๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................

2

4

6

ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์
๕. นายดุสิต เจริญควนิช
๖. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๗. รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
๘. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๙. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๑๐. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๑๑. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๒. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๓. อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

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

ผูลาประชุม

นายกสภามหาวิทยาลัย
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

๒
๑. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๒. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
ผูเ ขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๓. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๔. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๕. อาจารยชินวงศ ศรีงาม
๖. ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
๗. อาจารยสถาพร ปกปอง
๘. อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
๙. นายสมชาย ทองพันธอยู
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล ปอมสถิต
๑๑. อาจารยธงชัย ทองอยู
๑๒. นางสาวชัชชมน ประดิษฐการ
๑๓. นางจันทา สมตน
๑๔. นางสาวกาญฒิมาภรณ ชินบดี
๑๕. นางสาววันวิสา วิศาลนิตย
๑๖. นางอรัญญา รัตนสมบูรณ
๑๗. นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
๑๘. นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
๑๙ นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
๒๐. นายวิทู โชติรัตน
๒๑. ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๒๒. นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
๒๓. นางลภัสรดา นาคพริก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ที่ปรึกษาดานแผนและงบประมาณ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
พนักงานธุรการ ส.๓ กองบริหารงานบุคคล
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ 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

6
8

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตร

๓
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อาจารยจุไร วรศั กดิ์ โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยรอง
ศาสตราจารย วิ ชั ย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย ป ระจํ า ได ค รบวาระจากการ
เกษียณอายุราชการ ๖๕ ป และมีผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ทีไ่ ดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ และไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก
ไดแก
๑) ผูบริ หารที่ ได รั บรางวัลเชิ ดชูเกี ยรติ จากหน วยงานภายนอก ได แก อาจารยป ระวิท ย
ขาวปลื้ม ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารยประจําสาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร
และสั ง คมศาสตร ได รั บ รางวั ล โล ส ามศร ผู ที่ มี ผ ลงานโดดเด น ทางด า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ ๓๘ ป
๒) บุคลากรที่ไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
๒.๑) ระดับรองศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย ไดแก รองศาสตราจารยศุภวรรณ
เล็กวิไล ขาราชการ สังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู สาขาวิชาการศึกษา
๒.๒) ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๕ ราย ไดแก
(๑) ผูชวยศาสตราจารยพรสิน สุภวาลย ขาราชการ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ
(๒) ผูชวยศาสตราจารยธนัท อาจสีนาค ขาราชการ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
(๓) ผูชวยศาสตราจารย มณฑล จันทรแจมใส ขาราชการ สังกัด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
(๔) ผู ช ว ยศาสตราจารย ศ ศิ ธ ร คนทน ข าราชการ สั งกั ด คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส
(๕) ผูชวยศาสตราจารยศุภลักษณ ใจเรือง ขาราชการ สังกัดคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
๓) นักศึกษาที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก
๓.๑) นักศึกษาวิทยาลัยการฝกหัดครู สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นายชาญชัย
ธนารัตน ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนประกายเพชร ดานคุณธรรมและจริยธรรม เยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร
๓.๒) นั กศึ กษาวิ ทยาลั ยการฝ กหั ดครู สาขาวิ ชาสั งคมศึ กษา นายปริ ญญา
ทาโพธิ์ ไดรับคัดเลือกเปนเยาวชนคนเกง รุนที่ ๗/๒๕๕๘ ในโครงการดวยรักและหวงใยในพระบรมราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดรับพระราชทานพระราชวโรกาสเขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานเข็มเยาวชนคนเกง และไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษารางวัล
ชมเชยพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน
นักศึกษา และสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
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พระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ลง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี อาจารยพิชาติ
แกวพวง เปนอาจารยที่ปรึกษา
๓.๓) นักศึกษาวิทยาลัยการฝกหัดครูไดรับรางวัลชมเชย เขารวมประกวด
การแสดงนาฏศิลปอนุรักษระบํามาตรฐาน ระบําเบ็ดเตล็ด นาฏศิลปพื้นบานอีสาน (เซิ้ง) ชุด “ระบําอยุธยา”
เพื่อสืบสานและสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ศูนยการคาเดอะพาชิโอ มอลล ลาดกระบัง ดังนี้
(๑) นางสาววิภาพรรณ ศรีประจันทร
(๒) นางสาววาสนา ภูมิคอนสาร
(๓) นางสาวออละภาพร จันทรดํา
(๔) นางสาวจตุพร อดทน
(๕) นางสาวฐิติมา ตุรงคเรือง
(๖) นางสาวดวงหทัย เดือนสมร
(๗) นายนพดล จอมศรี
(๘) นายสาธิต เพ็งอราม
(๙) นายนิพัทธ เพ็ชรคง
(๑๐) นายสุรชาติ ดีปาวี
โดยมีอาจารยผูควบคุมและฝกซอมการแสดง ดังนี้ ๑) วาที่รอยตรีหญิง ชัชญาภา วัฒนธรรม ๒) ผูช วยศาสตราจารย
บุญศิริ นิยมทัศน ๓) อาจารยพิมพิกา มหามาตย
จึงเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรแกบุคคลดังกลาว จากนั้นนายกสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ได ก ล า วแสดงความยิ น ดี ค วามว า ในนามของสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอแสดงความยิ น ดี กั บ รอง
ศาสตราจารย วิ ชั ย แหวนเพชร ในโอกาสเกษี ย ณอายุ ร าชการและพ น วาระการดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการ
มหาวิทยาลัยที่ติดตอกันมา ๒ สมัย และขอขอบคุณที่ไดรวมงานกันมาไดดวยดี ไดชวยเหลืองานมหาวิทยาลัย
อยางมาก ทั้งในการประชุมและดูแลปญหาตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งเพื่อไปศึกษาและใหคําแนะนําตอ
สภามหาวิทยาลัย ขออํานวยพรใหสุขภาพแข็งแรง มีความสุ ข ความสงบ คิดอะไรในสิ่งที่ดีงามก็ขอใหสมความ
ปรารถนา เปนที่นับหนาถือตาของสังคมตลอดไป สําหรับผูบริหารที่ไดรับการยกยองและคณาจารยที่ไดรับแตงตั้ง
ให ดํารงตําแหน งทางวิชาการ สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณที่รวมมือรวมใจในการทํ า
ผลงานทางวิชาการเพื่ อเขาสู ตําแหน งทางวิชาการ เปน ไปตามความตองการของมหาวิทยาลัยที่ ใหอาจารย มี
ตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้นไป ตามมาตรฐานของ สกอ. ผานอุ ปสรรคตางๆ มาอยางมาก จนไดรับการยอมรับ
จากคณะกรรมการตรวจผลงานทางวิชาการ หวังวาจะยังคงรักษาความเพียรพยายาม ความรูความสามารถนี้ไว
ตอไปเพื่อจะไดทําผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นไปอีก สําหรับนักศึกษาที่ไดรับรางวัลเปนตัวอยาง
ดีเดน ในความประพฤติก็ขอแสดงความยินดีที่ไดรับการยอมรับจากสังคม การทําความดีไมมีสูญหาย อยางนอย
ที่สุดตนเองก็มีความสุขใจ ชื่นใจตอการกระทําของตนเอง มองสบตาตัวเองไดอยางไมยอทอ ความดีนั้นยอมทําให
เกิดความสุข ความสงบในใจได ที่สําคัญคือทําใหผูอื่นที่อยูรอบขางตั้งแตญาติพี่นอง พอแม และสถาบันที่สังกัด
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อยูไดมีส วนภูมิใจดวย จึงขอใหรักษาความดี งามนี้ไวต ลอดไป เป นตั วอยางใหผูอื่นหรือรุน นองเจริญ รอยตาม
สําหรับ นักศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการแสดงก็ขอชื่นชมยินดี หวังวาทุกคนจะเพี ยรพยายามตอไป และ
ขอบคุณในความพยายามทีไ่ ดนําชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ บทความจากผูทรงคุณวุฒิ (เอกสารแยกเลม)
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ด ว ยกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
นายดุ สิ ต เจริญ ควนิ ช ไดเขี ย นบทความเรื่ อง “รถติ ด หล ม ” เพื่ อนํ าเสนอแนวคิ ด และขอเสนอแนะที่ เป น
ประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียน
มาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ ๘ / ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๙ เมื่ อวั นที่ ๒๖ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้ น ฝ ายเลขานุ การได จั ดทํ ารายงานการประชุ มเสร็ จ
เรียบรอยแลว จํานวน ๓๒ หนา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแกไข ดังนี้
๑) หนา ๓๓ บรรทัดที่ ๒๕ แกไขคําวา “Dr.John Pearon” เปนคําวา “Dr.John Pearson”
๒) หนา ๖ บรรทัดที่ ๒๔ แกไขคําวา “Viet Nam” เปนคําวา “Vietnam”
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ (ร า ง) คํ า ขอตั้ ง งบประมาณ รายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(เอกสารแยกเลม)
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยเชิ ญรองศาสตราจารย เพี ยงพบ มนต นวลปรางค รองอธิการบดี /
รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผนรายงานขอมูลความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยกองนโยบาย
และแผน สํ านักงานอธิการบดี ไดนํ าเสนอ (ราง) คํ าขอตั้ งงบประมาณรายจ าย ประจําป งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ซึ่งผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และ
การคลัง เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
โปรดพิจารณาอนุมัติ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ยุทธศาสตรที่ ๘ นั้นเกี่ยวกับอะไร
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค กลาววา เปนยุทธศาสตรเกี่ยวกับการหารายได
ของมหาวิทยาลัย
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นายกสภามหาวิท ยาลั ย ให ขอสั งเกตว า ตามเอกสารหน า ๓๖ ยุ ทธศาสตรนี้ มีรายได เพี ย ง
๓๘๐,๐๐๐ บาทเศษหรือไม
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค กลาววา รายไดทั้งหมดประมาณ ๓๐ ลานบาท
เปนการประมาณการรายรับ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เงินรายไดจากการจัดการศึกษานั้นมาจากไหน
รองศาสตราจารย เพี ย งพบ มนต น วลปรางค กล าวว า เป น รายได ที่ ร วมจากรายการที่ ๒
รายไดจากการจัดการศึกษา ตามเอกสารหนา ๓๒ รายการที่ ๒ จํานวน ๔๒๙ ลานบาท มาจาก ๑) รายไดจาก
การจัดการศึกษาภาคปกติ ๒๖๐ ลานบาท และ ๒) รายไดจากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ๑๖๙ ลานบาท
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เมื่อแยกออกไปแลวพิจารณาวารายไดนี้มาจากไหนพบวา
ทั้งหมดนี้ไดเพียง ๓๐ ลานบาท
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค กลาววา จํานวน ๓๐ ลานบาทนั้นเปนรายการ
ตามขอ ๕ รายการดําเนินการจากหนวยงานตางๆ ตามแผนยุทธศาสตรที่ ๘
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ที่รับนักศึกษามานั้นไมไดเปนการหารายไดหรืออยางไร
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค กลาววา การรับนักศึกษานั้นเปนรายไดจากการ
จัดการศึกษาในขอ ๒
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ไมทราบวาใครหารายไดมาเทาใด และจายไปเทาใด
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค กลาววา เปนรายไดเฉพาะยุทธศาสตรที่ ๘
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง กลาววา
อาจจะตองเพิ่มเติมขอมูลรายไดจากการจัดการศึกษานี้ในตารางที่ ๓๕ เพราะที่รองศาสตราจารยเพียงพบ มนต
นวลปรางค นําเสนอมานั้นเปนเพียงยุทธศาสตรที่ ๘ เทานัน้
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา รายไดจากการจัดการศึกษานี้เปนยุทธศาสตรที่เทาใด
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค กลาววา รายไดจากการจัดการศึกษา เปนรายได
จากการลงทะเบียนของนักศึกษา ถาจะใหระบุวาเปนยุทธศาสตรที่เทาใดก็จะสื่อสารทําความเขาใจกับหนวยงาน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ถาไมสามารถระบุได ก็จะไมทราบวาใครขาดทุนหรือกําไร
และเคยมอบนโยบายในการนําเสนองบประมาณรายไดใหเทียบกับงบประมาณแตละรายการวา งบประมาณ
แผนดินไดรับมาเทาใดในแตละรายการ จากนั้นไดมอบนโยบายวาตอไปกอนจะทําเรื่องของบประมาณแผนดินให
ทํารายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอน เพราะการบริหารมหาวิทยาลัยสวนใหญเปนเงินงบประมาณ
แผนดิน และสภามหาวิทยาลัยจะไมทราบ ผูบริหารก็จะตั้งงบประมาณแผนดินไปเองตามแนวคิดของตัว ซึ่งจะ
สอดคลองหรือไมสอดคลองกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวก็ได ฉะนั้นก อนนําเสนอไปที่สํานักงบประมาณ
ใหนํามาใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอน มิฉะนั้นจะเหมือนกับเปนการบีบบังคับสภามหาวิทยาลัยใหตองอนุมัติ
เงิน งบประมาณไปสมทบการสร างอาคารที่ ส ภามหาวิท ยาลั ย มองไม เห็ น ความจํ าเป น มี แต อาคารพรอ มทั้ ง
คาใชจายที่ติดตามมา กับความโกหรู อาคารเกาๆ แทนที่จะใชไดก็ไมไดใช แตละอาคารก็กลายเปนที่วาง อาจจะ
ตองจางคนมาดูแล ทําใหสิ้นงบประมาณกับสิ่งเหลานี้ไปจํานวนไมนอย มหาวิทยาลัยอาจจะนึกวาดีเพราะเปน
