๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
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ผู้มาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ์
๒. นายถนอม อินทรกาเนิด
๓. รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารย์จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
๕. นายดุสิต เจริญควนิช
๖. รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์
๗. รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร
๘. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์
๙. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว
๑๐. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๑๑. นายไพรัช อรรถกามานนท์
๑๒.
๑๓.
๑๔
๑๕
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช บุญประจักษ์
รักษาราชการแทนอธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลั ย
โดยตาแหน่ง
อาจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน
ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต โสไกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
รองศาสตราจารย์สุพจน์ แสงเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
อาจารย์บุญชัย อารีเอื้อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ อินทพรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อะเคื้อ กุลประสูติดิลก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๒

ผู้ลาประชุม
๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๒. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รองศาสตราจารย์พิเศษกัลยา แสงเรือง
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใส
๓. อาจารย์ประวิทย์ ขาวปลื้ม
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี
๕. อาจารย์ปฏิพัทธ์ ภู่งาม
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โองการ วณิชาชีวะ
๗. นายดิเรก พรสีมา
๘. อาจารย์สถาพร ปกป้อง
๙. อาจารย์ชินวงศ์ ศรีงาม
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ป้อมสถิตย์
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์
นายสมชาย ทองพันธ์อยู่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ รักชาติ
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร์
นางลภัสรดา นาคพริก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รักษาราชการแทนผู้อานวยการ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ อ าน วยการส านั กวิ ท ยบ ริ ก ารและเท ค โน โล ยี
สารสนเทศ
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น.
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นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ์ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร กล่ าวเปิ ด การประชุ ม และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนด สรุปได้ดังนี้

6

8

10

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
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อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ตามที่ได้มี
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน ๑๐ หน้า รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแก้ไขในหน้า ๙ บรรทัดที่ ๑๗ ข้อความว่า "...นายผดุงชาติ
สุวรรณวงศ์ เรียนว่า จะประชาสัมพันธ์ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ก็จะมีเวลาในวันเสาร์
อาทิ ต ย์ และจั น ทร์ เป็ น เวลา ๓ วั น เพี ย งพอหรื อ ไม่ . .." แก้ ไขเป็ น "...นายผดุ ง ชาติ
สุวรรณวงศ์ เรียนว่า จะประชาสัมพันธ์ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ก็จะมีเวลาในวันเสาร์
อาทิ ตย์ และจั น ทร์ เป็ น เวลา ๓ วันเพื่ อประกาศให้ บุ คลากรทราบตามที่ ได้ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับฯ จะเพียงพอหรือไม่..."
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รอบที่ ๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลั ย รายงานว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร โดยสานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน นาเสนอรายชื่อและข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ รอบที่ ๑ เพื่ อขออนุ มัติ ป ริญ ญาบั ตร ทั้ งนี้ โดยผ่ านการพิ จารณากลั่ นกรองจากสภาวิชาการ และ
นาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ถามว่า ได้ตรวจสอบ
เรีย บร้อยแล้วหรือไม่ เมื่อสองสามวัน ที่ผ่านมามีมหาวิทยาลั ยแห่งหนึ่งได้ถอดถอนการอนุมัติปริญ ญาบัตร
จานวน ๒ ราย เนื่องจากไม่ได้ตรวจสอบความเรียบร้อย จึงควรระมัดระวัง
มติที่ประชุม อนุมัติการให้ปริญญาบัตร ประจาภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๑ ซึ่งสภา
วิชาการได้พิจารณาผลการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร จานวนทั้งสิ้น ๔๔๐ คน จาแนกตามระดับปริญญา
ดังนี้
ระดับปริญญาเอก
จานวน ๑ คน
ระดับปริญญาโท
จานวน ๔ คน
ระดับปริญญาตรี
จานวน ๔๓๕ คน
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จานวน ๖๑ คน
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
