหา
กรุณ าพระราชทานนาม "ราชภั ฏ " พระราชทานตราพระราชลั ญจกรสวนพระองค ให เป น ตราสั ญลั กษณ ของ
มหาวิทยาลัย และมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดมิไดแลวตอชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงควรจัดพิธีเพื่อนอมรําลึกถึงพระมหา
กรุณ าธิ คุณ ของพระองค ท านในวั น ที่ ๑๓ ตุ ล าคม เป น ประจํ าทุ กป ด ว ย จากนั้ น ที่ ป ระชุ ม รว มกั น สวดมนต
เริ่มดวยบทสวดนมัสการนอบนอมบูชาพระพุทธเจา (นะโม ๓ จบ) สวดสรรเสริญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ
พระสั ง ฆคุ ณ และเจริ ญ จิ ต ภาวนา (ปฏิ บั ติ ส มาธิ ) เป น เวลา ๕ นาที โดยอาจารย ป ระยู ร ป อ มสุ ว รรณ
ผูอํานวยการพุทธวิชชาลัย เปนผูดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจําแทนตําแหนงที่วางลง
อาจารย จุ ไร วรศั ก ดิ์ โ ยธิ น รองอธิ ก ารบดี / เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย แจ ง ว า ตามที่
รองศาสตราจารย วิ ชั ย แหวนเพชร ได พ น วาระการเป น กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย ป ระจํ า
เนื่องจากเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอ
๑๐ แห งข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว าด ว ยคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารเลื อ กกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร เรื่อง
รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแทนตําแหนงที่วางเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ และไดเชิญอาจารยชาติเมธี หงษา เขาประชุมในครั้งนีแ้ ลว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กั นยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้ น ฝ ายเลขานุ การไดจัด ทํารายงานการประชุมเสร็จ
เรีย บร อยแล ว จํ านวน ๒ ฉบั บ ในวาระปกติ และวาระลั บ รายละเอี ย ดดั งเอกสารประกอบการประชุ มตาม
ระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ขอทบทวนขอความในหนา ๑๑
ของรายงานการประชุมบรรทัดที่ ๑๕ ซึ่งมีขอความที่อาจทําใหไมเขาใจ ไมชัดเจน ควรตรวจสอบและพิจารณาแกไข
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ในการจัดทํารายงานการประชุม หากถอดเทปโดยตรงก็จะ
มีปญหาในการไมเขาใจได ดังนั้นเมื่อถอดเทปมาแลวควรเรียบเรียงใหเขาใจหรือใหเกิดความชัดเจน หรือถาไม
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เขาใจก็ตองถามเพื่ อใหรายงานนั้นมี ความเขาใจที่ งายขึ้น เพราะรายงานการประชุมที่ มาจากการถอดเทปจะ
เขาใจยากกวารายงานการประชุมทีม่ าจากการเขียนเรียบเรียง
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ โดยมีแกไขในรายงานฉบับวาระปกติทหี่ นา ๑๑ บรรทัดที่
๓๕ ขอความวา "...ถาไมจําเปนตองใหวิทยาลัยนานาชาติพระนครยืมอีก ๑๐ ลานบาท ก็ใหนําสวน
นั้นกลับมาตั้ง หรือถา ๑๐ ลานบาทนั้นคืนกลับไปและทําใหเงินคงคลังกอนโตมีใชไดมากกวานี้ก็นํา
กลับมาตั้งใหม..." แกไขเปน "...ถาไมจําเปนตองใหวิทยาลัยนานาชาติพระนครยืมอีก ๑๐ ลานบาท
ก็ให นํ าส วนนั้ นกลั บมาตั้ งงบประมาณหรื อถ า ๑๐ ล านบาทนั้ นคื นกลั บไปและทํ าให เงินคงคลั ง
เพิ่มขึ้นมีใชไดมากกวานี้กน็ ํากลับมาตั้งงบประมาณใหม..."
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุ มัติปริญญาแกผูสําเร็จ การศึก ษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๘
รอบที่ ๓ และรอบที่ ๔
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร โดยสํ านั กส งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จ การศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๓ ปการศึกษา
๒๕๕๘ รอบที่ ๓ และรอบที่ ๔ เพื่ อ ขออนุ มั ติ ป ริ ญ ญาบั ต ร ทั้ ง นี้ โดยผ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองจาก
สภาวิช าการ และนํ าเสนอนายกสภามหาวิ ทยาลั ย ให ความเห็ น ชอบเรี ย บร อยแล ว รายละเอี ย ดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ รอบที่ ๓ จํานวน
๑๕๔ คน และรอบที่ ๔ จํานวน ๗๙ คน โดยแยกเปนปริญญาและสาขาตางๆ ดังตอไปนี้
รอบที่ ๓
๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน
๒
คน
๒) ระดับปริญญาโท จํานวน
๑๐
คน
๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน
๑๕๖
คน แยกเปนสาขาตาง ๆ ดังนี้
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
จํานวน
๒ คน
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จํานวน ๔๓ คน
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
จํานวน ๔๗ คน
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
จํานวน ๑๐ คน
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
จํานวน ๑๓ คน
ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จํานวน
๑ คน
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
จํานวน ๒๘ คน
ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
จํานวน ๑๒ คน
รอบที่ ๔
๑) ระดับปริญญาโท จํานวน
๘
คน
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๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน
๗๑
๒.๑) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
๒.๒ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
๒.๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
๒.๓) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
๒.๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
๒.๕) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
๒.๖) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
๒.๗) ปริญญาบัญชีบัณฑิต

คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
จํานวน ๑ คน
จํานวน ๒๗ คน
จํานวน ๑๖ คน
จํานวน ๒ คน
จํานวน ๖ คน
จํานวน ๑ คน
จํานวน ๑๐ คน
จํานวน ๘ คน

๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นเชิ ญ ศาสตราจารย ส นิ ท อั ก ษรแก ว กรรมการ
สภามหาวิทยาลั ยผู ท รงคุ ณ วุฒิ /ประธานคณะกรรมการพิ จารณาตํ าแหน งทางวิ ชาการรายงานขอมูล ผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการความวา ดวยคณะกรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนคร ได พิจ ารณาผลงานทางวิช าการและจริย ธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เมื่อมหาวิทยาลัยแจงไป ก.พ.อ. แลว ก.พ.อ. ไดตรวจสอบ
บางคนผานมา ๓ ปแลวก็ยังไมผาน เหตุที่ยังไมผานเปนประจําคือ ๑) ไมตั้งกรรมการตามบัญชีผูทรงคุณวุฒิ ที่
กําหนดไว ๒) การตีพิมพ ไมตีพิมพในวารสารที่เชื่อถือได และตองตีพิมพกอนที่จะเสนอผลงาน ๓) วันแตงตั้งที่
เสนอมาไมตรง ตองตรวจสอบ ผูที่ดูแลเรื่องนี้จะตองพูดถึงจุดตางๆ ที่ตองแกไข โดยอาจจะหาขอมูลมาจาก สกอ.