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การไดรับงบประมาณแผนดิน แตงบประมาณที่ไดรับมานั้น ถามหาวิทยาลัยไมนําไปสรางอาคาร อาจจะนํามา
สรางคนได สรางเครื่องไมเครื่องมือ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนได แทนที่จะตองไปเบียดกับงบประมาณ
รายไดเหลานั้น เพราะมหาวิทยาลัยไดรับมาเปนกอนอยูแลว มหาวิทยาลัยจะนําไปใชอะไรก็ไมวา แตสวนใหญ
มหาวิทยาลัยมักนําไปสรางอาคาร สรางมาแลวก็ไมไดใชอยางคุ มคา หากเปนบริษัทเอกชนก็ลมละลายไปนาน
แล ว ที่ สํ าคั ญ มหาวิ ทยาลั ย ยั งจะต องเจี ย ดงบประมาณลงไปสมทบเพราะป จ จุ บั น สํ านั กงบประมาณไม ได ให
งบประมาณในสวนนี้เต็มรอย มหาวิทยาลัยจะเสียงบประมาณในสวนนี้เพิ่มไปอีก ๒๐ หรือ ๓๐ ลานบาททุกป
ฉะนั้นจึงจําเปนที่สภามหาวิทยาลัยตองพิจารณาในสวนนั้นกอน ในคราวหนาขอใหนําคําของบประมาณแผนดิน
มาใหพิจารณากอน ดังนั้นปนี้จะเปนปสุดทายที่สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณา ปตอไปถาไมใหสภามหาวิทยาลัย
พิ จ ารณางบประมาณแผ น ดิ น ก อ น สภามหาวิ ท ยาลั ย ก็ จ ะไม พิ จ ารณางบประมาณรายจ า ย เพราะสภา
มหาวิทยาลัยไมทราบทิศทางของมหาวิทยาลัยวาจะไปทางใดเพราะเงินกวาครึ่งอยูที่งบประมาณแผนดิน ที่นํามา
ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณานี้เปนเพียงสวนนอยเทานั้น ไมไดเกิดผลอะไรตอมหาวิทยาลัยเทาใด อีกทั้งจาก
รายงานพบวามหาวิทยาลัยจะใชเงินคงคลังถึงรอยกวาลานบาท แตยังไมมีรายงานสถานะเงินคงคลังจากกองคลัง
เงินคงคลัง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม จํานวน ๑,๓๐๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท จะตองหักเงินคงคลังขั้นต่ํา ๒ เทา ของ
งบประมาณรายจายป พ.ศ. ๒๕๕๙ ในที่นี้ ๗๖๔ ลานบาทนี้มาจากที่ใด
รองศาสตราจารยเพี ยงพบ มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา สองเทาของงบประมาณรายจ าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อยูที่ ๓๘๒ บาทเศษ ดังขอมูลจากเอกสารหนา ๒๙ จะแสดงถึงรายไดจากการ
จัดการศึกษา ๓๒๗ ลานบาท รวมกับเงินคงคลัง ๕๕ ลานบาท
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เงินคงคลังที่สามารถนํามาใชไดใหนํารายจายของปที่ผานมา
ทั้งหมดคูณดวย ๒ รายจายของปที่แลวทั้งหมด ๑,๐๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ลานบาท หักงบประมาณแผนดิน ๕๗๒
ลานบาท จะเหลือ ๔๔๑ ลานบาท คูณ ๒ เทากับ ๘๘๒ ลานบาท
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค กลาววา ถาเชนนั้นตองจัดทําตัวเลขใหมในสวน
ของเงินคงคลัง เนื่องจากในขอ ๔ ของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วงเงิน ๑๔.๙ ลานบาทนั้น เปนการหารายได
ของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร และในรายการที่ ๕ หนวยงานที่บริการวิชาการซึ่งมีรายไดกลับมาที่ ๓๓.๙ ลาน
บาท ในการคิดไมไดนํารายการที่ ๔ และรายการที่ ๕ เขาไปรวมดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เมื่องบประมาณอยูที่คลัง คลังก็รวมหมดใชหรือไม
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ชี้แจงวา เงินจากวิทยาลัยนานาชาติพระนครและ
จากยุทธศาสตรที่ ๘ ไมไดนํามารวมอยูในเงินคงคลังที่กองคลังคิดมา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เพราะเหตุใดจึงไมรวม
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รายงานวา เปนการแยกบัญชีออกไป
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ตองคิดรายจายทั้งหมด เพราะเปนรายจายที่เกิดขึ้นทุกป มิใช
รายจายที่เกิดขึ้นชั่วคราว ที่ใหเก็บเงิน ไวสําหรับรายจายปสุดท าย ๒ ป ให ไปหารือกับ กองคลังวาจะระงับ ไป
หรือไม เพราะไดรับแจงวาจะซื้อระบบบริหารจัดการ (ERP) ๑๑ ลานบาท และถายังไมไดตั้งงบประมาณก็ทํา
ไมไดแลว ที่รายงานวาเงินขาด ๗ ลานบาท และที่ถามวาเพราะเหตุใดจึงไมใชเงินคงคลังที่เหลือ ที่ขออนุมัติไป
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แลวแตไมไดใชก็นํามาใช การแนะนําของกองคลังอาจจะเปนขอแนะนําที่ดีมีเหตุผล ถาคนไมเขาใจก็อาจจะนํามา
รายงานอธิการบดีไมถูกตอง ใหถามใหชัดเจนวารายจายคางจายป ๒๕๕๙ ที่จะหัก ๑๓๖ ลานบาทนั้น มีรายการ
อะไรบาง รวมในสวนนี้หรือไม ถาไมไดรวมแสดงวาตัดออกไปแลว ถาเชนนั้นเงินงบประมาณที่จะมาขอเปนตัว
เลขที่กลาวมา ตามจริงจะมีเงินเหลือที่จะใชได ๔๒๕ ลานบาท ตามกฎใหใชไดรอยละ ๓๕ ประมาณ ๑๔๑ ลาน
บาทก็พอใชอยู แตถา ๑๓๖ ลานบาทที่คางจายก็จะเหลือ ๒๘๙ ลานบาท รอยละ ๓๕ ก็จะประมาณไมเกิน ๑๐๐
ลานบาทที่สามารถใชได ในการดําเนินการควรหารือกับกองคลังดวย
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รายงานวา ตัวเลขเหลานี้ไดขอมาจากกองคลัง
อยางไรก็ตาม จะไปหารือกับกองคลังในสวนของรายการที่ ๔ และ ๕ ตอไป
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เงินคงคลังขั้นต่ําสองเทาของงบประมาณรายจายถา
ไม ได คิ ด ในส ว นของวิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนคร รายได จ ากการดํ าเนิ น การก็ ไม ถู ก เพราะต อ งนํ ามาคิ ด ด ว ย
เนื่องจากเปนรายจายที่ตองจาย จากนั้นไดถามเกี่ยวกับรายการที่ ๑๖ วาเปนการทําอะไร
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา เปนกรณี ที่มหาวิทยาลัยอาจจะมี
ความจําเปนเรงดวนในสวนของอาคารและมีการปรับปรุงหรือซอมแซม จํานวน ๑๐ ลานบาท
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ที่ตั้งไวเพื่อไปดําเนินการเกี่ยวกับภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม ๑๐
ลานบาทนั้น นําไปซื้อคอมพิวเตอรใหนักศึกษาจะไดประโยชนกวาหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒ นะ รองอธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู
ดํารงตําแหนงบริหารชี้แจงวา ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ นั้น ไดตั้งงบประมาณไวที่กองอาคารและสถานที่ ๑๑
ลานบาท ใชสําหรับการซอมแซมเพียงอยางเดียว ไมรวมภูมิทัศน
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค กลาววา จะตัดคําวาภูมิทัศนออก
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ในสวนของผูอํานวยการสถาบันภาษาที่ตองมายืมเงิน
คงคลังไปจายคาตอบแทนนั้นแสดงวาเปนปญหาแลว เพราะมหาวิทยาลัยไดใหงบประมาณไปแลวจํานวนหนึ่ง
อธิ ก ารบดี ให ข อมู ล ว า เมื่ อ ตั้ งสถาบั น ภาษาแล ว ส ว นมากเป น การบริ การภายใน ยั งไม ได
ใหบริการกับภายนอกเลย เพราะมีการอบรมภาษาอังกฤษใหนักศึกษาทุกคณะ รวมถึงคณาจารยและบุคลากร
การอบรมที่ใหสถาบันภาษาอบรมนั้น คณะไมสามารถโอนเงิน ไปใหสถาบันภาษาไดเลย จะจายใหไดเฉพาะคา
วิทยากรจากสถาบันภาษาเทานั้น จึงเปนขอติดขัด ในการใหบริการระหวางสถาบันภาษากับคณะตางๆ ทําให
สถาบันภาษาไมมีรายรับ จัดอบรมนักศึกษาก็ไมสามารถเบิกงบประมาณที่มีอยูไดเปนปญหาและอุปสรรคสําหรับ
สถาบั น ภาษา จึ งต องมี การจั ด ตั้ งงบประมาณสํ าหรับ ค าตอบแทนเงิน เดื อน ทั้ งนี้ ได มีการหารือกั น ว าในการ
ดําเนิ นการหากเปน การอบรมให คณะจะตีคาเปน ภาระงานไดห รือไม หรือตีเปน คาของงานไดห รือไม ขณะนี้
สถาบันภาษาไมสามารถเบิกเงินไดจึงไมมีรายได และอยูระหวางการหารือกับกองคลังวาจะทําเชนไร
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา อธิการบดีไปหารือกับกองคลังและคงจะแนะนําอธิการบดีได
วาติดขัดอะไร ก็จะทราบวาจะแกไดอยางไร หรือหากกองคลังเขาใจผิดก็จะไดอธิบายใหเขาใจกัน และถามถึง
วิทยาลัยนานาชาติพระนครวามีรายจายมากกวารายไดหรืออยางไร
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ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล ปอมสถิต ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครรายงาน
วา รายไดของวิทยาลัยนานาชาติพระนครที่ไดรับจากนักศึกษายังไมเปนไปตามเปาหมายจึงยังขาดทุนอยู
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หากยังไมเปนไปตามเปาหมายแลวยังไมไดคืนเงินก็ไมเปนไร
แตไมใชวาไมไดตามเปาหมายแลวตองยืมไปเพื่อใหไดตามเปาหมาย และถามวาจะยืมเพิ่มไปทําไม คราวที่แลวยืม
ไปเทาใด
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา ใหยืมไปคราวกอนจํานวน ๓๓ ลานบาท
และที่จะยืมในครั้งนี้อีก ๘ ลานบาท รวมเปน ๔๑ ลานบาท
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ไมเคยตั้งวงเงินไวหรืออยางไร จําไดวาตั้งไวเพียง ๒๐ ลานบาท
เทานั้นใชหรือไม
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา ในปแรกยืมไป ๒๒ ลานบาท ตอมา
ยืมไปอีก ๓ ลานบาท ป ๒๕๕๙ ยืมไป ๘ ลานบาท ฉะนั้นจึงยืมไปทั้งหมด ๓๓ ลานบาท
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ยืมเกินไปจากที่ตั้งไว ๒๒ ลานบาท
รองศาสตราจารย เพี ยงพบ มนตน วลปรางค ขอให วิทยาลัยนานาชาติ พระนครรายงานวา
๘ ลานบาทที่จะยืมนั้นจะไปทําอะไร
ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครชี้แจงวา เปนงบครุภัณฑทั้งหมด
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา จากการคํานวณ วิทยาลัยนานาชาติพระนครจะมีงบประมาณ
คงเหลือ ๑๔ ลานบาท เพราะเหตุใดจึงยืมเพิ่ม
รองศาสตราจารยเพี ยงพบ มนตน วลปรางค ใหขอมูล เพิ่ มเติ มวา รายรับ จริง ณ วัน ที่ ๓๑
สิ งหาคม ๒๕๕๙ รายการที่ ๔ ประมาณการรายจ ายอยู ที่ ๒๔ ล านบาท รายรั บ จริ งอยู ที่ ๑๒.๗ ล านบาท
เนื่ อ งจากมี การประมาณการรายรับ ไว แต ห ลั ก สู ต รยั งไม ผ านการอนุ มัติ จึ งไม ส ามารถรั บ นั กศึ กษาได ทํ าให
ประมาณการรายรับสูงกวารายรับจริง ประมาณการรายจายก็สูงกวารายรับจริงรายละเอียดดังเอกสารหนา ๒๙
อธิการบดีใหขอมูลวา หลักสูตรไดรับการอนุมัติแลว ๓ หลักสูตร ในภาคการศึกษานี้ไมสามารถ
รับ นักศึ กษาได แต ไดจางอาจารยป ระจําหลักสูต รมาครบตามจํานวนแลว คาดการณ วาหากยังไมมีนักศึ กษา
อาจารยที่บรรจุมาเชน หลักสูตรแพทยแผนไทยประยุกตขณะนี้มีอยู ๑๑ คน ก็ตองใชจายคาตอบแทนอาจารย
ดวย จึงตองขอยืม
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ในการคิดรายจาย ไมไดรวมคาตอบแทนอาจารยดวยหรือ การ
คิดคํานวณตองคิดรวมทั้งหมด จะมีนักศึกษาหรือไมมีรายจายก็เทานั้นคือ ๒๘ ลานบาท เมื่อคิดเชนนี้มีรายจาย
๒๓ ลานบาท มีรายได ๒๘ ลานบาท ก็ตองมีเงินเหลือ ๕ ลานบาท จึงสงสัยวาจะยืมไปทําอะไร หากยืมไปซื้อ
ครุภัณฑควรจะตองปรับผูบริหารวิทยาลัยนานาชาติพระนครแลว เพราะแสดงวาไมไดประมาณการคาครุภัณฑที่
ตองการไวในงบประมาณรายจาย
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ที่นําเสนอแผนฯ ที่สมบูรณมา
ครั้งแรกจํานวน ๒๒ ลานบาทนั้นเปนรายการที่รวมคาครุภัณฑมาหมดแลวมิใชหรือ ตามโครงการที่นําเสนอมา
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และจําไดหรือไมวาครั้งแรกจายไป ๓ ลานบาทนั้นเปนคาอะไร และจํานวน ๒๒ ลานบาทนั้นไดจายไปหรือไมรวม
แลวที่อนุมัติไปครั้งแรกประมาณ ๒๕ ลานบาทนั้นไดจายและวิทยาลัยนานาชาติฯ ไดนําไปดําเนินการหรือไม
รองศาสตราจารยเพี ย งพบ มนต น วลปรางค กล าววา มี เงิน อยู ป ระมาณ ๕ ล านบาท คื อ
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ยืมงบประมาณไป ๘ ลานบาท และยังเหลือเงินอยู ๕ ลานบาท ซึ่งใน ๕ ลานบาทนี้ได
นํามารวมไวในป ๒๕๖๐ ตัวเลขในป ๒๕๖๐ จึงเปน ๒๖.๕ ลานบาท
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ที่วิทยาลัยนานาชาติพระนครยืมไปไดจายไปแลวใชหรือไม
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รายงานวา จายไปแลว
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ดังนั้นที่รายงานมานี้จึงไมถูก เวนแต ๒๖ ลานบาทนั้น
วิทยาลัยนานาชาติพระนครนําไปฝากธนาคารเพื่อเก็บดอกเบี้ย ที่ถามวางบประมาณนี้ไดใชไปหรือไมตามที่ได
รายงานมานั้นก็ไมจริง เพราะรายจายที่รายงานมาวาปที่ผานมาจายไปเทานี้ ยังนอยกวาเงินที่ยืมไป แสดงวา
รายจายนี้เปนรายจายอะไรบางอยาง ถาใชแลวไมถือเปนรายจายจะเปนอะไร เพราะเงินยืมคือเงินที่จะนําไปใช
จาย ถาไมปรากฏวาไดนําไปใชจายแลวจะหายไปไหน
รองศาสตราจารย เพี ย งพบ มนต น วลปรางค กล าวว า มี ตั ว เลขจากกองคลั ง ณ วั น ที่ ๒
กันยายน ๒๕๕๙ รายการของกองคลังที่นําเสนอนั้นคืองบประมาณของป ๒๕๕๗ รวมทั้งป ๒๕๕๘ ในป ๒๕๕๗
ยืมไป ๓ ลานบาท ป ๒๕๕๘ ยืมไป ๒๒ ลาน รวมเปน ๒๕ ลานบาท และมีการจายเงินไป ๑๙ ลานบาทเศษ
ฉะนั้นสวนที่เหลือที่ยืมไปประมาณ ๕.๘ ลานบาท จึงเปนตัวเลขของปงบประมาณ ๒๕๕๗ และป ๒๕๕๘ ที่
ยังคงเหลืออยูในป ๒๕๕๙ นี้ จะเห็นวาตัวเลขในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ จะมีเงินเหลืออยู ๕.๘ ลานบาท
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ในป ๒๕๕๙ จายจริงแค ๘,๓๙๐,๐๐๐ บาท ถึงแค
เดือนสิงหาคมซึ่งยังไมหมดปงบประมาณตองดูในเดือนกันยายนดวย อาจจะยังเหลือนิดหนอยขึ้นอยูวาจายไป
เดือนละเทาใด แตที่เหลืออยูในป ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ อีก ๕ ลานบาทนั้นไมมีปรากฏในเอกสาร
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ตัวเลขมีความแตกตางกันมากหรือไมในสวนของการประมาณ
การ ในการประมาณการรายรับของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ป ๒๕๕๙ จํานวน ๒๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท ดังใน
หนา ๓๑ และประมาณการรายจาย ๒๔,๙๘๕,๐๐๐ บาท จึงเปนการประมาณการจายที่ต่ํากวารายได รายได
๒๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท เปนรายไดจากอะไร จากเงินยืม หรือจากการจัดการศึกษา
รองศาสตราจารย เพี ย งพบ มนต น วลปรางค ชี้ แ จงว า จากการลงทะเบี ย นของนั กศึ กษา
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ที่ประมาณการไววาจะไดรับ ๒๘.๘ ลานบาท และจะประมาณการรายจายดังในหนา
๓๒ คาดวาจะจาย ๒๔.๙ ลานบาท เปนตัวเลขที่วิทยาลัยนานาชาติพระนครสงมา ฉะนั้นจะเห็นไดวาจะจายต่ํา
กวาประมาณการรายรับที่นําเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ในปนี้ ประมาณการรายรับอยูที่ ๓๖ ลานบาท ประมาณการ
รายจาย ๒๖ ลานบาท ซึ่งจะเหลือ ๑๐ ลานบาท แลวเพราะเหตุใดจึงจะยืมอีก ๘ ลานบาท
ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒ นะ รายงานวา ในการอนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
พระนครไดอนุมัติเงินยืมไป ๒๐ กวาลานบาท ไดนําไปดําเนินการสรางหองปฏิบัติการทางการบิน (Mockup)
ของหลักสูตรธุรกิจสายการบิน จํานวน ๑๓ ลานบาทเศษ ในขณะนั้นผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครยัง

๑๑

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

ไมเขามาดํารงตําแหนง เปนการดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย ในภาพของเงินยืม ๒๐ กวาลานที่นําไปใชจายอะไร
นั้น ก็ลงไปในสวนที่กลาวมา ๑๓ ลานบาทเศษแลว หลังจากนั้นผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ พระนครจึงนํา
งบประมาณที่เหลือไปบริหารจัดการตอ ขณะนี้คาดวาประมาณการรายรับในป ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยนานาชาติ
พระนครไมเปนไปตามเปาหมายแนนอน เพราะรับนักศึกษาภาคการศึกษาแรกแลว เนื่องจากหลักสูตรไดรับการ
อนุมัติอยางกระชั้นชิดกับชวงการรับนักศึกษา จึงรับนักศึกษาไมไดตามเปาหมาย ฉะนั้นประมาณการรายรับไวสูง
แตรายรับไมพอกับประมาณการรายจาย จึงตองยืมเงินคงคลังไปเพิ่ม ในสวนของการคิดเงินคงคลังถาพิจารณา
จากขอมูลที่กองคลังรายงานมานั้น จะไมนําขอมูลเงินรายรับหรือรายจายของวิทยาลัยนานาชาติพระนครมารวม
เพราะเหตุวาไดมีการแยกบัญชีไปดําเนินการตางหาก รวมถึงสํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรมดวย เพราะ
ขอบังคับฯ ระบุใหบริหารจัดการเอง สํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรมไดรายไดเทาใดก็นําเขาบัญชีของ
สํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรม จนกวาจะหักคาใชจายสิ้นปมีเงินเหลือเทาใดจึงจะสงกองคลังเปนรายได
ฉะนั้นที่กองคลังคิดเงินคงคลังมาจึงไมมีรายการที่ ๔ และ ๕ รวมถึงยุทธศาสตรที่ ๘
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ใหทําความเขาใจกับกองคลังเสียใหม
ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ชี้แจงวา เนื่องจากเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อป ๒๕๕๙ นี้ จึงคิด
เหมือนกับที่คิดดังป ๒๕๕๘
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา มหาวิทยาลัยเริ่มตั้งวิทยาลัยนานาชาติพระนครเมื่อป ๒๕๕๗
ตอนนั้นยังไมมีผูอํานวยการหรือยังไมไดดําเนินการใดๆ ยังไมไดจัดทําหลักสูตรหรืออยางไร ฉะนั้นงบประมาณที่
นําไปจัดทําหองปฏิบัติการจําลองการบินนั้น คืองบประมาณรายจายของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ไมเกี่ยวกับ
สํานักงานอธิการบดี ใครมาก็ตองนํางบประมาณตัวนั้นมาบอกวาเปนรายจาย ตอนแรกๆ ที่สภามหาวิทยาลัย
ยอมใหยืมเงินไปนั้น สภามหาวิทยาลัยคิดวา ตอไปวิทยาลัยนานาชาติพระนครจะมีรายได จึงใหยืมเงิน ลงทุ น
เทาใดก็ได ก็ยืมไป ๒๒ ลานบาท สภามหาวิทยาลัยก็ใหยืมโดยมีเงื่อนไขวาในวันขางหนาตองนํามาคืน เพื่อนําไป
เปนคาใชจายเหลานี้ แลวรายการเหลานั้นไมปรากฏอยูในเอกสารนี้ไดอยางไร ถายิ่งตัวเลขรายไดดวยแลวยิ่งตอง
เปนตัวเลขที่ใกลเคียงความเปนจริง ถาประมาณไว ๒๖ ลานบาท หวังวาคําตอบคงไมใชไดเพียงแค ๒ ลานบาท
จริงๆ แลวเก็บไดเทาใด รองอธิการบดีทราบหรือไม ป ๒๕๕๙ ที่บอกวาประมาณการรายรับไว ๒๘ ลานบาทนั้น
แลวเก็บไดจริงเทาใด
ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครใหขอมูลวาประมาณ ๑๒ ลานบาท
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา แลวรายจายที่ประมาณการไวนั้น จายจริงไปเทาใด
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา จายจริงไป ๘ ลานบาทซึ่งก็ยังเหลือ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ดังนั้นเงินที่ลงทุนไปที่วิทยาลัยนานาชาติพระนครทั้งเงินที่ยืม
ไปและจากรายไดที่ไดรับอยางนอยประมาณ ๓๕ ลานบาท แลวถาอยูๆ เหลือแค ๑๐ หรือ ๘ ลานบาท จะเกิด
ปญหาทางบัญชีวาหองนั้นมาไดอยางไร ถึงเวลาผูอํานวยการจะบอกวาจะมาเอาเงินคืนไดอยางไร อธิการบดีเปน
คนจัดการ เพราะยังไมไดมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร อธิการบดีจัดการในนามของ
วิทยาลัย นานาชาติพระนครมิใชในนามของอธิการบดี จึ งเป นต นทุ น ของวิทยาลั ยนานาชาติพระนคร เวลานี้
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วิทยาลัยนานาชาติพระนครก็ใชอยู ดังนั้นจึงตองทําตัวเลขใหมใหถูกตอง ไมเชนนั้นประมาณการแลวก็ใชหมดโดย
ไมทราบ
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํากลาววา
ปงบประมาณที่ผานมาป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติพระนครประมาณการรายรับไว ๒๘ ลานบาท ประมาณการ
รายจายไว ๒๔ ลานบาท แตรับจริง ๑๒ ลานบาท แลวจายจริงแค ๘ ลานบาท ถาตัวเลขเชนนี้เปนการมองผสม
กันไป การประมาณการรายรับ ๒๘ ลานบาทนั้น อาจจะรวมเงินยืมไวดวย ฉะนั้นถาจะใหชัดเจนตองทําตัวเลข
ประมาณการรายรับจากนักศึกษาจริงๆ วาเทาใด และจะยืมจากมหาวิทยาลัยอีกเทาใดก็จะเปนการประมาณการ
รายรับ ทํานองเดียวกันในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ประมาณการรายรับของวิทยาลัยนานาชาติ พระนคร ๓๖ ลาน
บาท จะเปนไปตามที่ประมาณการหรือไม แสดงวาเปนการยืม เงินมาเพิ่ม แตก็ไมทราบวาเพิ่มมาอีกเทาใด หาก
จะใหชัดเจนตองขยายวา ๓๖ ลานบาทนั้นมาจากแหลงใดบางจํานวนเทาใด ไมเชนนั้นจะแยกไมออก ถาดูเพียง
รายการรับจริง ๑๒ ลานบาท จายไป ๘ ลานบาท ก็ตองมีกําไร แตตามจริงไมเปนเชนนั้น มีการจายอยางอื่นที่ยัง
ไมรวมอยูอีกมาก จึงขอเสนอวาเฉพาะงบประมาณป ๒๕๖๐ ใหพิจารณาวาจํานวนนักศึกษาจริงมีเทาใด จะยืม
มหาวิทยาลัยเพิ่มอีกเทาใด และจําเปนจะตองจายอีกเทาใด
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า ผู ทํ า เรื่ อ งนี้ อ าจจะยั ง ไม เ ข า ใจ ยั ง ยึ ด ถื อ ตามหลั ก ของ
มหาวิทยาลัยที่ใชกับกรณีทั่วๆไป เมื่อเปดหลักสูตรแลวจะตองบอกวาจะไดรายไดปแรก ๘๐๐,๐๐๐ บาท จะใช
จาย ๗๕๐,๐๐๐ บาท ถามวาเพราะเหตุ ใดจึ งใช จายน อยนั กในการเป ด หลั กสู ต ร เพราะมี เท าใดก็ ใชเท านั้ น
ไมลงทุน จึงพยายามกระเบียดกระเสียร อาจารยก็แอบใชผูที่ไมมีคุณวุฒิบาง อะไรบางเทาที่จะทําได ซึ่งเปนการ
ผิดหลัก สภามหาวิทยาลัยเคยกลาวย้ําอยูเสมอวา เมื่อจะเปดหลักสูตรใด มหาวิทยาลัยจะตองพรอม คณะไมมี
ความพร อ มแต ม หาวิ ท ยาลั ย จะเป ด หลั ก สู ต รต อ งพร อม จะพร อมอย างไร มี งบประมาณหรือ ไม หากจะทํ า
หลักสูตรนี้ใหดีที่สุดตองใชเงินเทาใดถาใช ๓๐ ลานบาท ก็ใหไป ๓๐ ลานบาท และปแรกจะไปหวังวาจะได ๓๑
ลานบาทคงไมได ปแรกอาจจะได ๑ ลานบาท ถาทําดีไปเรื่อยๆ ปที่สองอาจจะได ๑๐ ลานบาท คอยเปนคอยไป
ในการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติพระนคร สภามหาวิทยาลัยไดใหแนวคิดไปเชนนี้วา อยาเพิ่งไปคํานึงถึงรายได ทํา
ใหเต็มที่และโฆษณาประชาสัมพันธลงทุนไปปแรก สองป จะขาดทุนก็ไมเปนไร แตนี่มหาวิทยาลัยก็ยังคิดอยาง
เดิม ฉะนั้น เมื่อไดรายได ๒๘ ลานบาท ก็จะตองมีรายจายไมเกิน ๒๘ ลานบาท คือ ๒๖ ลานบาท และพยายาม
นําตัวเลขไปแฝงไวในสวนอื่นซึ่งไมเกิดผลอะไรเลย มีแตหายนะ แตถามหาวิทยาลัยทําตามที่สภามหาวิทยาลัย
แนะนําจะไดทราบวาเมื่อมหาวิทยาลัยดําเนินการไปแลว ในปที่ ๔ นักศึกษาจะเริ่มสําเร็จการศึกษาแตยังสราง
ชื่อเสียงไมได ไมมีผูมาสมัครเรียนเทาที่ควร แปลวาตองเริ่มระมัดระวังวาอาจจะขาดทุน อาจจะตองปด ขาดทุนก็
ขาดทุน เพราะมหาวิทยาลัยอาจคาดการณผิด แตวาถาขาดทุนเพราะผูอํานวยการ ไมกระตือรือรนที่จะทําอะไร
เลย ก็ จ ะได เ ปลี่ ย นผู อํ า นวยการ ถ า ใช วิ ธี อ ย า งปกติ ธ รรมดา มี เท า ใดใช เท า นั้ น ไม มี วั น สร า งชื่ อ เสี ย งได
เชนเดียวกับการขายขนมครก มีมะพราวเพียงครึ่งซีกแลวจะขายขนมครกไปทั้งเมื องคงไมได ในวันแรกตองใส
มะพราวถึง ๕ ลูก เพื่อใหขนมครกออกมาหวานมันนารับประทาน ผูซื้อก็ติดใจ ผานไปสองสามวันขึ้นราคาอีก
เทาตัวก็ยังมีผูซื้ออยู สําหรับกรณีเชนนี้จะใหทําอยางไร เพราะฝายแผนก็ยังไมทราบตัวเลขที่แนนอน
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อธิการบดีใหขอสังเกตวา ตัวเลขคงตองใชจากสภาพความเปนจริง เปนตัวเลขที่เปนจริง เชน
ในป ๒๕๕๙ ตั้งประมาณการรายรับไว ๒๘ ลานบาท แตรับจริง ๑๒ ลานบาท สวนประมาณการรายรับในป
๒๕๖๐ ตั้งไวที่ ๓๖ ลานบาท แสดงวามิไดพิจารณารายรับจริงจากป ๒๕๕๙ วาเปนเทาใด ฉะนั้นตองปรับตัวเลข
ใหชัดเจน นอกจากนี้ในปนี้มี ๓ หลักสูตรที่เปดใหมไมมีนักศึกษาเขามาเรียนเลยเพราะชวงเวลากระชั้นชิด ที่
วิทยาลัยนานาชาติพระนครตองขอยืมเงินนั้นเพราะเกรงวางบประมาณจะไมพอกับเงินเดือนที่ตองจายบุคลากร
แตที่เหลือ ๕ ลานบาทนั้นนาจะเพียงพอ และไดแจงไปวาตองรณรงคในภาคเรียนที่ ๒ ใหรับนักศึกษาเพิ่มจะไดมี
โอกาสไดรายไดตามแผนทีก่ ําหนดไวในป ๒๕๖๐ จํานวน ๓๖ ลานบาท อยางไรก็ตาม หากเทียบกับรายรับจริงใน
ป ๒๕๕๙ อาจไมไดตามเปาหมาย
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา รายจาย ๘ ลานบาทนั้น คิดเพียงเฉพาะเงินเดือนไมได
ตองคิดถึงอุปกรณจัดการเรียนการสอนดวย เงินที่จะยืมไป ยืมเพราะเกรงวาจะไมพอตอการจายเงินเดือน ถาคิด
เชนนี้จะยิ่งทําใหถอยหลัง เพราะไมไดมีการพัฒนาหลักสูตรในขณะที่เครื่องไมเครื่องมือที่ทันสมัย ดึงดูดผูสนใจ
และทําใหสามารถจัดเก็บคาเลาเรียนไดเทาที่ตองการ ปญหาในขณะนี้คือ ๑) ปญหาเรื่องเงินคงคลัง ตองหารือกับ
กองคลังใหม อาจจะเปนการดีที่จะนํารายการจายนี้ไปรวมดวย ๒) รายรับกับรายจายของวิทยาลัยนานาชาติพระ
นคร หรือหนวยงานที่ยืมงบประมาณไปนั้น ใหพิจารณาวางบประมาณที่ยืมไปและไมปรากฏเปนรายจาย เงิน
เหลานั้นไปอยูที่ใด นําไปทําอะไร จะไดทราบวาที่ลงทุนไปเปนเทาใด และถามวางบประมาณสําหรับคากอสราง
นั้นตั้งไวหรือไม
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รายงานวา ตั้งไวแลวอยูในเงินคงคลัง สวนของ
๗ ลานบาทเศษนั้นมาจากงบประมาณรายได
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วสรุ ป ว า สภามหาวิ ท ยาลั ย จะอนุ มั ติ เฉพาะในส ว นที่ เ ป น
งบประมาณรายไดไปกอน สวนเงินคงคลังหากยังไมมีรายการใดที่จะตองใชในเร็ววันนี้ จะไดไปตั้งงบประมาณ
๑๗ ลานบาทที่จะถูกระงับไว เพราะยังไมไดดําเนินการในสวนนี้ หากถูกระงับในสวนนี้ก็จะเขาเงินคงคลัง ถาไม
จําเปนตองใหวิทยาลัยนานาชาติพระนครยืมอีก ๑๐ ลานบาท ก็ใหนําสวนนั้นกลับมาตั้งงบประมาณหรือถา ๑๐ ลาน
บาทนั้ นคื นกลั บไปและทํ าให เงินคงคลั งเพิ่ มขึ้ นมีใช ได มากกวานี้ ก็นํ ากลั บมาตั้ งงบประมาณใหม ระวังวาสํ านั ก
งบประมาณตัดไปแลวมหาวิทยาลัยไมมีใชจะลําบาก
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหความเห็นวา
วิทยาลัยนานาชาติพระนครคงตองไปปรับเพราะยังหาคําตอบไมได ในภาพรวมมีขอสังเกตวา หนวยงานนอก
โครงสรางได แก วิ ทยาลั ย ชั ย บาดาลพิ พั ฒ น ต ามเอกสารในหน า ๗๗ และพุ ท ธวิช ชาลั ย ควรพั ฒ นาทั้ งสอง
หนวยงานนี้ดวย แตตั้งงบประมาณนอยมาก สวนใหญจะเปนคาตอบแทนเงินเดือนและงบประมาณสําหรับทํา
กิจกรรม ตามเอกสารในหนา ๗๗ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนใชงบประมาณ ๒.๔ ลานบาท ใชงบประมาณนอย
สวนคาตอบแทนที่ปรึกษามหาวิทยาลัยที่ใชถึง ๓.๖ ลานบาท จึงไดตั้งขอสังเกตกรณีวา ควรจะนํางบประมาณ
สวนนั้นไปมุงพัฒนาหรือใหความสําคัญกับพุทธวิชชาลัยหรือวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนมากกวา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เรื่องการพัฒ นาวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒ น นั้นเปนเรื่องที่ มี
ความสําคัญ และสภามหาวิทยาลัยก็มีมติไปแลววาใหปรับปรุงวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเพื่ อใหเปนแหลงบม
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เพาะครูใหมีความเปนครู โดยจัดการอบรมให นักศึกษาที่ใกลจะสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ เดือน เพื่อสราง