จานวน ๘๐ คน
- ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
จานวน
๖ คน
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
จานวน ๑๑๙ คน

๔
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- ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
- ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
- ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
- ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
- ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
- ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
- ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑
๗๖
๒๕
๑
๒๔
๑๖
๒๖
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คน
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๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นเชิ ญ ศาสตราจารย์ ส นิ ท อั ก ษรแก้ ว กรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ / ประธานคณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการรายงานความว่ า
ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้พิจารณาผลการประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กาหนด
รายละเอียดดังเอกสารที่จะนาเสนอที่ประชุมเป็นวาระลับ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการดารงตาแหน่งทาง
วิชาการจานวน ๔ ราย ดังนี้
๑) อาจารย์วีรยุทธ ด้วงใย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) อาจารย์วิชยานนท์ สุทธโส สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติแต่ งตั้งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) อาจารย์ประกายดาว ยิ่งสง่า สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติแต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) อาจารย์ เกรี ย งไกร โพธิ์ ม ณี สั ง กั ด คณะวิ ท ยาการจั ด การ อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๓ เกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจาปี ๒๕๖๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญรองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณ วุฒิ / ประธานคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญ ญา
กิตติมศักดิ์ รายงานความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคาสั่ง ที่ ๐๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
เลือกสรรบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น ขณะนี้ คณะกรรมการเลือกสรรฯ ได้ดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุ มครั้ งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวัน ศุ กร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ได้ม อบนโยบายเป็น หลั กในการ
เลื อกสรรให้ คณะกรรมการเลือกสรรจั ดทาเกณฑ์ การให้ ป ริญ ญากิตติมศักดิ์แต่ล ะระดับให้ เหมาะสม และ
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นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจาปี ๒๕๖๐
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๓.๔ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จานวน ๓ ฉบับ
๓.๔.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนางสาววิลาสินี สมอารยพงศ์ นิติกรรายงานความว่า ตามข้อ ๗
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดว่า “การ
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน หน้าที่คณะกรรมการสืบสวน วิธีการสืบสวน การทารายงานการสืบสวน การ
พิจ ารณาสั่ งส านวนการสื บ สวน การสื บ สวนใดที่มิ ชอบหรือบกพร่องและการนับ ระยะเวลา ตลอดจนการ
จ่ายเงินสมนาคุณแก่คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยใช้เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ มา
บั งคับ ใช้กับ การสื บ สวนข้อเท็จ จริงโดยอนุ โลม และให้ จัดทาเป็ นประกาศมหาวิทยาลั ย ” ซึ่งจากข้อบังคั บ
ดังกล่าวจะเห็นว่า หน้าที่คณะกรรมการสืบสวน วิธีการสืบสวน การทารายงานการสืบสวน การพิจารณาสั่ง
สานวนการสืบสวนให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ มา
ใช้บังคับ ทาให้การดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงจะต้ องมีการแจ้งข้อกล่าวหา การแจ้งสรุปพยานหลักฐานให้ผู้
ถูกกล่าวหาทราบ ทาให้การหาข้อเท็จจริงเกิดความล่าช้าและเป็นการดาเนินการที่ซ้าซ้อนกับการสอบสวน
พิ จ ารณา เพื่ อให้ การสื บ สวนสามารถแสวงหาข้อ เท็ จจริงได้ ค รบถ้ว นและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ คณะกรรมการ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายจัดทาข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงได้ ดาเนินการยกร่าง
ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนคร ยกเลิ กข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร ว่าด้วยการสืบสวน
ข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๐ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายถนอม อิ น ทรก าเนิ ด อุ ป นายกสภามหาวิท ยาลั ย ให้ ข้ อ สั งเกตว่ า ขณะนี้ มี ก ารสอบ