ใหชัดเจนวาอะไรบางที่ตองแกไข
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอมูลวา บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ จาก สกอ. สงมานั้นไม
ทันสมัย และผูทรงคุณวุฒิบางทานก็อานผลงานทางวิชาการใหหลายมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแตงตั้งบุคลากรสายวิชาการดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รายอาจารย ป ระกาศิ ต โสไกร สั งกั ด คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม โดยอนุ มั ติ แต งตั้ งเป น
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๓ คําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเงินคงคลัง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติใหมหาวิทยาลัยทบทวน
การจัด สรรงบประมาณเงิน คงคลัง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น กองคลั ง สํานั กงานอธิการบดี ได
ดํ า เนิ น การรายงานสถานะเงิ น คงคลั ง ที่ ส ามารถนํ า ไปจั ด สรรในป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํ า นวน
๑๔๒,๒๘๕,๘๒๕.๗๕ บาท (หนึ่งรอยสี่สิบสองลานสองแสนแปดหมื่นหาพันแปดรอยยี่สิบบาทเจ็ดสิบหาสตางค)
เรียบรอยแลว กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี จึงไดดําเนินการ (ราง) คําขอตั้งงบประมาณรายจาย
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเงินคงคลัง จํานวน ๑๔๑,๖๘๕,๓๕๐ บาท ซึ่งผานการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และการคลังเรียบรอยแลว รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
อธิการบดีกลาววา ในเอกสารคําขอตั้ง งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐ จากเงินคงคลัง
มีดวยกันทั้งสิ้น ๑๖ รายการ ตามเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ หนา ๒๗ สวนมากเปนไปตาม
ขอบังคับ แตเงินคงคลังที่ จะไปเปนครุภัณฑ ประกอบอาคารของวิทยาลัยการฝกหัดครูนั้น เป นอาคารสําหรับ
จัดการเรียนการสอนและสํานักงาน มหาวิทยาลัยจะหารือกันเพื่อดําเนินการในเรื่องครุภัณฑที่จําเปน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ตามเอกสารหนา ๒๗ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ก็มีอยู ๓๔ รายการ รวมงบประมาณ ๑๐,๐๔๖,๙๙๒ ที่ขอนํากลับไปทบทวนใหม สวนรายการอื่นๆ ก็อนุมัติ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาวแสดงความเปนหวง
วิทยาลั ย นานาชาติ พ ระนคร วา ได กล าวหลายครั้ งแลว วัน นี้ มีโอกาสได ไปเยี่ ย มเยี ย นและพบปะกั บ อาจารย
เจาหนาที่ พบวามีการเปลี่ยนแปลงในหลายสวน ทั้งผูอํานวยการและคณาจารย โครงการที่เขียนไวนี้ ความเปน
นานาชาตินั้นแทบจะไมมี อางอิงไดจากผูเรียน มีผูเรียน ๑๐๐ กวาคน มีผูเรียนตางชาติเพียง ๒ คน เปนชาวจีน
๑ คน ชาวอินเดีย ๑ คน แตปจจุบันเหลือเพียงชาวอินเดียเพียงคนเดียว ที่เหลือเปนคนไทยทั้งหมด ชาวอินเดียที่
เหลื อ ก็ เรี ย นไม รู เรื่ อ ง เพราะมี ก ารสอนเป น ภาษาไทย อาจารย ก็ เป น คนไทย มี ต า งชาติ เพี ย งคนเดี ย วคื อ
Mr. Pearson แตก็ดูแลเพียงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตองสอนวิชาความจริงของชีวิต ผูสอนก็มีความหนักใจและ
คุณภาพก็ไมเปนไปอยางเต็มที่ เรื่องอื่นๆ เชน บรรยากาศ หลักสูตร มีความเปนนานาชาตินอยมาก จึงมีความ
เปนหวงเรื่องคุณภาพ เรื่องชื่อเสียงของความเปนวิทยาลัยนานาชาติ การประชาสัม พันธควรประชาสัมพันธโดย
คุณภาพของสถาบัน มิใชเพียงการแจกใบปลิว หรือวิธีการอื่นๆ จึงขอเสนอใหอธิการบดีหรือผูที่เกี่ยวของควรดูแล
เปนพิเศษเพื่อใหเกิดความเปนนานาชาติขึ้นอยางแทจริง การตั้งงบประมาณควรมีการปรับปรุงใหไปสูทิศทางของ
การเปนนานาชาติ ใหเปนรูปธรรมมากขึ้น ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย การบริหารและ
การดําเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๔ การประเมินผลงานของวิทยาลัยนานาชาติ
ระบุใหมีการจัดทํารายงานประจําป และมีการประเมินผลการดําเนินงานปละครั้ง จึงควรมีการประเมินวิทยาลัย
นานาชาติพระนครเพื่อจะไดทราบวาควรจะปรับปรุงแกไขในสวนใด อยางไร ไดอยางชัดเจน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ควรมีคณะกรรมการสําหรับการประเมินหรือไม
อธิการบดีใหขอมูลวา ปจจุบันวิทยาลัยนานาชาติพระนครไดมอบหมายให Mr.Pearson อบรม
ภาษาอังกฤษใหอาจารยและเจาหนาที่ สําหรับการประเมินนั้น มีคณะกรรมการการประเมินตามขอบังคับฯ และ
ได นํ าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ งก อ น ในวาระแจ งเพื่ อ ทราบแล ว แต เนื่ อ งจากการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัยครั้งนั้นมีเวลาจํากัด จึงมิไดมีโอกาสกลาวถึงรายละเอียด
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เพราะเหตุใดจึงตองอบรมภาษาอังกฤษใหอาจารย เพราะ
อาจารยสอนแบบนานาชาติอยูแลว
อธิการบดีใหขอมูลวา เปนการพูดคุยเพื่อเตรียมความพรอมและความมั่นใจสําหรับการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นก็มีการอบรมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาโดยสถาบันภาษาฯ มีการจัดอบรมอยางตอเนื่อง
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นอกจากนั้นมีการอบรมอาจารยที่จะสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปนภาษาอังกฤษ โดยทุกคณะไดสงอาจารยเขารับ
การอบรม สวนวิชาเอกที่วิทยาลัยนานาชาติพระนครสอนเปนภาษาอังกฤษ ไดแก การจัดการธุรกิจสายการบิน และ
การจัดการโลจิสติกส แตตองยอมรับระดับหนึ่งวา นักศึกษาที่รับเขามานั้นมีขอจํากัด แตก็พยายามพัฒนาคุณภาพ
ของนักศึกษาและเปนการใหโอกาส โดยเมื่อเขาสูระดับชั้นปที่ ๒ ควรใชภาษาอังกฤษไดแลว
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา การรับ
นักศึกษายังหางไกลจากเปาหมายมาก เปนหวงเรื่องการลงทุนอาจจะไมคุมคา ในป ๒๕๕๘ ตั้งเปาไว ๔๐๐ คน