ความเปนครู โดยใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานในการดําเนินการซึ่งก็ไดดําเนินการมาถึงขั้นตอนการ
ตั้งงบประมาณในการสรางที่พักที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน มหาวิทยาลัยไดขอตั้งงบประมาณแผนดินเพื่อสราง
อาคารที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนแตมีปญหาในขั้นตอนการขอสรางและวิทยาลัยการฝกหัดครูก็มีประสงคให
สร างอาคารนี้ ในมหาวิทยาลั ย ส วนความคิด ที่ จะบ มเพาะนั กศึ กษาครูให เป น ครูให ได นั้ น อาจต องรอคณบดี
วิทยาลัยการฝกหัดครูคนใหมที่ จะทําครูใหเปนครูใหได เพราะวิทยาลัยการฝกหัดครูเริ่มตนที่สถาบันนี้ เราจึงตอง
ผลิตบัณฑิตครูชั้นหนึ่งออกไปใหได ปจจุบันกําลังเริ่มมีโควตากําหนดใหแตละมหาวิทยาลัยเมื่อนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาแลวสามารถบรรจุเปนครูไดโดยไมตองสอบแขงขัน ถาไมพัฒนาวิทยาลัยการฝกหัดครูจะไดรับโควตากี่
คน จะพอที่จะตั้งคณะอยูไดหรือไม อาจจะตองยุบไปในวันขางหนาเพราะไมมีภารกิจแลว ครูชั้นหนึ่งแตกอน
เกิดขึ้นที่นี่ทั้งสิ้น แลวเพราะเหตุใดปจจุบันจึงทําไมได มหาวิทยาลัยจึงตองทําใหได จะทํากันอยางไร จะลงทุน
อยางไร ตองทําใหได สําคัญวาวันขางหนาจะมุงพัฒนาครูกอนปฐมวัย ถาผลิตครูไมไดมาตรฐานมหาวิทยาลัย
อาจจะตองลดการผลิตในสวนนั้น
รองศาสตราจารย เปรื่อง กิจรัตน ภ ร กลาววา เคยมีน โยบายไววาให ใชวิทยาลัยชั ยบาดาล
พิพัฒนเปนแหลงผลิตครูชนบท เพราะคนสวนใหญอยูตามตางจังหวัด เคยไดตั้งงบประมาณจัดหาที่พักและที่จัด
กิจกรรม อยางไรก็ตาม ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่นายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวมานั้น กําหนดให
วิ ท ยาลั ย ชั ย บาดาลพิ พั ฒ น เป น ศู น ย บ ม เพาะนั กศึ ก ษาในการเป น ครู ข องท อ งถิ่ น หากจั ด อบรมในเมื องเมื่ อ
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลวก็จะไมคุนเคย ควรไดสัมผัสกับธรรมชาติความเปนอยูจริงๆ ในชนบทและมีการลง
พื้นที่ดวย จึงสรางหอพักใหอาจารยและนักศึกษา เพราะเหตุใดจึงไมไปพัฒนาในสวนนั้น
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล าวว า ที่ ส ร างไว นั้ น ไม ได ส รางให เป น ศู น ย ฝ กอบรมอย างที่ ส ภา
มหาวิทยาลั ยตองการให เป น ต อไปอาจจะตองกําหนดวา ไมให สรางอาคารในมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พระนคร
จนกวาจะพัฒนาอาคารที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเสร็จ เพราะมหาวิทยาลัยผลิตครูจํานวนมาก ลาสุดในการ
สอบเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน บัณฑิตของวิทยาลัยการฝกหัดครูสอบไดคิดเปนรอยละ ๐.๒ ลองให
นักศึกษาวิทยาลัยการฝกหัดครูทําขอสอบเตรียมสอบบรรจุเขารับราชการ อาจจะทําใหทราบวาเพราะเหตุใดจึง
สอบไมได ถาความรูทั่วไปทําไมได แสดงวาตองเกิดอะไรขึ้นกับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยแลว ไมไดหมายความวาลืมวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนแตตองเกิดปญหาดังที่กลาวมา
นายดุสิต เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลวา ไดเคยหารือกับ
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครควรจะเปน
ศูนยกลางในการอบรมบมเพาะครู เพือ่ ใหไดใบประกาศนียบัตร
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา บางสาขาบัณฑิตไม
สามารถสมัครเขาทํางานไดหากไมมีใบประกาศนียบัตร เชน งานไฟฟาที่แบงเปนระดับ เมื่อมหาวิทยาลัยลงนาม
ความรวมมือกับกรมพัฒนาฝมือแรงงานแลว ใหเรงดําเนิ นการเพราะกฎหมายในสวนนี้จะเริ่มบังคับใชภายใน
เดือนหนา แตยังมีศูนยทดสอบไมเพียงพอ กรมพัฒนาฝมือแรงงานมีศูนยทดสอบอยูเพียงจังหวัดละแหงเทานั้น
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ในกรุงเทพฯ มีที่วัดธาตุทองแหงเดียว นอกจากนั้นก็มีในสมุทรปราการและนนทบุรี มีความเห็นวาควรขยายการ
ดําเนินการนีใ้ หกวางขวางขึ้นในโอกาสขางหนา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรนั้นสามารถทําได และจะ
เปนชองทางในการสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย แทนที่จะมุงสอนอยางไมเนนคุณภาพ ก็จัดอบรมสรางรายได
และแบงเงินใหอาจารยอาจจะดีกวา แตวิทยาลัยการฝกหัดครูไมสามารถทําได เพราะขีดความสามารถไมถึง เวน
แตจะเปนหนึ่งในประเทศ จึงจะกําหนดได แตเวลานี้ถึงเปนหนึ่งในประเทศก็ยังไมสามารถกําหนดได เพราะติดที่
คุรุสภา การปฏิรูปการศึกษาใหมนั้นกําลังมุงทําลายกําแพงเรื่องนี้ จึงตองรอใหผานพนไปกอน
นายไพรัช อรรถกามานนท ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการสภา
มหาวิทยาลั ยโดยตําแหนง ใหขอมูลวา คณะกรรมการสงเสริมกิ จการมหาวิทยาลัย ไดมอบทุ นให วิทยาลัยชั ย
บาดาลพิพัฒนจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาทเศษ เพื่อทําเปนคายลูกเสือ กําลังอยูระหวางใหสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
ไปตรวจดูวาจะพรอมที่จะจดทะเบียนเปนคายลูกเสือไดหรือไม
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กลาววา เคยไดจัดทํา ผังแมบท (Master Plan) ในการ
กอสรางอาคารที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน แตก็หยุดชะงักไปเพราะตนหมดวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดี
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ควรนําผังแมบทดังกลาวกลับมาพิจารณาใหม
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กลาววา ที่กลาวถึงคาตอบแทนที่ปรึกษาจํานวน ๓.๖
ล า นบาทนั้ น ขอให พิ จ ารณาว าเหมาะสมหรื อ มากเกิ น ไปหรื อ ไม เพราะเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ งบประมาณที่
หนวยงานนี้ไดรับจะนอยมาก ตอไปเรื่องการพัฒนาครูเปนเรื่องสําคัญมาก หลังจากที่หมดวาระการดํารงตําแหนง
อธิการบดี ๓ ปที่ผานมานั้น ไดไปเปนวิทยากรใหกับ สพฐ. ในเรื่องหลักสูตรและการพัฒ นาครูของ สพฐ. ทั่ ว
ประเทศ จํานวน ๗,๐๐๐ กวาโรงเรียน บรรยายเกี่ยวกับเรื่องครูพันธุใหม ในฐานะที่ดูแลเรื่องวิชาชาง การงาน
และอาชีพซึ่งจะตองปรับเปลี่ยน แตครูที่จะผลิตไปนั้นไมมีหนวยงานที่จะผลิต จึงกลาวกันวามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครเคยผลิต ไดดี เหตุใดจึงไม ทํา เรื่องการผลิต ครู การพั ฒ นาครู จึงเป น เรื่องจําเป น และเป นเรื่องใหญ
ระดับประเทศ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา วิทยาลัยการฝกหั ดครูควรจะทําสิ่งเหลานี้ เพราะการพัฒนา
ครูเปนสวนสําคัญ ซึ่งตองการการวางแผนที่ดี ที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนควรจะทําใหดีใหสวย หากงบประมาณ
ยังนอย ขอใชงบประมาณ ๒-๓ ลานบาทเพื่อไปปลูกตนไม ใหรมเย็นเขียวชอุมไวกอน
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กลาววา ที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒ นนั้นมีการคิดและจะทํากันอยู
หลายครั้ง แต ก็ติ ดเรื่องต างๆ เหมื อนรถติด หลม มาถึงวัน นี้ ไดเริ่มเกิด ขึ้น แลว คณะกรรมการสงเสริมกิ จการ
มหาวิทยาลัยไดออกงบประมาณกันเองในการพัฒนา แตพื้นที่มีอยู ๒-๓ รอยไร หากทํากิจกรรมอยางเดียวคงไม
คุมคา ควรจะตองนําแผนที่เคยทําไวมาพิจารณากันอีกทีวาควรจะทําอะไร จะตัดอะไร จะเพิ่มอะไร ตัดสินใจแลว
ผลักดันใหเกิดประโยชนใหเต็มที่
นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา พื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเหมาะสําหรับออกคาย
พัฒนาชนบทของนักศึกษาในการทํากิจกรรมสาธารณะ หากทําอยางจริงจังก็อาจจะกอเกิดรายไดได อาจจะให
อาจารยที่เกษียณอายุราชการแลวมาชวยกันทําซึ่งจะทําใหไมตองจายเงินเดือนสูงเกินไปนัก ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา
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เมื่อเปลี่ยนอธิการบดีแนวนโยบายก็เปลี่ยนไป ดังนั้นจึงตองคิดใหม ถามใหมวาอธิการบดีมีแนวคิดกับวิทยาลัยชัย
บาดาลพิ พั ฒ น อ ย า งไร หากไม ป ระสงค จ ะทํ า ก็ จ ะได ย กให ค นอื่ น ไป เช น จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยที่พอจะมีงบประมาณในการดําเนินงาน ถาจะใชพื้นที่นี้อยูก็ตองพิจารณา
วาจะทําอยางไร ถาไมคิดที่จะใชพื้นที่ที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนก็ให มอบสถานศึกษาอื่นที่มีความสามารถจะ
ดีกวา หากเปลี่ยนอธิการบดีและมีความคิดที่จะทําเรื่องนี้ก็หาเงินซื้อคืนมา เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทรที่มีความคิดที่ จะยายไปบางคล า แลวให ที่เดิมเป นวิทยาเขต แตก็มีความคิดเห็น ที่ขัดแยงกัน หากมี
งบประมาณน อ ยไม ส ามารถดํ าเนิ น การได ทั้งสองที่ ก็ ต องเลื อ กทํ าที่ ใดที่ ห นึ่ ง ที่ ที่ อ ยู เป น หลั กก็ ต อ งสร างให
พัฒนาขึ้น ที่ใดเปนรองก็คอยๆ ประคับประคองไว มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครอยูที่นี่เปนหลัก แตเมื่อใดที่มี
เหตุเชนวัดพระศรีมหาธาตุฯ เรียกคืนพื้นที่ ก็ตองมีพื้นที่สํารองอยูที่ชั ยบาดาลพิพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครอาจจะตองไปอยูที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนก็ได ดังนั้น ในระยะแรกใหจัดสรรงบประมาณ ๒-๓ ลานบาท
เพื่อไปพัฒนาสิ่งพื้นฐานที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน เชน ประปา ไฟฟา ตนไม
อธิการบดีกลาววา ฝายบริหารตระหนักเรื่องวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนพอสมควร ไดรับทราบ
นโยบายนี้ตั้งแตสมัยที่รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร เปนอธิการบดี และไดหยิบยกมาดําเนินการตลอด แต
เนื่องดวยภารกิจและเงื่อนไขของคณาจารยและบุคลากรที่มีขอจํากัด อยางไรก็ตาม ไดมอบนโยบายมาตลอดวา
การทํ าวิ จัย นั้ น ตองลงพื้ น ที่ ที่ชัย บาดาลพิ พัฒ น และเชิญ ชวนทุ กคณะรว มดํ าเนิ น การ ศู น ยบ มเพาะวิส าหกิ จ
สํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรม คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดลงพื้นที่อยู
ตลอดเวลา นอกจากนั้นไดมีการวางแผนไวแตยังไมเปนไปตามแผนคือการจัดทําโซลารฟารม ไดหารือกับเจาของ
พื้ น ที่ แล ว ที่ ส วนนั้ น จะตั้ งเป น ศู น ย การเรีย นรู เรื่ องพลั งงานทดแทน ได ทํ า MoU ไว แล ว แต ยั งไม มี พ ระราช
กฤษฎีกาวาจะใหพื้นที่บริเวณนั้นเปนโซลารฟารม อีกสวนหนึ่งคือการจัดทําเปนคายลูกเสือ และสิ่งสําคัญที่สุดที่
ตระหนักที่สุดคือการฝกหัดครู ไดวางแผนจะดําเนินการในประเด็นเหลานี้ และไดพยายามแกปญหาเพื่อใหเปนไป
ตามแผน แตกม็ ีขอจํากัดที่เปนเงื่อนไข ดวยบุคลากรไมเขาใจหรือคิดเห็นไมตรงกัน แตก็ไดพยายามปรับปรุงแกไข
ทั้งนี้แลวฝายบริหารไมเคยที่จะไมคํานึงถึงวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลวา ๑) เรื่อง
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานั้น โดยเฉพาะครู สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดรับมอบหมายจาก
รัฐบาลใหดําเนินการในสองสามเรื่อง แตไดรับไปทําเรื่องพัฒนาคนสองเรื่อง เรื่องที่ ๑ คือแผนความตองการการ
ผลิตบุคลากรทางดานการศึกษา มีการวิเคราะหวาขาดครูอยางไร ตองการครูประเภทใด ตองการการฝกอบรม
อยางไร ซึ่งเปนประโยชนมากตอการพัฒนา จะนําเอกสารมาใหอธิการบดีไดศึกษา เรื่องที่ ๒ ศึกษาแผนความ
ต องการการผลิ ต บุ ค ลากรทางด านอุ ต สาหกรรม ซึ่ งตนได เสนอให ทําเรื่ องแผนความต อ งการ และการผลิ ต