ข้อเท็ จ จริงกรณี ส านั กงานตรวจเงิน แผ่ น ดิ นกล่ าวหาอธิการบดี รองอธิก ารบดี และผู้ ที่ เกี่ย วข้อ ง ก็ต้ องตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ถ้าไม่มีข้อบังคับระบุไว้เลย เช่น จะตั้งใครเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริง ผู้ที่เป็น
กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร จะปฏิบัติยาก ถ้าสอบอธิการบดี ก็ต้องให้บุคคลระดับเดียวกัน และผู้ถูก
สอบควรจะได้รู้ชื่อผู้สอบหรือไม่ เพราะอาจเป็นบุคคลที่เคยมีกรณีขัดแย้งกันมาก่อน
นายกสภามหาวิทยาลัยให้ ข้อมูลว่า ในทางปฏิบัติ ก.พ. จะตั้งคณะบุคคลเพื่อทาหน้าที่ห า
ข้อเท็จจริงว่ามีมูลหรือไม่ก่อน ถ้ามีมูลจึงจะสอบวินัย เพราะถ้าถูกสอบวินัยแล้ว ข้อมูลจะบันทึกลงในทะเบียน
ประวัติ ซึ่งจะเสียหายมาก จาเป็นต้องสืบหาในทางลับก่อนว่ ามีมูลไหม แล้วค่อยตั้งกรรมการสอบวินัยซึ่งจะ
ขอทราบชื่อกรรมการได้ว่าเป็นธรรมหรือไม่ กรณีการหาข้อเท็จจริงนั้น ก.พ.ไม่ได้ตั้งกรรมการเสมอไป ไม่มี
กฎเกณฑ์อันใด
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อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามว่า กรรมการสอบข้อเท็จจริงใช่หรือไม่ที่การแต่งตั้งต้องเป็ น
ความลับ และต้องให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการหรือไม่
นายกสภามหาวิทยาลัยอธิบายว่า กรณีอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยมีอานาจถอดถอนได้ ต้อง
เสนอสภามหาวิท ยาลั ย แต่ ไม่มี ก ฎเกณฑ์ ว่าต้ อ งตั้ งคณะกรรมการ เพราะการหาข้อ เท็ จ จริงนั้ น ต้ อ งเป็ น
ความลับ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ถามว่า สรุปแล้วต้องตั้ง
กรรมการหาข้อเท็จจริงหรือไม่
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวสรุปว่า ควรเพียงมอบหมายบุคคลให้ไปสืบหาข้อเท็จจริงก่อน
และเมื่อพบว่ามีมูลหรือจริง จึงจัดการคือดาเนินการต่อไปโดยตั้งกรรมการสอบวินัย
มติที่ประชุม อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๐
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๓.๔.๒ (ร่าง) ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนคร ว่าด้ วยการประชุ มสภามหาวิทยาลั ย
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญ นางสาวฐิติภรณ์ พงษ์ประเสริฐ นิติกรรายงานความว่า ด้วย
มหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ควรแก้ ไขปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว่ า ด้ ว ยการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น คณะกรรมการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายจัดทา
ข้ อบั งคั บ/ระเบี ยบ/ประกาศ ของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร ในการประชุ มครั้ งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่ อวั นที่ ๗
กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึ งได้ ด าเนิ นการยก (ร่ า ง) ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว่า ด้ ว ยการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. .... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมร่วมพิจารณา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวถึงข้อความในข้อ ๒๒ วรรคสอง “ในกรณีที่กรรมการพ้นจาก
ตาแหน่ ง ให้ เลขานุ การส่ งส าเนารายงานการประชุมให้ กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งนั้ นทราบ กรรมการ
ดั ง กล่ า วมี สิ ท ธิ ข อแก้ ไขรายงานการประชุ ม ...” โดยให้ ข้ อ สั ง เกตว่ า กรรมการอาจให้ เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ที่
นอกเหนือไปจากที่ปรากฏในที่ประชุมด้วยวัตถุประสงค์บางประการ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ในที่นี้จึงเขียนว่า เป็นการขอแก้ไขรายงานการประชุมให้
ถูกต้องตามความเป็นจริง คือไม่เติมไม่ได้ เพราะมีเทปอยู่ ซึ่งที่ประชุมจะไม่รับรองและไม่ให้แก้ได้ เพราะไม่ตรง
ตามความเป็นจริง ให้ตรวจสอบข้อความให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่ตนได้อภิปรายในที่ประชุม จากนั้น
นายกสภามหาวิทยาลั ยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ข้อ ๒๒ วรรคสามเป็นกรณี ที่กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ พ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระทั้งชุด ส่วนกรณีของข้อ ๔ ที่เพิ่มเติมความเป็นข้อ ๓๘ นั้น เรื่องรีบด่วน ก็เช่น การอนุมัติ
ปริญญาบัตร
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ศาสตราจารย์จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขอให้พิจารณา
การใช้คาว่า “ของ” ในข้อ ๓๘ ข้อความว่า ...ในกรณีที่มีเรื่องรีบด่วนจาเป็นต้องได้รับการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย...
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมพิจารณา และเสนอให้ปรับข้อความเป็น...ในกรณีที่มี
เรื่องรีบด่วนจาเป็นต้องให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา...
มติที่ประชุม อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ปรับแก้ความในข้อ ๓๘ ช่วงต้นของวรรคสอง เป็นข้อความว่า “ในกรณีที่
มีเรื่องรีบด่วนจาเป็นต้องให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา...”