แตรับนักศึกษาได ๘๘ คน และในป ๒๕๕๙ ลดจํานวนลงเหลือ ๒๔ คน และก็เปนหวงวาในป ๒๕๖๐ นั้นจะได
จํานวนนั กศึ กษาเท าใด หากเที ย บกั บ งบประมาณที่ ยื ม ไปลงทุ น ก็ จ ะไม ทราบวา นั กศึ ก ษาจํ านวนเท านี้ จ ะได
งบประมาณกลับมาคุมทุนหรือไม สวนคุณภาพก็ตองเปนไปตามที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาวคือ ควรมีการ
ตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน โดยสภามหาวิทยาลัยระบุวาตองการใหประเมินเรื่องใด เชน
เรื่องคุณภาพของอาจารย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา วิทยาลัยนานาชาติ พระนครมีเรื่องใดที่ตองใชงบประมาณ
ดวน ก็ใหขอเฉพาะสวนนั้น สวนอื่นๆ ที่เหลือขอดูผลการประเมินโดยมีคณะกรรมการเขาไปประเมินและชวยดู
วาจะแกไขอยางไร
นายดุสิต เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตและเสนอแนะวา
มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจในการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติพระนคร แตเมื่อพิจารณาจากโครงสรางแลวไมมีทาง
สําเร็จได การรับ อาจารย เขามานั้น อาจารยกับ นักศึกษามีความรูที่ไมต างกั น เทาใด และก็ รับ มาจํานวนมาก
ควรเรงรีบดําเนิ นการใหม ต องเปลี่ยนวัฒ นธรรมขององคกรใหมีความกระตือรือ รน มีการจางอาจารยที่สอน
มหาวิ ทยาลั ย ที่ มี ความสํ าเร็จ มาแล ว จะให คาตอบแทนสู งเท าใดก็ ได จํ านวนนั ก ศึ ก ษาก็ จ ะตามมา จากนั้ น
วิทยาลัยนานาชาติพระนครก็จะมีคุณภาพ อาจารยก็มีคุณภาพ มิใชรับอาจารยมาจํานวนมากแตไมมนี ักศึกษา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ปจจุบันมี ๒ หลักสูตร ถาเนนเพียง ๒ หลักสูตรนี้ และทํา
ใหดีจะเปนไปตามที่นายดุสิต เจริญควนิช กลาวมาหรือไม ซึ่งก็ตองมีผูที่เขาไปชวย และอยาละเลยในสิ่งที่ได
ประเมิ น ไปแล ว นํ ามารวมกั บ ความคิ ด เห็ น ในวั น นี้ ทั้ งนี้ ไม อ ยากให ช ะลอจนงานเกิ ด ความเสี ย หาย ดั งนั้ น
งบประมาณที่จะตองใชดวนไปทําอะไร เทาใด ก็จะไดขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกอน สวนที่เหลือก็
จะพิจารณารายละเอียดโดยใชผลการประเมินและขอมูลที่มีอยูโดยเนน ๒ หลักสูตร
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา จากการไดพบปะกับอาจารยจํานวน ๔-๕ คน ที่มาทํางาน
ตั้งแต ๘.๐๐ น. สวนใหญ เปนคนหนุมสาวและมีความตั้งใจ ไดใหขอมูลวามีการสอนเป นภาษาอังกฤษตลอด
สามารถทําได เพราะมีประสบการณจากการทํางานเปนพนักงานตอนรับบนเครื่องบิ น สิ่งที่นาหวงคือการสอน
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปเป น ภาษาอั ง กฤษ ที่ ให Mr.Pearson ไปดู แ ลอยู ค นเดี ย วคงไม ได คุ ณ ภาพเท า ใดนั ก
สวนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินนั้นคิดวานาจะไปได แตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสนั้นไมทราบ
ขอมูลเทาใดนัก อาจกําลังจะไปไดดี เทาที่ไดพูดคุยกันอาจารยมีความตั้งใจดี หากทําได ควรทํา ๒ สาขาวิชานี้ให
ดีที่สุดใหมีความเปนไปได
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อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ตองมีคณะกรรมการไปดูแล เพราะเปนความรับผิดชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยที่ไดอนุมัตไิ ป หากเกิดความเสียหายนั้นมิใชแคฝายบริหารเสียหาย สภามหาวิทยาลัยก็เกิด
ความเสียหาย และตองรับผิดชอบโดยกฎหมายดวย ดังนั้น เรื่องนี้ตองแกไขปรับปรุงใหเห็นผลอยางชัดเจน
ศาสตราจารย ส นิ ท อั ก ษรแก ว ได ก ล าวยกตั ว อย า ง มหาวิ ท ยาลั ย สองแห ง ที่ ดํ าเนิ น การ
วิทยาลัยนานาชาติไดดีวาเปนเพราะการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน บางมหาวิทยาลัยมีนักศึกษา
มาสมั ค รจํ า นวนมาก เพราะมี ก ารระบุ กิ จ กรรมอย า งชั ด เจน เช น การไปศึ ก ษาดู ง านต า งประเทศ ไปฝ ก
ประสบการณวิชาชีพที่ตางประเทศ สมกับความเปนวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาจึงมาสมัครจํานวนมากจนตองมี
การสอบคัดเลือก คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยศิลปากร
นายดุสิต เจริญ ควนิช ใหขอมูลวา มี หลายมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาลัยนานาชาติ เน นการรับ
นักศึกษาจีน เพราะสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยมาก เนื่องจากนักศึกษาจีนนิยมมาเรียนเพราะคาใชจายถูกกวา
การเรียนที่ประเทศจีน นอกจากนั้น ยังมีการอบรมการสรางผูประกอบการใหกับนักศึกษาโดยเชิญอาจารยจาก
ตางประเทศ หรือผูที่ประสบความสําเร็จจากทั่วโลกมาใหความรู
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ใหวิทยาลัยนานาชาติพระนครไปคิดวางบประมาณที่จะใชโดย
เรงดวนคืออะไร ใหเสนอเฉพาะสวนนั้นมา สวนที่เหลือควรตั้งคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยลงไปชวยเหลือ
อธิการบดีกล าววา ตามที่ วิทยาลั ยนานาชาติพระนครของบประมาณสมทบนั้ น ถ าวางแผน
ตามนี้ จะไดรับงบประมาณ ๒๙ ลานบาทในป ๒๕๕๖ และจะใชจํานวน ๒๔ ลานบาท จะเหลือประมาณ ๕ ลาน
บาท งบประมาณสมทบนั้นเพื่อเปนการประกัน แตยังมิไดเบิกจาย เชน ถามีนักศึกษาเพิ่ม ก็ตองจางอาจารยเพิ่ม
เพราะปจจุบันมีขอจํากัดเรื่องอาจารย สวนที่ตองจายคาใชจายเกี่ยวกับอาจารยมากนั้นเนื่องจากตองใหเปนไป
ตามเกณฑของ สกอ. วาหลักสูตรหนึ่งจะตองมีอาจารย ประจําหลักสูตร ๕ คน หากไมครบก็ไมสามารถเปดสอน
ได ดัง ๓ หลักสูตรที่ตองรอเปดการสอนในป ๒๕๖๐ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพการดูแลและการจัดการ
สุขภาพผูสูงอายุ หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต และหลักสูตรการสื่อสารผานสื่อใหม แตถาเปนไปตาม
แผน วิทยาลัยนานาชาติพระนครก็สามารถดําเนินการอยูได แตมีความเปนหวงเรื่องภาษา โดยฝายบริหารจะ