บุคลากรด านการเกษตรต อไป สองเรื่องนี้ มีความสําคั ญ ถาไดเห็ น ขอมู ลความตองการ การวางแผนใดๆ จะ
สอดคลองกับความตองการของรัฐบาล เรื่องวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนก็เปนเรื่องสําคัญ เพราะอยางนอยที่สุดก็
ทําใหมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ที่เปนของมหาวิทยาลัยเองมากกวาหารอยไร จึงตองการทราบวามหาวิทยาลัยไดทํา
แผนการใชประโยชนมากนอยเพียงใด บางแหงเชนวิทยาเขตสุราษฎรธานีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่มี
พื้ น ที่ อ ยู ม าก มี ก ารวางแผนใช ป ระโยชน จ ากพื้ น ที่ โดยการหารายได ม าก อ น พื ช ใดปลู ก แล ว สร างรายได ก็
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ดําเนิน การเลย รวมไปถึงการเลี้ยงปลา ไม ควรปลอยพื้ น ที่ใหวางเปล า จึงควรไปศึกษาเพื่ อหารายได และไม
เฉพาะเปนการสรางรายไดแตนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของก็ไดลงมือทําดวย วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเปน
พื้นที่ที่สําคัญเพราะหากมีเหตุจะเปนที่ตั้งที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงตองกลาทํากลาลงทุน เรื่อง
การวิจัยก็มีหนทางในการพัฒนามากมาย แตมหาวิทยาลัยไมคอยใหความสําคัญในเรื่องนี้ เมื่อมีวิทยาเขตไปตั้งอยู
ในพื้นที่นั้น ก็ตองไปวิจัยขั้นพื้นฐานวาชุมชนบริเวณนั้นตองการอะไร ตองการใหมหาวิทยาลัยชวยอะไร สวนเรื่อง
พื้นที่ตองมีการวางแผนวาพื้นที่สวนใดจะทําอยางไร สอดคลองกับคณะใดบาง เปนแหลงพื้นที่วิจัยและการเรียน
การสอน จึงขอใหพิจารณาเรื่องการจัดทําแผนอีกครั้งวาจะพัฒนาอยางไร วางแผนพื้นที่อยางไร ใชประโยชน
อยางไร ลงทุนสามสี่ลานบาทก็นาจะคุมคา ไมควรปลอยใหวางเปลาเชนนี้ ควรทําใหไดประโยชนจริงๆ ชุมชน
และนักศึกษาไดมาใชประโยชนในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ไดทั้งเรียน รายได ความรูความเชี่ยวชาญตางๆ
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหขอมูลวา
วิทยาลัยชั ยบาดาลพิพัฒ นโดยผูอํานวยการรวมกับ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจั ดอบรมให ครูในเขต
การศึกษารอบๆ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ปหนึ่งสามารถจัดอบรมได ๒-๓ ครั้ง ตามงบประมาณที่มีอยางจํากัด
และนั กศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาสัตวศาสตร ก็ไดใชพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเปนแหลง
เรียนรู ฝกภาคปฏิบัติ นอกจากนั้นนักศึกษายังไดไปทําคายอาสาที่โรงเรียนรอบๆ วิทยาลัยมีหอพักนักศึกษาจึง
สามารถเปนศูนยปฏิบัติงานได ออกฝกงานรอบๆ ได
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ทําไดอยางไรดวยงบประมาณที่ไดรับเพียงสองแสนบาทเศษ
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห กลาววา วิทยากรมาจากญี่ปุน เปนวิทยากรที่มีความสัมพันธกัน
มากอน จึงไดเชิญมาบรรยาย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา คณะแตละคณะไปใชประโยชนจากวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
แต วิ ท ยาลั ย ชั ย บาดาลพิ พั ฒ น ไม มี ร ายได ดั งนั้ น ระบบรายได ร ายจ ายของมหาวิ ท ยาลั ย ค อ นข างติ ด ขั ด มาก
หนวยงานบริการของมหาวิทยาลัยควรตองใหบริการและรับจายเงินดําเนินการกันเองได จึงขอใหหารือกับกอง
คลั งว าต อไปจะให ห น ว ยงานภายในของมหาวิ ทยาลั ย ใช บ ริ การกั น เอง แล วจ ายค าใช จ ายจะต องทํ าอย างไร
ตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนอะไรเพิ่มเติม
นายไพรัช อรรถกามานนท กลาววา คายลูกเสือจะสรางรายได จึงขอใหออกระเบียบรองรับไว
มิฉะนั้นรายไดที่กลาวถึงจะไมเขาระเบียบทางราชการ และกลาววาถึงแมจะมีพื้นที่มากกวาหารอยไร แตก็เปน
ภูเขาเสียสามรอยไรเทานั้น จึงเหลือพื้นที่อีกประมาณสองรอยกวาไรเทานั้น
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ถามวา เคยมีการสํารวจวาคณะตางๆ จะไปใชพื้นที่ที่วิทยาลัย
ชัยบาดาลพิพัฒนทําอะไรบาง ปจจุบันเปนอยางไร มีการติดตามหรือไม ผลเปนอยางไร
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหขอมูลวา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดใชพื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน จัดกิจกรรมตลอดมา ที่ดําเนินการมาทุกป
คือการจัดอบรมคณิตศาสตรใหโรงเรียนในชุมชน โดยนํานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรไปจัดคาย และใหบริการ
ทางวิช าการแก โรงเรียนในพื้ น ที่ โดยรอบ เรื่องการจ ายเงิน นั้ น คณะก็ มีงบประมาณแต ไม สามารถจา ยเงิน ได
เพราะไมมีใบเสร็จกลับมาเบิก จึงเปนปญหาเรื่องของการจายเงิน นอกจากนี้คณะไดใชวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
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เปนฐานในการศึกษาขอมูลที่จะทําวิจัย เมื่อสองสามปที่ผานมาก็ไดดําเนินการตอเนื่อง และในปนี้ก็ไดลงพื้นที่
และใชวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒ นเป นฐานในการศึกษาและให ขอมูลแกชุมชน โดยมีผูอํานวยการวิทยาลัยชัย
บาดาลพิพัฒนเปนผูประสานงานหนวยงานตางๆ ในชุมชน นอกจากนั้นยังมีการดูแลผูสูงอายุในชุมชน การดูแล
ผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคเบาหวาน การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร การถนอมอาหาร เปนตน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เสนอแนะวา เรื่องวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนควรดําเนินการ
อยางจริงจัง
อุ ป นายกสภามหาวิ ทยาลั ย กล าวว า ตามจริ งแล ว ก็ มี แผนและมี การดํ าเนิ น การ และสภา
มหาวิทยาลัยก็ไดลงพื้นที่ไปหลายครั้ง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงขอมูลเพิ่มเติมวา กรณีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนนั้น นายกสภา
มหาวิทยาลัยไดใหผูอํานวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนมาเลาใหฟงในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายกฎหมายฯ และมอบหมายใหผูอํานวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนไปสํารวจวามีความตองการ
อะไร ติดขัดอะไร ขณะนีอ้ ยูในขั้นตอนของการจัดทํา (ราง) ขอบังคับเกี่ยวกับวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนใหม
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล ใหขอสังเกตวา ไดเคยเสนอขอคิดเห็นหลายประการที่ตองการจะทํา
ไวหลายอยาง แตก็คิดวาทําไมไดเพราะติดขัดเรื่องระเบียบและเรื่องตางๆ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเปนพื้นที่ที่
สามารถทําโครงการไดมากมาย กรรมการก็มีความคิดดีๆ แตก็ไมไดนําไปดําเนินการอยางจริงจัง
อุป นายกสภามหาวิทยาลัย สรุป วา วาระนี้ สภามหาวิทยาลัย ให ความเห็ น ชอบ เวน แตเรื่อง
ค าใช จ ายงบคงคลั งให ไปจั ด ทํ า รายละเอี ย ดมาใหม เพราะไม เป น ไปตามข อ บั งคั บ แต ก็ ต อ งรวดเร็ ว เพราะ
จําเปนตองใชในการติดคางงวดงานตางๆ สวนเรื่องวิทยาลัยนานาชาติพระนครตองนําเสนอรายละเอียดมาใหม
วารายรับรายจายเปนอยางไร เงินที่ไดไปไดใชอะไรบาง รายจายจายคาอะไรบาง ที่ตั้งงบประมาณมานี้จะนําไป
ทํ าอะไร จริงๆ แล ว มี งบประมาณอยูเท าใด และมี ความเห็ น วา วิทยาลั ย ชั ย บาดาลพิ พัฒ น ได รั บ งบประมาณ
นอยกวาคาตอบแทนที่ปรึกษา อาจจะปรับงบประมาณในสวนของสวนของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนไดหรือไม
นอกจากนี้ยังไดเสนอและวา เพื่อใหชัดเจนในการยกรางขอบังคับเกี่ยวกับวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนนั้น ควรเชิญ
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล นายไพรัช อรรถกามานนท นายดุสิต เจริญควนิช ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
เขารวมประชุมดวยเพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติเฉพาะในสวนของงบประมาณเงินรายได ใหยกเวนในสวนของคาใชจายจากเงินคง
คลัง โดยใหมหาวิทยาลัยไปจัดทําขอมูลมาใหมโดยเร็ว เพราะกรณีการติดคางคากอสราง
๒) ในสวนของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ใหทํารายละเอียดวา ใชจายอะไรบาง รายรับมีอะไร
รายจายมีอะไร
๓) ใหพิจารณาดวยวาหนวยงานที่ยืมเงินไปแลวนั้น มีรายจายที่นําไปทําอะไร จะไดทราบวาที่
ลงทุนไปแลวเปนเงินเทาใด
๔) กรณี ข อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ งบประมาณของวิ ท ยาลั ย ชั ย บาดาลพิ พั ฒ น นั้ น ให ป รั บ เพิ่ ม
งบประมาณใหวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒ น และใหวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒ นนําแนวคิดตางๆ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิดังตอไปนี้ มาปรับและเรงรัดดําเนินโครงการ
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๔.๑) โครงการผลักดันครูชนบท
๔.๒) ศูนยสอบบรรจุครูดวยระบบดิจิตอล
๔.๓) กิจกรรมตาม MoU กับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
๔.๔) ปลูกตนไม โดยจัดใหมีผูดูแลรักษาคนละตน
๔.๕) ทําแผนพัฒนาการใชประโยชนจากพื้นที่ของวิทยาลัยไมปลอยใหพื้นที่วางเปลา
เชน การเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว โดย
(๑) ใหนักศึกษาไดปฏิบัติดวยตนเอง
(๒) ศึกษาดวยวาชุมชนตองการอะไร
(๓) จัดทําแผนและพื้นที่ใหสอดคลองกัน
๕) ในการนําเสนองบประมาณปตอๆ ไปนั้น จะตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคําขอตั้ง
งบประมาณแผนดินกอนนําเสนอรัฐบาล
๖) ในการจัดทํารางขอบังคับวาดวยการบริหารวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ควรเชิญนายสมศักดิ์
สุโมตยกุล นายไพรัช อรรถกามานนท นายดุสิต เจริญควนิช ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
เขารวมประชุมดวยเพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาวิทยาลัย
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๓.๒ รายงานผลการพิจารณาการขอตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นเชิ ญ นายถนอม อิ น ทรกํ าเนิ ด ประธานคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการ ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเกษียณอายุราชการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายงานขอมูลความวา วิทยาลัยการฝกหัดครูไดเสนอขอมูลบุคลากร จํานวน ๒ ราย
เขารับการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการคณะกรรมการไดมีการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการตอ
เวลาราชการดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด และคณะกรรมการไดมีการประชุมพิจารณาใน
ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๘๙ โดยมี มติ ที่ ประชุ มให นํ าเสนอการต อเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนราย รองศาสตราจารยจิตราภา กุณฑลบุตร ซึ่งฝายเลขานุการไดนําเสนอขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ในวันศุกรที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ไดมีมติอนุ มัติให ตอเวลาราชการของบุ คคลดังกลาว สํ าหรับอีก ๑ ราย จะดําเนิ นการพิ จารณาเมื่ อไดรับ การ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยกอน คือ ผูชวยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล ซึ่งในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไดมีมติอนุมัติให ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยแลวคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการฯ จึงไดประชุมพิจารณาการ