๓.๔.๓ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว่ า ด้ ว ยทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนางสาวสร้อยทอง เมณฑ์กูล นิติกรรายงานความว่า ด้วยข้อ
๒๓/๔ แห่ งข้ อบั งคั บฯ ว่ าด้ วยการเงินและทรัพย์ สิ นของมหาวิ ทยาลั ย (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดให้
มหาวิท ยาลั ย จั ด ตั้งกองทุ น พั ฒ นาบุ คลากรขึ้น จากดอกผลที่ เกิดจากเงินคงคลั ง งานวินัยและนิ ติการ กอง
บริห ารงานบุคคล จึงได้ยก (ร่าง) ข้อบังคับ จัดตั้งทุนพัฒ นาบุคลากรขึ้น คณะกรรมการดาเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายจัดทาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวแล้วจึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย
ทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยโอนเงินดอกผลจากเงินคงคลัง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้เป็นทุนประเดิมของกองทุนจานวนสิบล้านบาท และสภามหาวิทยาลัยจะกาหนด
อัตราร้อยละของดอกผลที่เกิดจากเงินคงคลังเพื่อสมทบเข้ากองทุนทุกปีงบประมาณ (รายละเอียดปรากฏตามตาราง
เปรีย บเที ย บข้อบั งคั บ ) และเพื่ อให้ บุ คลากรมีส่ ว นร่ว มในการแสดงความคิดเห็ น งานวินัย และนิ ติการ ได้
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร www.pnru.ac.th และให้แสดงความคิดเห็น
กลับมาภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นกลับมายัง งานวินัยและนิติการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็ นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยทุน
พัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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๓.๕ แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ย เชิ ญ รองศาสตราจารย์ค มเพชร ฉัตรศุ ภ กุล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ /ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาเสนอ
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ข้อมูลต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไปแล้วนั้น ขณะนี้ คณะกรรมการได้ดาเนินการตามขั้นตอนและเวลาที่กาหนดเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดดังที่เสนอตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมร่วมพิจารณาและดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ ในการลงมติคัดเลือกบุคคลผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี จากบุคคล ๒ รายที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอมา
ผลปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล สุชาติ ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล สุชาติ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานผลการดาเนิน งานตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ยรายงานว่ า ตามที่ ได้ มี ก ารประชุม สภามหาวิท ยาลั ย ครั้งที่
๙/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๐ นั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ติดตามการดาเนินงานตามมติและข้ อเสนอแนะของที่ประชุม
แล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามว่า นอกจากได้ดาเนินการจัดอบรมหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้
งานระบบ SMS ในการส่งข้อความประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบทางโทรศัพท์แล้ว สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ใช้ประโยชน์อะไรจากระบบดังกล่าวอีกบ้างหรือไม่
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์อรรถพล ป้ อมสถิตย์ ผู้ อานวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศรายงานว่า สานักฯ ได้ใช้แจ้งบริการยืม-คืนหนังสือ
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายให้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเมื่อสภามหาวิทยาลัย
ได้อนุมัติและประกาศใช้ข้อบังคับใหม่ๆ ให้บุคลากรติดตามดูข้อบังคับนั้นๆ ต่อไป
ผู้ อ านวยการส านั ก วิท ยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศรายงานว่ า ได้ด าเนิ น การตาม
นโยบายสภามหาวิทยาลั ยแล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรด้วยว่า เป็นปัจจุบัน
ตามที่บุคลากรใช้อยู่จริง
นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ ข้อสั งเกตว่า ขณะนี้ มีผู้แจ้งข่าวกันว่า สภามหาวิทยาลั ยจะไม่
พิจารณาเลือกผู้เกษียณให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี ซึ่งเป็นข่า วที่ไม่จริง สภามหาวิทยาลัยไม่เคยมีมติเช่นนั้น
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ใครจะคิดในใจแล้วพูดออกมาก็เป็นเรื่องของคนนั้น หากใครได้ยินข่าวที่ไม่จริงนี้ก็ช่วยแก้ข่าวด้วยว่าไม่เป็น
ความจริงด้วย และได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกาลังพิจารณาดาเนินการเรื่องนี้อยู่
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะให้นาข่าวนี้ไปแจ้งใน SMS ให้ประชาคมรับทราบ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับไปดาเนินการโดยเรียนที่ประชุม
ว่าจะประสานฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกรองข้อความก่อนนาเสนอทาง SMS
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล เสนอให้มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็น