ขอรับไปดําเนินการเพื่อสรางความตระหนักในเรื่องนี้ รวมทั้งจะไปตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในปที่ผานมา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหขอสังเกตวา ปญหาที่เกิดขึ้นนี้ ผูบริหารจะลงไปดูแลเพียงฝาย
เดียวคงไมได สภามหาวิทยาลัยควรตองเขาไปดูแลดวย จึงเห็นควรแตงตั้งกรรมการซึ่งประกอบดวยนายผดุงชาติ
สุวรรณวงศ นายดุสิต เจริญควนิช รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล และมอบใหอาจารยชาติเมธี หงษา
เปนกรรมการและเลขานุการ โดยทําหนาที่ ๑) พิจารณาผลการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ
พระนคร ๒) พิจารณาสภาพความเปนจริง จํานวนนักศึกษา ตั้งเปาหมาย และอาจตองมีวิธีการบริหารจัดการเปน
พิเศษ โดยเชิญผูที่ประสบความสําเร็จชั้นเยี่ยมก็ได สวนงบประมาณที่จะนําไปสํารองไวใชนั้น หากยังไมจําเปน
เรงดวน ก็ยังไมตองตั้งสํารองไว และขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่แตงตั้งไปนั้นทุมเทเวลาเพื่อการนี้ เพราะ
สองหลักสูตรที่เปดอยูนั้นจะไดรับผลกระทบแนนอน ที่จะกระทบเปนอยางมากคือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งเนน
การสรางความเปนมนุษย จึงตองแกไขปญหานี้โดยเรงดวน
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รองศาสตราจารย ค มเพชร ฉั ต รศุ ภ กุ ล กล า วว า มี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะเข า ไปช ว ยวิ ท ยาลั ย
นานาชาติพระนคร และไดเสนอแนะใหสภามหาวิทยาลัยระบุดวยวาจะใหคณะกรรมการชุดนี้ชวยเรื่องอะไรบาง
เปนประเด็นไป เพื่อจะไดทําไดครบถวน
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า สภามหาวิ ท ยาลั ย อาจจะระบุ ไ ด ร ะดั บ หนึ่ ง แต
คณะกรรมการตองมีความคิดสรางสรรค หากเห็นวาตองทําหรือดีตอวิทยาลัยนานาชาติ พระนคร โดยพิจารณา
จากผลการประเมินที่ผานมา และจะทําอยางไรใหเกิดความเปนนานาชาติ จากนั้น ไดถามถึงโครงการอื่นๆ ที่ขอ
งบประมาณมาวาเปนอยางไร
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหขอสังเกต
วา รายการที่ ๗ โครงการจางเหมาบริการจัดทําหองเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีรายละเอียดโครงการใน
หนา ๑๔-๑๗ เหมือนวาเปนเฉพาะป ๒๕๖๐ แตขอมูลเมื่อเทียบกับโครงการโดยรวมจัดทําหองบรรยายทั้งหมด
๖๘ ห อ งในป แ รก ในหน า ๒๐ ข อ ๒ ดํ าเนิ น การดู แ ลพั ฒ นา บํ ารุ งรั ก ษาระบบ อุ ป กรณ ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร
ระบบงานตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแกอาจารยในการใชอุปกรณในหองเรียนคุณภาพ จัดการเรียนการสอน
ในหองเรียนทั้ง ๖๘ หองตลอดระยะเวลา ๕ ป มีขอสังเกตวาในปแรกคือ ป ๒๕๖๐ ใชงบประมาณ ๘,๓๐๐,๐๐๐
บาท ทําทั้งหมด ๖๘ หองหรือไม สวนปตอๆ ไป เพียงแตดูแลความเสียหายและบํารุงรักษาเทานั้น และเหตุใดจึง
กระจายเงินมาเปนปละเทาๆ กันคือ ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท ยอนกลับมาดูแบบเขียนโครงการและกิจกรรม ในหนา
๑๗ จํานวน ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาทนั้น ไมไดระบุรายละเอียดวาดําเนินการอะไรบาง หากดูแผนการใชงบประมาณก็
กระจายเปนปงบประมาณ แตละไตรมาสเทาๆ กัน ไมมีความชัดเจนในการดําเนินการวาจะทําอะไร อยางไร
จําไดวาสภามหาวิทยาลัยเคยมอบหมายใหมีคณะกรรมการชุดหนึ่งไปพิจารณารายละเอียดการดําเนินโครงการนี้
ไมทราบวามีรายละเอียดดังกลาวหรือไม อยางไร
ผู ช ว ยศาสตราจารย กั ล ยา แสงเรื อ ง รองอธิ ก ารบดี ให ข อ มู ล ว า จากการได นํ า เสนอต อ
สภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติในหลักการมี ๓ อาคาร ไดไปดําเนินการในการเขียนโครงการ
การดําเนิน การจะเฉลี่ยจาย ๕ ป ปละ ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท มีคณะกรรมการ การราง TOR เปนการจางเหมา
บริการ ตองจาย ๕ ป เพราะสามารถทําใหเสร็จทั้ง ๖๘ หองในปแรกและสามารถใชดําเนินการไดทันที
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ดั งนั้ น ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป นงบลงทุนครุภั ณฑ ทั้งนั้ นใช
หรือไม
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ใหขอมูลวา เปนการจางเหมาบริการโดยมีผูดูแลและอบรมทั้งหมด
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล าวว า สํ าหรับ ยอด ๔๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทนั้ น สามารถแจ งได
หรือไมวาเปนคาใชจายอะไรบางสําหรับการจางเหมา
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ตอบวา มีคณะกรรมการกําหนดใน TOR
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ควรถอนเรื่องนี้ออกไปกอนโดยใหไปทํารายละเอียดมาใหชัดเจน
อธิการบดีกลาววา ในเอกสารหนา ๒๐ มีรายละเอียดครอบคลุมทั้งหมดที่จะตองใช
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา นอกจากอุปกรณที่แสดงในเอกสารแลวยังมีอะไรอีก และมี
เงื่อนไขตลอดสัญญา ๕ ปวาทําอะไรบาง ควรเขียนใหชัดเจน

๑๐

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

นายดุสิต เจริญควนิช กลาววา การของบประมาณนั้นควรเขียนรายละเอียดใหชัดเจน มองเห็น
ประโยชนในการใชงาน มองเห็นถึงความสําคัญ เพื่อความสมเหตุสมผลในการอนุมัติ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เพราะเหตุใดขอ ๒ ที่เกี่ยวของกับอุปกรณทั้งหลายจึงไมเปน
สวนหนึ่งของสัญญา
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ใหขอสังเกตวา
ความชัดเจนยังไมคอยมี ลักษณะนี้เปนการจางเหมาบริการและในรายละเอี ยดที่ระบุมาไมทราบวาวัสดุครุภัณฑ
ตางๆ ที่ซื้อมาแลวนั้น เมื่อจางเหมาบริการจะเปนของเขาหรือของมหาวิทยาลัย รายละเอียดที่ใหมาไมมี หากเปน
ของผูประกอบการเมื่อดําเนินการครบสัญญาแลวทุกอยางก็นํากลับคืนไปใชหรือไม