ขอต อเวลาราชการ ราย รองศาสตราจารย ศุภวรรณ เล็กวิไล ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวัน ที่ ๓๑
สิ ง หาคม ๒๕๕๙ จากการประชุ ม คณะกรรมการ ได พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ประกาศของ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอ
เวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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วาดวยวิธีการ ขอตอเวลาราชการของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย
มาตรฐานภาระงานทางวิ ช าการของผู ดํ ารงตํ าแหน งทางวิ ช าการและผู บ ริห าร พ.ศ. ๒๕๕๗ และข อ บั งคั บ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนคร วาด วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู ดํารงตําแหน งทางวิชาการและ
ผูบริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการตอเวลาราชการของ รองศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า ให รี บ ดํ าเนิ น การ และให ข อ สั งเกตว า รองศาสตราจารย
ศุภวรรณ เล็กวิไล ไดรับรางวัลเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเดนระดับชาติ ควรนํามาถายทอดโดยเขียนเปนคูมือเพื่อ
จะเปนประโยชนแกครูภาษาไทย
มติที่ประชุม อนุมัติตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารายรองศาสตราจารยศุภวรรณ
เล็กวิไล
๓.๓ (ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบ
๓.๓.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยกองทุนวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา เพื่อใหการบริหารจัดการกองทุนวิจัยเปนไปดวย
ความเรียบรอย คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงไดดําเนินการปรับแกโดยจัดทําเปนขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยกองทุนวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัตขิ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยกองทุนวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
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๓.๓.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใชโทรศัพทเคลื่อนที่
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พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดนําเสนอ (ราง)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ พ.ศ. .... ซึ่งผานการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย และฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบรอย
แลว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัตขิ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓.๓.๓ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการการวิจัย
และงานที่ปรึกษาแกหนวยงานภายนอก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลความวา เพื่อใหการบริหารจัดการการใหบริการการ
วิจัยและงานที่ปรึกษาแกหนวยงานภายนอกเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย และฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อ
วันศุกรที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงไดดําเนินการปรับแกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการ
ใหบริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาแกหนวยงานภายนอก รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุ มัติ ร ะเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว าด ว ยการให บ ริก ารการวิ จั ย และงานที่
ปรึกษาแกหนวยงานภายนอก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓.๓.๔ (ราง) ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๑) (ราง) ระเบี ยบวิทยาลั ยนานาชาติ พระนคร วาด วยการให บริก ารทางวิ ชาการและ
งานวิจัยสูสังคมของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙
อธิการบดีรายงานวา วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ไดนําเสนอ (ราง) ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติ
พระนคร วาดวยการใหบริการทางวิชาการและงานวิจัยสูสังคมของวิทยาลัย นานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ศาสตราจารย สนิ ท อักษรแกว ให ขอสั งเกตเกี่ยวกับชื่ อระเบี ยบซึ่งมี คําวา "สูสั งคม" วาคํ านี้ มี
ความจําเปนหรือไมเพราะระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาแก
หนวยงานภายนอก ก็ไมมคี ําวา “สูสังคม”
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตวา ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วา
ดวยการใหบริการความรูทางวิชาการและงานวิจัยสูสังคมของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร อาจจะซ้ํากับ ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาแกหนวยงานภายนอก จึงขอใหเขาใจ
คําวาวิจัยใหถูกตอง
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
ถามวา ปกติแลวอาจารยทุกคณะจะรับงานวิจัยหรืองานที่ปรึกษาจากหนวยงานภายนอก ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏพระนคร ว าดวยการให บริการการวิ จัยและงานที่ ปรึกษาแก หน วยงานภายนอก ถ ามีระเบี ยบนี้ แสดงว า
อาจารยวิทยาลัยนานาชาติพระนครไมตองทําตามระเบียบนั้นใชหรือไม แสดงวาอาจารยวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
มีกองทุนที่จะจัดการดานงานวิจัยของตนเองใชหรือไม ไมมีสิทธิ์ในการขอทุนจากกองทุนวิจัยใชหรือไม เพราะคณะ
อื่นทําวิจัยแลวตองเขากองทุนวิจัย แตวิทยาลัยนานาชาติพระนครทําวิจัยไมตองเขากองทุนวิจัย แตเขาสูวิทยาลัย
ตนเอง
ศาสตราจารยสนิ ท อักษรแกว ให ขอสังเกตวา การใหบริการความรูนั้นไมใชการวิจัย การวิจัย
หมายถึง การวิจัยเพื่อใหเกิดการใหบริการความรูทางวิชาการก็นาจะใชได
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นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เปนความคิดจากผูบริหาร ในสวนของผูอํานวยการไมไดคิด
จากในสวนของอธิการบดี วาตกลงที่ไปรับงานวิจัยเงินยังจะตองแบงใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือไม หรือวาจะ
ใหวิทยาลัยเปนอิสระ เพราะเปนการรับจางมา การบรรยายก็หักเขากองทุนรอยละ ๕ แตของวิทยาลัยไมไดหักใน
สวนของการบรรยาย ดังนั้นจึงขอใหกลับไปพิจารณาและนํากลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง สวนขอ ๑๑ จะใหนิติกร
เขียนใหใหมใหชัดเจนขึ้น สวนคํานิยามคําวาวิจัยนั้นใหไปดูวาขอบังคับฯ วาดวยกองทุนวิจัยเขียนวาอยางไร
ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร กลาววา ในหนา ๔ ขอ ๑๗ ระบุวา คาใชจายใน
การดําเนินการสุดทายก็ตองจายเขากองทุนวิจัย
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ อธิบายวา เพื่อใหเขาใจตรงกัน ปกติแลวในการหักเขา
กองทุนรอยละ ๕ นั้นคํานวณจากวงเงินโครงการ เชน วงเงินโครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หักเขากองทุน ๕๐,๐๐๐ บาท
ไมไดบอกวาเฉพาะคาเสื่อมราคา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอใหนําไปตรวจสอบมาใหมใหรอบคอบ เชนขอ ๓ การนําเครื่องมือที่มี
อยูไปใชหรือใหเชาจะรวมเรียกวาบริการวิชาการหรือไม
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา การวิจัยในขอ ๓ ไดให
คํ าจํ ากั ดความว า การให บริ การความรู ทางวิ ชาการเพื่ อจั ดทํ าสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดให กั บหน วยงานที่ มาว าจ าง หรื อให
ทุนอุดหนุน มี ๒ ประเด็น คือ ๑) ไมไดเปนการทํ าวิจัย แตเป นการใหความรูทางวิชาการที่เกี่ยวกั บงานวิจัย ๒) มี
หนวยงานมาวาจางหรือใหทุน
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา วิทยาลัย
นานาชาติพระนครเสนอกรอบมาวา หากวิทยาลัยจะดําเนินการบริการทางวิชาการจะตองคิดอยางไร การรับงานวิจัยก็
เชนกัน มีความเห็นวามหาวิทยาลัยมีระเบียบวาดวยการบริการทางวิชาการและระเบียบวาดวยงานวิจัยอยูแลว ถาใช
เหมือนกันจะดีกวาเพราะหากมีความแตกตางจะเกิดปญหาดานความเปนธรรมได หากใชระเบียบเดียวกันจะไดหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา ถาเชนนั้นใหนําไปเทียบกับขอบังคับของมหาวิทยาลัย ที่ใชได
ทั่วไป สวนใดที่ใช กับวิทยาลัยไมได ก็เขียนขึ้ นใหม สวนใดที่ ใชไดก็ใชเหมื อนกัน จะเขียนใหม ก็ไดแต คัดลอกมาให
เหมื อนกัน ที่ตองไปพิจารณาให ชัดเจนคื อเงินรายไดนี้ จะถือเปนเงินรายไดของวิทยาลัยหรือถือเป นเงินรายได ของ
มหาวิทยาลัย แลวถาเป นเงินรายไดของวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะนําสวนนี้มากอนหรือไม หรือใหวิทยาลัยบริหาร
จัดการเอง และในสวนของคาวัสดุอุปกรณนั้นก็ตองนํามาเทียบและพิจารณาไปทีละประเด็น นิติกรตองอานขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย วาดวยการใหบริการทางวิชาการ วาดวยทุนวิจัยและที่เกี่ยวของใหละเอียด แลวจึงเสนอแนะวาสิ่ง
ใดบางที่ยังไมคลองตัว เพื่อใหเกิดความคลองตัวเทาที่จะทําได
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ใหความเห็นวา เรื่องการบริการทางวิชาการและการวิจัยนี้ หาก
คณะอื่นตองการทําขอบังคับนี้บาง เชนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองใชเครื่องมือ ถาใชขอบังคับกองทุนวิจัย
อาจจะไมเอื้อ เพราะเกี่ยวของกับการใชเครื่องมือดวย ถาหลักการของวิทยาลัยนานาชาติพระนครใหเทียบเคียง ดังนั้น
ตอไปในแตละคณะควรจะมีขอบังคับในลักษณะการบริการวิชาการและงานวิจัยใหสอดรับกับธรรมชาติของคณะดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ที่มาของระเบียบนี้ไมใชเพราะวิทยาลัยนานาชาติพระนครตองการ
ดําเนินการแยกตางหาก แตเพราะวิทยาลัยนานาชาติพระนครตั้งขึ้นมาเพื่อเปนหนวยที่ตองพึ่งพาตนเองแลวใหออก
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ขอบังคับเพื่อใชเอง ถาดีก็จะนํามาใชกับระบบของมหาวิทยาลัย ๑) งบประมาณก็เปนของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ทั้งหมด ๒) บุคลากรก็เปนของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ซึ่งตองจายคาตอบแทนเอง เครือ่ งไมเครื่องมือก็ตองซื้อเอง
แตงบประมาณมหาวิทยาลัยใหยืม ฉะนั้นจึงมีสิทธิ์ที่จะออกระเบียบได แตมหาวิทยาลัยในฐานะเปนเจาของหนวยงานนี้
ก็ตองชั่งน้ําหนัก วาแลวจะเอารายไดในสวนนี้อีกรอยละ ๕ อีกหรือไม ก็ตองเขียนใหชัด สวนคณะอื่นไดรับการจัดสรร
ตั้งงบประมาณให จึงตองใชระเบียบกลาง แตเมื่อใดที่คณะคิดวาสามารถทําเชนนี้ไดจะออกนอกระบบและดําเนินการ
เอง รับผิดชอบเอง มีกําไรและสงใหมหาวิทยาลัยก็ได
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหขอสังเกตวา
นอกจากระเบียบและขอบังคับตางๆ ที่กลาวถึงนั้น การอิงกับยุทธศาสตรที่ ๘ ของมหาวิทยาลัยก็นาจะนํามาพิจารณา
ดวย เพราะจากขอมูลวา วิทยาลัยนานาชาติ พระนครอยูไดดวยเงินของตนเองนั้ น ณ ป จจุ บัน วิทยาลัยนานาชาติ
พระนครก็ยังขอกองทุนวิจัยอยู ถาเปนเชนนี้แลวการเลี้ยงดูตัวเอง การวิจัยหรือการดําเนินการตางๆ ก็ควรจะใชของ
วิทยาลัยเทานั้น
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํากลาววา จาก
ระเบียบจะเกี่ยวกับการใหบริการทางวิชาการและการวิจัย ยังไมเกี่ยวกับการขอทุนวิจัย การขอทุนวิจัยก็เปนสิทธิที่
วิทยาลัยนานาชาติพระนครจะขอไดอยูแลว สวนระเบียบนี้เปนระเบียบรับจายของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร สภา
มหาวิทยาลัยสามารถอนุมัติหรือเห็นชอบใหจัดได คณะอื่นจะทําบางก็ได
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เปนการหารายได เรื่องทุนนั้นตองยอมรับวาถึงจะเปนหนวยงาน
ภายในที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น แตทุกหนวยงานก็เปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัย และเมื่อวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
หารายไดมาแลว เมื่อมีเงินเหลือก็นํามาเขามหาวิทยาลัยเพื่อเปนรายได ซึ่งตอไปถาทําไดดี อาจจะเปนแหลงรายได
สําคัญของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเมื่อวิทยาลัยนานาชาติพระนครกําลังตั้งตัว มหาวิทยาลัยก็ตองสนับสนุนเชนเดียวกับ
สนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยอื่นๆ เชนกัน ถามีอาจารยมาแลวตองการทําวิจัยเพื่อประโยชนทางวิชาการก็มีสิทธิ์ที่จะ
มาขอทุนได ขณะนี้หนวยงานในสวนกลางเขาใจผิดวาหนวยงานนอกโครงสรางไมสามารถใชรถบริการของมหาวิทยาลัย
ได ซึ่งตองทําความเขาใจกันใหม อธิการบดีตองใหนโยบาย สิ่งใดที่เอื้ออํานวยกันไดก็ตองเอื้ออํานวยกัน เพราะไมใช
คู แข ง แต เป นหน วยงานที่ มหาวิ ทยาลั ยตั้ งขึ้ นเพื่ อหารายได ให กับมหาวิ ทยาลั ย เช นเดี ยวกั บโรงเรี ยนสาธิ ตฯ ที่
มหาวิทยาลัยหวังวาจะเปนแหลงรายไดใหกับมหาวิทยาลัย หรือหากมหาวิทยาลัยตั้งคณะแพทยศาสตร ก็ตองทุมทุนลง
ไปมหาศาลเพื่อใหตั้งตัวได เมื่อตั้งตัวไดวันขางหนาก็จะกลายเปนแหลงรายไดใหกับมหาวิทยาลัยเชนกัน กรณีนี้จึงให
นํากลับไปทบทวนโดยใหนิติกรชวยตรวจสอบอยางละเอียด และในเชิงนโยบายอธิการบดีจะตองหารือกับผูอํานวยการ
วิทยาลัยนานาชาติพระนครวาจะจัดสรรรายไดกันอยางไร
มติที่ประชุม ใหนํ ากลับ ไปทบทวนใหรอบคอบ และมอบนิติ กรตรวจสอบอยางละเอี ยด โดยให อธิการบดี
หารือกับผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครในเชิงนโยบายดวย
๒) (ราง) ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาดวย การดําเนินงานและการบริหารการเงิน
และการบัญชีของพระนครคลินิกการแพทยแผนไทยประยุกต พ.ศ. ๒๕๕๙
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อธิ ก ารบดี ร ายงานว า วิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนคร ได นํ าเสนอ (ร าง) ระเบี ย บวิ ท ยาลั ย
นานาชาติพระนคร วาดวย การดําเนินงานและการบริหารการเงินและการบัญชีของพระนครคลินกิ การแพทยแผนไทย
ประยุกต พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยเรียบรอยแลว รายละเอียด
ดั งเอกสารประกอบการประชุ มตามระเบี ยบวาระนี้ จึ งเสนอที่ ประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยเพื่ อพิ จารณาให ความ
เห็นชอบ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา (ราง) ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาดวยการดําเนินงานและ
การบริหารการเงินและการบัญชีของพระนครคลินิกการแพทยแผนไทยประยุกต พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น มีความแตกตางกัน
อยางไรกับที่ใชกันอยูในระบบปจจุบันมากนอยเพียงใด และไดจัดตั้งคลินิกดังกลาวหรือไม
นิติกร ใหขอมูลวา คลินิกจัดตั้งแลวอยูที่อาคารพระนครฟตเนสแอนดสปา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ใครเปนคนตั้ง ตั้งขึ้นมาไดอยางไร เปนฐานะอะไร
อธิการบดีใหขอมูลวา วิทยาลัยนานาชาติพระนครมีหลักสูตรแพทยแผนไทยประยุกต และคลินิกนี้
อยู ในสาขาวิ ชาเป นธุ รกิ จจํ าลอง ให อาจารย ในสาขานํ าความรู มาจั ดเป นคลินิ ก ป จจุ บั นอยูที่ กาซะลองสปา ดู แล
สุขอนามัยของอาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก จึงตั้งเปนคลินิกจําลอง คลินิกจึงเปนการบริหาร
ของสาขาวิชาในรูปแบบของธุรกิจจําลอง แตปจจุบันหลักสูตรแพทยแผนไทยประยุกตยังไมเปดสอน คลินิกจึงเปนภาระ
งานของอาจารยในขณะนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา มีฐานะเปนโรงพยาบาลหรืออยางไร
อธิการบดีกลาววา ในอนาคตตองขยาย ปจจุบันเปนการบริการในสาขาวิชา แตตองมีบุคลากรมา
บริหารและมีอาจารยที่ยังไมมีชั่วโมงสอนจึงตองมีภาระงานเพื่อเตรียมรับการประเมิน โดยจัดเปนคลินิกอีกทั้งยังรองรับ
การเปนหนวยฝกงานของนักศึกษาในอนาคตดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา การเปดคลินิกไมตองขออนุญาตหรืออยางไร
อธิการบดีกลาววา เปดเปนการภายในอยูในสาขาวิชา การเปดคลินกิ นั้นตองมีกระบวนการการขออนุญาต
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หากตั้งคณะกรรมการโดยยังไมไดเปดก็เทากับเปนการเปดโดยไมได
รับอนุญาต และถามวาอาจารยมีใบประกอบโรคศิลปหรือไม
อธิการบดีใหขอมูลวา วิชาชีพแพทยแผนไทยประยุกตนั้น ตองมีคลินิกจึงจะประเมินเพื่อใหมีการ
จัดการเรียนการสอนได
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา การตั้งคลินิกอยูภายใตกฎหมายการแพทยแผนไทยประยุกตหรือไม
และมีการขออนุญาตหรือยัง
ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล ปอมสถิต ใหขอมูลวา ในเงื่อนไขที่จะสามารถเปดสอนไดนั้นจะตองมี
คลินิกดวย
นายกสภามหาวิทยาลั ยถามวา การเปดคลินิ กจะตองทําอยางไร นิ ติกรไดศึกษากฎหมายหรือไม
ทราบหรือไมวามีกฎหมายนี้ดังนั้น ใหไปศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของในการเปดคลินกิ กอน พระราชบัญญัติวาดวยแพทย
ทางเลื อก ศึ กษาให ละเอี ยดว าจะต องทํ าอย างไรบ าง ยกเว นให หน วยการศึ กษาหรื อไม อย างไร ต องไปขอรั บการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแพทยแผนไทยหรือไม
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รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ เสนอแนะวา ถาจะทําตอในเอกสารหนา ๔ ขอ ๑๙ ควรมีความ
ชัดเจนกวานี้ที่ระบุวา ในเรื่องผลกําไร หากเหลือใหคณะกรรมการพิจารณาใหมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม คําวา
“ความเหมาะสม” ยังไมชัดเจน และขอความวา “ที่เหลือคอยเขาสาขา” อาจจะกอใหเกิดปญหาในอนาคตได
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เรื่องนี้ไมใชเรื่องที่จะทําไดโดยงาย ตองใชความรูกวางกวานี้มาก แต
ในเรื่องนี้เปนระเบียบของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร จึงไมไดทําให ใหวิทยาลัยไปทําเอง แตคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมายและฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ อาจจะตองไปทําใหก็ได ในขั้นตนใหนิติ
กรไปศึกษากฎหมาย และฝากนิติกรวาหากยังอานกฎหมายหลักของบานเมืองไมครบ การเปนนิติกรนั้นเสี่ยงอันตราย
มาก มิใชเสี่ยงตอตนเอง แตเสี่ยงกับผูที่ขอคําแนะนํา เพราะยังมีกฎหมายหลักของบานเมืองที่จะตองนึกถึงอีก ถาทํา
ผานตรงนี้ก็จะกลายเปนนักกฎหมายที่เริ่มจะพอใชได จึงขอใหไปทําใหม
มติที่ประชุม ใหนิติกรไปศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของในการเปดคลินิกกอน พระราชบัญญัติวาดวยแพทยทางเลือก
ศึกษาใหละเอียดวาจะตองทําอยางไรบาง ยกเวนใหหนวยการศึกษาหรือไม อยางไร ตองไปขอรับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแพทยแผนไทยหรือไม แลวรางมาใหมเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมายและฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
๓.๔
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การปรับแกหลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับปริญญาตรี ๘ หลักสูตร (เอกสารแยกเลม)
๓.๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
๓.๔.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๔.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
๓.๔.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
๓.๔.๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ป)
๓.๔.๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ป)
๓.๔.๗ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
๓.๔.๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี
รายงานวา ดวยฝายเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ขอเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับปริญญาตรี ๘ หลักสูตร ซึ่งผานคณะกรรมการ
สภาวิ ช าการ และคณะกรรมการดํ าเนิ น งานของสภามหาวิ ทยาลั ย ฝ ายกลั่ น กรองหลั กสู ต ร เรี ยบร อยแล ว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายวาในการนําเสนอเอกสาร ใหเขียนใหมวาเปนการ
แกรายชื่ออาจารยป ระจําหลักสู ตร จะพิ จารณางายขึ้ น และถามประธานคณะกรรมการดํ าเนิ นงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรวาไดผานการพิจารณามาแลวใชหรือไม
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นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝายกลั่น กรองหลักสูตรกล าววา ไดพิจารณาแลววาเป นเรื่องการแก รายชื่ ออาจารย ประจําเนื่ องจากอาจารย
เกษียณอายุราชการ ลาออก
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เสนอแนะ ใหปรับการใชคําวา ปรับปรุงอาจารยประจําหลักสูตร
รองศาสตราจารย ทิ วั ต ถ มณี โชติ กล าวว า ควรตรวจสอบความถู ก ต อ งด ว ย เช น
รายชื่อในเอกสารหนา ๒
มติที่ประชุม อนุมัติโดยใหปรับการใชคําและขอความในการนําเสนอวาระและขอใหตรวจสอบขอความใน
เอกสารใหถูกตอง
๓.๖ กําหนดอัตราเงินเดือนของผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนายสมชาย ทองพันธอยู ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
รายงานข อมู ล ความว า ด ว ยมี ผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ที่ ดํ ารงตํ าแหน งตามวาระ จํ านวน ๒
ตําแหนง คือ รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล ) และคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
(ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ) ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จากนั้นตองรับ
เงินเดือนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย (กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของผูบริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ ง ระบุ ว า “ข อ ๔ ให ผู บ ริ ห ารที่ มิ ได เป น ข า ราชการและมิ ได รั บ เงิ น เดื อ นในฐานะพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ไดรับเงินเดือนจากเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) อธิการบดี เดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) รองอธิการบดี เดือนละ ๔๘,๗๐๐ – ๙๗,๔๐๐ บาท
(๓) คณบดี เดือนละ ๔๔,๓๔๐ – ๘๘,๖๘๐ บาท
ทั้งนี้ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะกําหนดใหไดรับเงินเดือนสูงกวา
ขั้นตน ก็ได โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ และประสบการณของผูดํารงตําแหนง”
อนึ่ง ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติให
ตําแหนงรองอธิการบดี ไดรับเงินเดือน เดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท และตําแหนงคณบดี ไดรับเงินเดือน เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท

26

ขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนผูบริหารที่มิขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เงินเดือน
ระยะเวลาในการ
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
ปจจุบัน
ดํารงตําแหนง
๑. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดี ๖๐,๕๒๐.- ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ –
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๒. ผูชว ยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
คณบดี
๔๗,๐๙๐.- ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ –
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
28
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จึ ง นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณ าอั ต ราเงิ น ของผู บ ริ ห ารที่ มิ ไ ด เ ป น ข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงรองอธิการบดี และคณบดี
มติที่ประชุม อนุมัติอัตราเงินเดือนของผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
เงินเดือนที่เคยไดรับอยู โดยผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล ตําแหนงรองอธิการบดี
ใหไดรับเงินเดือน ๖๐,๕๒๐ บาท และผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ ตําแหนงคณบดี ให
ไดรับเงินเดือน ๔๗,๐๙๐ บาท
๓.๘ รายงานการสอบขอเท็จจริง (ลับ)
ในระเบียบวาระการประชุมนี้ อธิการบดีและผูเขารวมการประชุมไดออกจากหองประชุม คงมี
เฉพาะเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ นิติกร ที่ไดรับอนุญาตใหอยูในที่ประชุม
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร ประธานคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงนําเสนอรายงาน
การสอบขอเท็จจริง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ ซึ่งนําเสนอเปนวาระลับ
ที่ประชุมรวมพิจารณาเปนเวลาพอสมควร
มติที่ประชุม ใหดําเนินการตามมติที่ประชุม (ตามรายงานการประชุมวาระลับ)
๓.๙ รายงานขอมูลการศึกษาเรื่องทีด่ ินฯ (ลับ)
ในระเบียบวาระการประชุมนี้ ฝายเลขานุการเชิญอธิการบดีมาเขาประชุม
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ประธานคณะกรรมการศึกษาความเปนมาการใชที่ดินวัด
พระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารและแนวทางการแกปญหาในอนาคต รายงานขอมูลการศึกษาความเปนมาการใช
ที่ดินวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารและแนวทางการแกไขปญหาในอนาคตตอที่ประชุม รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ ซึ่งนําเสนอเปนวาระลับ
มติที่ประชุม ใหดําเนินการตามมติที่ประชุม (ตามรายงานการประชุมวาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

28
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําป ๒๕๕๘ วิทยาลัยนานาชาติ
พระนคร (เอกสารแยกเลม)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ขอบังคับวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาดวยการ
บริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดกําหนดในหมวด ๔ ขอ ๔๘ ความวา ทุก
รอบปงบประมาณให วิ ทยาลั ยฯ ทํ ารายงานประจําป โดยสรุป ระบุ ถึงกิ จการที่ ได ทําไปแลว ความสัมฤทธิ์ผ ล
อุปสรรคขัดของ และแนวทางที่จะแกไขหรือพัฒนาตอไป เพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยภายใน
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๙๐ วั น นั บ แต วั น สิ้ น ป ง บประมาณ และให อ ธิ ก ารบดี เ สนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ทราบนั้ น ในการนี้
คณะกรรมการไดรับรายงานดังกลาวแลว อธิการบดีจึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จํานวน ๖ หลักสูตร
เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาแจ งวาได
พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๖
หลักสูตรแลว ดังนี้
๑) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๔) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๕) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ ๖) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ รั บทราบการให ความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร
สุขภาพ การดูแลและการจัดการสุขภาพผูสูงอายุ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙)
เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาแจ ง วาได
พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ การดูแลและ
การจัดการสุขภาพผูสูงอายุ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙) แลว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔ รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
แอนิเมชันและมัลติมีเดีย (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘)
เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาแจ ง วาได
พิจ ารณารับ ทราบการให ความเห็ นชอบหลักสูต รวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาคอมพิ วเตอรแอนิ เมชัน และ
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มัลติมีเดีย (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘) แลว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระ
นี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๕ รายงานการรั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ
ประศาสนศาสตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/
๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ให รั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เขาศึกษาใน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครตั้ งแต ภ าคการศึ ก ษาที่ ๑/๒๕๕๙ เป น ต น ไป นั้ น ขณะนี้ มี นั ก ศึ กษาจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร ม ารายงานตั วเพิ่ มอี ก ๒ คน รวมเป น ๙ คน บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได จั ด
ปฐมนิเทศและนักศึกษาไดเขาศึกษาในหลักสูตรเรียบรอยแลว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๖ ประกาศมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนคร เรื่ อง การทดสอบระดั บความสามารถด า น
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหมและนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดจัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การทดสอบระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหมและ
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา เพื่อใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว
ในข อบั งคับ วาดวยการจัด การศึกษาระดับ อนุ ป ริญญา ปริญญาตรี และปริญญา (ต อเนื่ อง) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข อ
๒๗.๑ ซึ่งไดกําหนดวานักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษานั้น ตองศึกษารายวิชาตางๆ ครบถวน และผานเกณฑอื่นๆ
ตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๗ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากอาจารยประจําพนวาระจากการเกษียณอายุราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ไดปฏิบัติ
หนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จนเกษีย ณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ทํ า ให พ น จากตํ า แหน งก อ นครบวาระนั้ น ตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว า ด ว ย คุ ณ สมบั ติ
หลักเกณฑ และวิธีเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ขอ ๑๐ วรรคสอง กําหนดวา “กรณีที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหอธิการบดีประกาศใหผูรับเลือกใน
ลําดับตอไปเขาดํารงตําแหนงแทน” และตามประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจําเมื่ อวันพุ ธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ไดป ระกาศผลการเลื อกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย
ประจํา โดยเรียงลําดับคะแนนตามเอกสารดั งแนบ และผูที่ไดคะแนนลําดับตอไปไดแก อาจารยชาติเมธี หงษา
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ดังนั้ น เพื่ ออนุ วั ติ ต ามข อบั งคั บ ดั งกล าว จึ งเห็ น ควรให อธิการบดี ได ดํ าเนิ น การตามที่ กําหนดในข อ ๑๐ แห ง
ขอบังคับฯ ตอไปโดยทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและแจงอาจารยชาติเมธี หงษา ทราบตลอดจน
เขารวมการประชุมครั้งตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๘ รายงานการดํ า เนิ น งานคณะกรรมการพิ จ ารณาแนวทางการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให มี
ศักยภาพในการสอบบรรจุเขารับราชการ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นเชิ ญ นายผดุ งชาติ สุ ว รรณวงศ ประธานคณะกรรมการ
พิ จ ารณาแนวทางการพั ฒ นานั กศึ ก ษาให มีศั กยภาพในการสอบบรรจุ เข ารับ ราชการรายงานว า ตามที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาแนวทางการพัฒ นานั กศึกษาใหมีศักยภาพในการสอบบรรจุเข ารับ ราชการ เพื่ อทํ าหนาที่ พิจ ารณา
แนวทางดําเนินการเพื่อชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครใหไดรับการพัฒนาดานความสามารถ
ทั่วไป ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตลอดจนมีความพรอมในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุเขารับราชการตอไป
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ ๐๐๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ในการนี้
คณะกรรมการฯได ดํ า เนิ น การแล ว และได นํ า เสนอรายงานการดํ า เนิ น งานตามรายละเอี ย ดในเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ โดยใหจัดอบรมเฉพาะนักศึกษาที่มีความประสงคจะสอบบรรจุเขารับราชการ
๕.๙ ขอเสนอแนะจากนายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
นายสมศั กดิ์ สุ โมตยกุล ให ขอเสนอแนะวา ในวาระที่ ๔ เรื่องสืบ เนื่ องนั้ น ควรจัด ให มีการ
ติดตามการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยดวย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา เนื่องดวยตามระเบียบสารบรรณ จะไมมีวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
จึงขอบรรจุเรื่องการติดตามการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวาระที่ ๓ วาระเพื่อพิจารณาแทน
มติที่ประชุม รับทราบโดยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะประสานขอมูลจากนายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตอไป
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ ประชุมวา กําหนดการประชุมครั้งตอไปคือวันศุกรที่ ๒๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และฝายเลขานุการจะไดประสานเรื่องเวลาใหทราบตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น.

28

30

36

๓๑
2
4
6

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