อุป นายกสภามหาวิทยาลัย ถามวา เมื่ อไม รวมอยู ในสั ญญา ต องไปเพิ่ มเติ มดั งเชน ที่ อาจารย
ชินะทัตร นาคะสิงห กลาวมาหรือไม
ผูช วยศาสตราจารยณ รงค ศักดิ์ จั กรกรณ กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากผู ดํารงตําแหน ง
บริหารถามวา จากเอกสารหนา ๑๗ ระบุวา ในปนี้อนุมัติ ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท และผูกพันไปอีก ๔ ปจํานวนปละ
๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท ใชหรือไม
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา เปนการผูกพัน ๕ ป ตั้งแตป ๒๕๖๐ ๒๕๖๔ ทุกปตองจัดงบประมาณเตรียมไวสําหรับการนี้
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ถามวา ๑) จัดทํา ๖๘ หองเทานั้น และใชงบประมาณ
สําหรับ ๖๘ หอง จํานวนปละ ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท เปนเวลา ๕ ป เมื่อพนปที่ ๑ มีการประเมินผลวาสําเร็จหรือไม
ถาไมสําเร็จจะทําอยางไร ๒) ในระยะยาว ๕ ป ใชงบประมาณไป ๔๑ ลานบาทเศษแลวจบโครงการ ในปที่ ๖ ผูที่
ใชงาน จะทําอยางไร
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ใหขอมูลวา รายละเอียดนี้จะกําหนดอยูใน TOR วาจะ
ประเมินอยางไร เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา ๕ ปแลว วัสดุครุภัณฑตางๆ จะเปนของใคร ตามที่คณะกรรมการไดให
ข อ สั งเกตมา ผู กํ าหนด TOR จะนํ าไปกํ าหนดไว ทั้ งนี้ คณะกรรมการกํ าหนด TOR ประกอบด ว ย อาจารย
ชินวงศ ศรีงาม ผูชวยศาสตราจารยมณฑล จันทรแจมใส อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน และอาจารย สมชาย
ทองพันธอยู คณะกรรมการจะนําไปดําเนินการในการกําหนด TOR เพื่อใหโครงการดําเนินการตอไปได เนื่องจาก
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยมาหลายครั้งแลว
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามเห็ น ว า มหาวิ ท ยาลั ย เก็ บ เงิ น จากนั ก ศึ ก ษามาป ห นึ่ ง
ประมาณ ๓-๔ รอยลานบาท การลงทุ น เพี ยง ๔๑ ล านบาท ๕ ป เป น เรื่องเล็กน อยที่นั กศึ กษาจะไดรับ การ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยกี่ครั้งไมใชประเด็น สําคัญวา ตองใหนักศึกษาไดจริงๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจในชั้นนี้จึง
ควรอนุ มั ติ ใ นหลั ก การก อ น ส ว นรายละเอี ย ดให ไ ปทํ า มาโดยมี ค ณ ะกรรมการจั ด ทํ า TOR มาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็จะชอบดวยเหตุดวยผล
นายดุสิต เจริญควนิช กลาววา เห็นชอบถาอนุมัติโดยหลักการโดยใหจัดทํารายละเอียดมาให
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
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รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารถามวา
ในรายการที่ ๑๐ ที่ระบุวาครุภัณฑคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหถอนไปกอนนั้นเปนอยางไร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เปนการถอนไปทบทวน ในงบประมาณ ๑๐ ลานบาทเศษ
อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนิดหนอยได แตใหทบทวนทั้งหมด
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กลาววา เปนการอนุมัติวงเงิน แตอาจจะทบทวนเรื่องครุภัณฑ
ใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนหรือสํานักงาน
ผูช วยศาสตราจารย มณฑล จัน ทรแจมใส กรรมการสภามหาวิท ยาลัย จากผูดํ ารงตํ าแหน ง
บริหารรายงานวา ในฐานะที่ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการ TOR โครงการจางเหมาบริการหองเรียนคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ มีการประชุม ๒ ครั้ง แตก็ยังไมไดขอสรุปเทาที่ควร สภามหาวิทยาลัยไดใหนโยบายวาใหทําเปน
ศูนยกลาง (Hub) ใน ๓ จุด คือ อาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) อาคารปยมหาราช (๒๐)
และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๑๕) เทาที่ประมวลขอมูลพื้นฐาน มีจํานวนหอง ๖๒ หอง สิ่งที่ตองการถามเพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินการตอคือ ๑) จะใหเปนลักษณะของงบผูกพันหรือไม เพราะตองมีกรอบใหคณะกรรมการ
ในการดําเนินการ ถาเปนลักษณะการจางเหมาบริการจําเปนตองผูกพัน ๒) จะมีกรอบในเรื่องงบประมาณหรือไม
หรือกําหนดเฉพาะหองจํานวน ๖๘ หองนี้เทานั้น
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา เห็นชอบในหลักการการดําเนินการโครงการจางเหมา
บริการหองเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เปนงบผูกพันจํานวน ๔๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยใชงบประมาณรายป ปละ
๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับจํานวนครอบคลุม ๖๘ หอง ซึ่งคณะกรรมการกําหนด TOR จะตองนําหลักการนี้ไป
ทํารายละเอียด TOR มา
รองศาสตราจารย ทิ วั ต ถ มณี โ ชติ ให ข อ สั ง เกตว า ศู น ย บ ม เพาะวิ ส าหกิ จ รายการที่ ๑๒
รายละเอียดในหนา ๓๐ มีเฉพาะแค ๑๓ รายการ แตรายละเอียดเงินงบประมาณเมื่อเทียบกับคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรแลว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะมีรายละเอียดมากกวา หากใหคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรกลับไปปรับรายละเอียด ศูนยบมเพาะวิสาหกิจก็ควรกลับไปปรับเพิ่มรายละเอียดดวย
อธิการบดี ให ขอมู ลวา รายละเอี ยดครุภั ณ ฑ เป น ของกองอาคารสถานที่ ที่ จะนํ าไปประกอบ
อาคารของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ เปนครุภัณฑประกอบอาคาร
รองศาสตราจารย ทิ วัต ถ มณี โชติ ขอให แจงรายละเอี ย ดราคาให ชั ด เจน เช น เดี ยวกั บ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน ใหขอมูลวา บันทึกตามเอกสารหนา ๓๐ นี้เปนเพียงบันทึกของศูนย
บมเพาะวิสาหกิจ ซึ่งไดรับคําสั่งใหยายไปอยูที่อาคารศูนยบมเพาะและรายไดชุมชน แตสิ่งที่ตองการคือครุภัณฑ
ตามบันทึกที่แจงมา มิใชรายละเอียดวาจะซื้อสิ่งใดเทาใด เพราะอธิการบดีไดมอบหมายใหกองอาคารสถานที่ ฯ
ไดจัดทํารายละเอียดของครุภัณฑประกอบอาคารแลว
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเงินคงคลัง แตในสวนของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร รวมงบประมาณ ๑๐,๐๔๖,๙๙๒ บาท ใหนํากลับไปทบทวนใหม
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๒) แตงตั้งคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อไปชวยฝายบริหารดูแลวิทยาลัยนานาชาติ
พระนคร ประกอบดวย
๒.๑) นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
ประธานกรรมการ
๒.๒) นายดุสิต เจริญควนิช
กรรมการ
๒.๓) รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
กรรมการ
๒.๔) อาจารยชาติเมธี หงษา
กรรมการและเลขานุการ
๓) ใหคณะกรรมการ ตาม ๒) เรงรัดปฏิบัติหนาที่ในการดูแลการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ
พระนคร ดังตอไปนี้
๓.๑) พิ จารณาผลการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลั ยนานาชาติ พระนคร
และตรวจสอบกับสภาพความเปนจริงทุกดาน เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินงานตาม ๓.๒) และ ๓.๓)
๓.๒) วิเคราะหวาตองใชวิธีบริหารจัดการพิเศษอยางไรบาง
๓.๓) นําเสนอแนวทางพัฒนาวาทําอยางไรใหเกิดความเปนนานาชาติ
๔) มีมติเห็นชอบในหลักการการดําเนินการโครงการจางเหมาบริการหองเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ
เป นงบผู กพั น ๔๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช งบประมาณรายป ป ละ ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท สําหรั บ
๖๘ หอง และใหกรรมการจัดทํา TOR จัดทํารายละเอียดมาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
๓.๔ (ราง) ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาดวยการใหบริการทางวิชาการและการ
วิจัยของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่วิทยาลัยนานาชาติพระนครไดนําเสนอ (ราง) ระเบียบ
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาดวยการใหบริการทางวิชาการและการวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ...
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และสภามหาวิทยาลัยมีมติให
นํากลับไปทบทวนใหรอบคอบและมอบนิติกรตรวจสอบอยางละเอียด โดยใหอธิการบดีหารือกับผูอํานวยการวิทยาลัย
นานาชาติพระนคร ในเชิงนโยบายวาจะจัดสรรรายไดกันอยางไรนั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยโดยงานวินัยและนิติการ
กองบริหารงานบุคคล ไดดําเนินการเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึง
เสนอสภามหาวิทาลั ยเพื่ อโปรดพิ จารณาให ความเห็ นชอบ (ราง) ระเบี ยบวิ ทยาลั ยนานาชาติ พระนคร วาดวยการ
ใหบริการทางวิชาการและการวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ...
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา สภามหาวิทยาลัยไดใหความคิดเห็นไปมากในการทํานอก
แบบของปกติเพื่อใหเกิดความเขมแข็ง เกิดคุณภาพ มีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับ มีคนมาเรียนมาก คัดผูเรียนได มี
อาจารยดีๆ เพื่อดึงดูดคนเขามาเรียน มี CEO ที่ประสบผลสําเร็จเขามา มีการพานักศึกษาไปดูผลสําเร็จของธุรกิจ
ตางๆ เหลานี้ ทําไดหรือไม
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล นิติกร ใหขอมูลวา ในสวนของระเบียบการใหบริการวิชาการและ
การวิจัยปฏิบัติเชนเดียวกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยจะแตกตางกับมหาวิทยาลัยในสวนของขอ ๙ ขอเดียวคือ ใน
สวนของมหาวิทยาลัย การใหบริการทางวิชาการ รายไดที่เหลือจากการหักคาใชจายจะเปนของหนวยงานหรือ
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คณะ แตสําหรับวิทยาลัยนานาชาติพระนครจะระบุไวใน (๑) วาไมเกินรอยละ ๙๕ ของคาตอบแทนกรณีที่ไมใช
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า ให ค ณะกรรมการที่ แ ต ง ตั้ ง ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย วาระที่ ๓.๓ คําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเงินคงคลัง ที่ให
ไปชวยดูแลวิทยาลัยนานาชาติพระนครดูแลในเรื่องนี้ดวย วาสอดคลองกับความคิดที่ไดหารือกันไปกอนนี้หรือไม
หากสอดคลองก็ใหเสนอมา แตหากไมสอดคลอง จะแกไขที่ใดที่สามารถใหทําอยางนอกกรอบได
มติที่ประชุม ใหคณะกรรมการที่แตงตั้งตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระที่ ๓.๓ คําขอตั้งงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเงินคงคลัง ที่ใหไปชวยดูแลวิทยาลัยนานาชาติ
พระนครดู แ ลในเรื่ อ งนี้ ด ว ย ว า สอดคล อ งกั บ ความคิ ด ที่ ได ห ารื อ กั น ไปก อ นนี้ ห รื อ ไม หาก
สอดคลองก็ใหเสนอมา แตหากไมสอดคลอง จะแกไขที่ใดที่สามารถใหทําอยางนอกกรอบได
๓.๕ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ไดปรับปรุงระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหมีความ
เหมาะสม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการปรับลดคาธรรมเนียมการศึกษา เพื่อการเปดรับสมัครนักศึ กษาใหม
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ และใหทันกําหนดการภายในเดือนตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน เพื่อสงโควตาใหกับ
สถานศึกษาระดับมัธยมปลายภายในประเทศ ซึ่งการใหโควตาของวิทยาลัยจะตรงกับกําหนดการใหโควตาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนคร วาดวย
การเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องวิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนคร (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ...
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ ดังนี้
๑) (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บคาธรรมเนียมการศึก ษา ระดับ
ปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
๒) ขอบั งคั บมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนคร วาดวย การบริห ารและการดําเนิน งานวิทยาลั ย
นานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗
๓) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว าด ว ยการเก็ บ ค าธรรมเนี ย มการศึ กษา ระดั บ
ปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
อธิ ก ารบดี ชี้ แ จงว า วิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนครเป ด สอนตั้ ง แต ป ๒๕๕๘ เมื่ อ ป ๒๕๕๙
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครขอเพิ่มคาเลาเรียน ตามประกาศฉบับที่ ๒ แตอาจจะผิดพลาดจากยอด
จํานวนนักศึกษาดวย ทําใหเกิดปญหา จึงจะขอเรียกเก็บตามประกาศป ๒๕๕๘ คือ สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
ประยุกต ๓๐,๐๐๐ บาท สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน ๓๐,๐๐๐ บาท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
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๒๒,๐๐๐ บาท ซึ่งเป นราคาที่กําหนดไวตั้งแตตน แตผานไป ๑ ปไดปรับขึ้นจึงเปนเหตุใหจํานวนนักศึ กษาไม
เปนไปตามเปาหมาย วิทยาลัยนานาชาติพระนครจึงนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยขอปรับ
เปนอัตราเดิมจนกวาจะมีชื่อเสียงเปนที่ประทับใจ จึงจะปรับเพิ่ม
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล เสนอใหคณะกรรมการที่จะแตงตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย ในวาระที่
๓.๓ คําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเงินคงคลัง ที่ใหไปชวยดูแลวิทยาลัย
นานาชาติพระนคร นั้น ไดดูแลในเรื่องนี้ดวย
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหความเห็นวา ถาใหทําหนาที่นี้ดวยอาจจะมากไป คณะกรรมการ
ตองการไปดูวาปญหาของวิทยาลัยนานาชาติพระนครทีม่ ีอยูคืออะไร จะทําอยางไรใหดีขึ้น สวนรายละเอียดตางๆ
เชน เรื่องระเบียบนั้น ไมยินดีที่จะรับไปดําเนินการ เพราะมิใชภารกิจหลัก
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา คณะกรรมการฯ ไมตองดําเนินการในเรื่องนี้ ทั้งนี้ ขอบังคับฯ
ก็สะทอนวา วิทยาลัยนานาชาติพระนครสามารถทําตามความคิดของสภามหาวิทยาลัยไดหรือไมเพียงใด
นายดุสิต เจริญควนิช ใหขอสังเกตวา ตามที่อธิการบดีกลาววา จํานวนนักศึกษาลด เพราะ
วิทยาลัยนานาชาติพระนครเพิ่มคาเลาเรียน แตหากจะใหลดความเสี่ยงโดยการกลับ ไปเก็บคาเลาเรียนในอัตรา
เดิมจะนาเกลียดหรือไม และเสนอวาหากลดคาเลาเรียนรอยละ ๕๐ เพื่อจะเพิ่มจํานวนนักศึกษานั้น จะไดหรือไม
และควรถามนักศึกษาดวยวาเปนอยางไร พอใจหรือไม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ถามวา การลดนั้น ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท เพียงพอหรือไม
นายดุสิต เจริญควนิช ใหความเห็นวา อาจจะยังไมเพียงพอ
อธิการบดีชี้แจงวา ในการกําหนดคาเลาเรียนนั้น ไดเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย
เอกชนที่อยูรอบขาง เชน หลักสูตรธุรกิจสายการบินของมหาวิทยาลัยศรีปทุมอยูที่ ๕๐,๐๐๐ บาท หากวิทยาลัยนานาชาติ
พระนครเรียกเก็บนอยเกินไปอาจทําใหเกิดมุมมองวา ไมมีคุณภาพก็เปนได จึงขอใชอัตราเทาเดิม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กลาววา เห็นชอบ โดยใหไปทดลองใช
อธิก ารบดี ให ขอเสนอแนะวา หากเห็ น ชอบ ให นั กศึ ก ษาที่ เข ามาในป ๒๕๕๘ ใช อัต รานี้ ได
หรือไม ในภาคการศึกษาตอไป เพื่อประโยชนตอนักศึกษา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หากอนุมัติในครั้งนี้ก็จะมีผลในภาคการศึกษาตอไปอยูแลว
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณี โชติ ใหขอสังเกตในขอ ๑๑ นักศึกษาตางชาติ เก็บคาเลาเรียน
นอยกวานักศึกษาไทย
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล ใหขอมูลวา นักศึกษาตางชาติจายมากกวา เปน ๑.๕ เทาของ
นักศึกษาปกติ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอใหปรับขอความวา “๑.๕ เทา” เปนขอความวา “หนึ่งเทาครึ่ง”
เพื่อความเขาใจที่ชัดเจน
มติที่ประชุม อนุมัติ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร วาดวยการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... โดยใหปรับขอความใน
ขอ ๑๑ วา “๑.๕ เทา” เปนขอความวา “หนึ่งเทาครึ่ง”
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๓ .๖ การเลื่ อ น เงิ น เดื อ น ป ระจํ า ป ของผู บ ริ ห ารที่ ไม ใช ข าราชการพ ลเรื อ น ใน
สถาบันอุดมศึกษา (วาระลับ)
ในระเบียบวาระนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูมีสวนเกี่ยวของ รวมทั้งผูเขารวมประชุมไดออก
จากหองประชุม มีเพี ยงผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นายสมชาย
ทองพันธอยู ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และนางสาวชัชมน ประดิษฐการ ผูอํานวยการกองบริหารงาน
บุคคล ที่อยูในที่ประชุม
ที่ประชุมไดรวมพิจารณาขอมูลดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระ
นี้ เปนเวลาพอสมควร
มติที่ประชุม ใหดําเนินการตามมติที่ประชุม
๓.๗ กรณีการศึกษาขอมูลที่ดินวัดพระศรีมหาธาตุ (วาระลับ)
อุ ป นายกสภ ามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ รองศาสตราจารย เ ปรื่ อ ง กิ จ รั ต น ภ ร กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ นําเสนอขอมูลตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบใหดําเนินการตามมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามมติ แ ละข อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยราชภั ฏ พระนคร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุ กรที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่
๙/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ตามที่ ได มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่
๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุ กรที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่ อวัน ศุกรที่ ๑๖ กั นยายน พ.ศ.
๒๕๕๙ นั้น ฝายเลขานุการมหาวิทยาลัยไดติดตามการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของที่ประชุมแลว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายสมศั กดิ์ สุ โมตยกุล กล าวขอบคุณ ฝายเลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัย ที่ ได จั ด ทํ ารายงาน
ติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และเสนอแนะใหนํามารายงาน
ในการประชุมทุกครั้ง โดยระบุรายละเอียดใหชัดเจนวาไดทําอะไรไปแลวบาง
อธิ ก ารบดี ร ายงานว า เรื่ อ งสหกิ จ ศึ ก ษานั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ าเนิ น การโดย ๑) หลั ก สู ต รที่
ปรับปรุงและหลักสูตรที่พัฒนาใหมจะตองมีสหกิจศึกษาเปนทางเลือกใหกับนักศึกษา เมื่อสัปดาหที่แลวก็มีสถาน
ประกอบการมาหารือ แตยังมิไดตัดสินใจในเรื่องทุนการศึกษาหรือเรื่องคาเลาเรียน ตามจริงแลวบริษัทตองใหคา
เล าเรี ย นนั ก ศึ ก ษา แต ยั ง ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ทุ น การศึ ก ษาไม ได ด ว ยเป น ห ว งเรื่ อ งภาษี หากตกลงกั น ได ก็ จ ะ
ดําเนินการในเรื่องสหกิจศึกษา และไดใหขอเสนอแนะวา ควรรวบรวมกลุมบริษัทตางๆ และทําโครงการเชนนี้
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ขึ้นมาจะทําใหมหาวิทยาลัยเดินหนาไดเปนอยางดี และสอนสหกิจศึกษาตามความตองการของบริษัทไดอยาง
ถูกตอง ซึ่งไดหารือกับนายสมศักดิ์ สุโมตยกุล และไดเชิญผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ คณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาหารือเรื่องคอมพิวเตอรแลว
นายไพรั ช อรรถกามานนท ประธานกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงกลาววา กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประสงคจะใหนักศึกษามีทุนเรียน
และฝกงานดวยตลอดหลักสูตร ขณะนี้อยูระหวางประสานกับกองพัฒนานักศึกษาอยู และกําลังจะปรึกษากับนิติ
กรในการทําสัญญาวาเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวตองทํางานดานคอมพิวเตอรตอไปในหนวยงานเลย
นายดุ สิ ต เจริ ญ ควนิ ช กล าวว า ได เขี ย นบทความเรื่ องวิ ท ยาลั ย ชั ย บาดาลพิ พั ฒ น เพื่ อเป น
แนวทางในการดําเนินการ
นายสมศั ก ดิ์ สุ โมตยกุ ล กล าวว า ได รั บ ข อ มู ล มาว า จะมี ก ารตั้ งคณะทํ า งานของวิ ท ยาลั ย
ชัยบาดาลพิพัฒน ซึ่งจะสรางความชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะมีของเดิมอยูแลว ทั้งนี้ตองการเห็นความกาวหนาในการ
ดําเนินการ และอาจจะตองปรับเปลี่ยนแผนที่กําหนดไวกอนหนานี้ โดยสวนตัวเห็นวาวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
ควรเปนศูนยการเรียนรู
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหเชิญนายดุสิต เจริญควนิช และนายสมศักดิ์ สุโมตยกุล ไปหารือ
กับคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
อธิการบดีใหขอมูลวา อยูระหวางการขอรายชื่อตัวแทนชุมชนเพื่อเปนกรรมการรวม
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กลาววา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่จะไปดูแล
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนนั้น รายชื่อมีระบุไวในเอกสารประกอบการประชุมหนา ๗๓ ขอ ๖) ที่ระบุวา ในการ
จัด ทํารางขอบั งคับ วาดวยการบริหารวิทยาลัยชัยบาดาลพิ พัฒ น ควรเชิญนายสมศักดิ์ สุโมตยกุล นายไพรัช
อรรถกามานนท นายดุสิต เจริญควนิช ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เขารว มประชุมดวยเพื่อใหขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาวิทยาลัย
อุป นายกสภามหาวิ ทยาลั ย กลาววา ได ห ารือกับ นายสมศั กดิ์ สุ โมตยกุ ล วา คณะกรรมการ
ติดตามการดําเนินงานของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนนั้น ควรมีผูชวยศาสตราจารยมณฑล จันทรแจมใส เปน
กรรมการดวย หากไมมีใหแตงตั้งเพิ่มเติม
มติที่ประชุม รับทราบ และใหดําเนินตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๒ ขอทบทวนแนวทางปฏิบัติในการเปดหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสาขาการ
ประกอบโรคศิลปะ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือ
แจงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ขอทบทวนแนวทางปฏิบัติในการเปดหลักสูตรที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
และสาขาการประกอบโรคศิลปะ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดทราบ
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๕.๓ รับทราบการใหค วามเห็น ชอบการปรับปรุงหลักสูต รศิ ลปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวา ไดพิจารณา
รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
แลว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอทีป่ ระชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔ การขอลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวย รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช ผูอํานวยการ
วิทยาลัยนานาชาติพระนครไดขอลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ พระนคร ตั้งแตวันที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา มีการสงมอบงานหรือไม
อธิการบดีใหขอมูลวา ขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบเอกสารหลังจากนั้นจะลงนามรับมอบ
งาน โดยมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รักษาการผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา สามารถลาออกได แตยังมีภาระผูกพัน ตองตรวจสอบสิ่งที่มอบมา
มติที่ประชุม รับ ทราบวา รองศาสตราจารยช วงโชติ พัน ธุเวช ลาออกจากการเป นผูอํานวยการวิทยาลั ย
นานาชาติพระนคร และอยูระหวางการตรวจสอบเอกสารการสงมอบงาน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงที่ประชุมวา กําหนดการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ในวันศุกร
ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐
ปการฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

๑๘
2
4
6

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