ผู้เขียนข้อความประเด็นดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ โดยมีมติกรณีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบข้อความ SMS
๑) มอบสานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสั มพันธ์ให้ ประชาคม
ทราบทุกครั้งที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบังคับใหม่ๆ
๒) มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเขียนข้อความประชาสัมพันธ์ให้ประชาคม
รับทราบว่า สภามหาวิทยาลัยไม่เคยมีมติว่ าจะไม่พิจารณาเลือกผู้เกษียณอายุราชการเป็น
อธิการบดี
๕.๒

รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
๕.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๕.๒.๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๕.๒.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๕.๒.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๖
๕.๒.๕ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้ง ว่าได้
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้แล้ว
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๒) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๖
๕) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
รายละเอียดดังในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
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๕.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาต่อสัญญา
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตาแหน่งวิชาการ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างระยะที่ ๒ แล้วยังไม่ได้รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช บุญประจักษ์ รักษาราชการแทน
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง นาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมความว่า ตามข้อ ๑๔ (๔) แห่ง
ข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว่าด้ว ยพนัก งานมหาวิท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ งแก้ไขเพิ่ ม เติม โดย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้ วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กาหนดไว้ว่า
“พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีสัญญาจ้างอยู่ในระยะที่ ๒ ผู้ใดเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้วยังไม่ได้แต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาต่อสัญญาจ้างให้อีกก็ได้ เป็นระยะเวลา
ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินสี่ปี และเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทาง
วิช าการเป็ น ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ให้ ม หาวิท ยาลั ย พิ จ ารณาเลิ ก จ้ า ง” สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก ากั บ ดู แ ลให้
มหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อบังคับดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ประสานติดตามและมีหนังสือแจ้งเตือนเป็น
รายบุคคลอย่างต่อเนื่องนั้น ขณะนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จานวน ๑๐๕ คน จะสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ระยะที่ ๒ (สัญญาจ้าง ๖ ปี) ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ
มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาต่อสัญญา
จ้างพนั กงานมหาวิทยาลัย ประเภทตาแหน่งทางวิชาการ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างระยะที่ ๒ แล้วยังไม่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ ให้ข้อสังเกตว่า ระยะเวลา ๑ ปี บุคลากรอาจจะทาไม่ทัน
นายกสภามหาวิทยาลัยให้ข้อ มูลว่า ถ้าส่งเอกสารผลงานทางวิชาการและอยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลงานฯ จะต่อสัญญาให้อีก ๑ ปี แล้วถ้าผลการประเมิน
ไม่ผ่านก็ยุติการจ้าง
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล ให้ความเห็นว่า เป็นเรื่องอ่อนไหวกระทบความรู้สึก
มาก ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทารายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัยด้วยว่า บุคลากร ๑๐๕ รายนั้น แต่ละ
รายอยู่ในขั้นตอนใดบ้าง
นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่า มหาวิทยาลัยมีข้อมูลอยู่แล้วแต่ไม่ได้นามาเสนอต่อกรรมการ
ดังนั้น ในการประชุมคราวต่อไป ให้ มหาวิทยาลัยนาเสนอข้อมูลรายละเอียดต่อสภามหาวิทยาลัยว่า บุคลากร
สายวิชาการส่งผลงานทางวิชาการแล้วจานวนเท่าใด ยังไม่ส่งอีกเท่าใด และที่ยังไม่ได้ส่งนั้นแต่ละคนทาอะไร
ถึงไหน
รองศาสตราจารย์ เกษม ช่ว ยพนั ง กรรมการสภามหาวิท ยาลั ยจากคณาจารย์ป ระจาให้
ข้อสังเกตว่า สาเหตุที่บุคลากรบางรายยังไม่ได้ดารงตาแหน่งทางวิชาการนั้นอาจจะเป็นเพราะภาระงาน เช่น
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ช่วยงานบริหาร หรือช่วยงานด้านอื่นๆของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ควรพิจารณากระบวนการในการขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการที่ล่าช้าด้วย บางรายใช้เวลา ๑ ปีกว่า จึงรู้ผล
นายกสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นว่า กระบวนการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนั้น
โดยเฉลี่ยถือว่ารวดเร็ว ส่วนใหญ่ไม่ถึงปี เพราะสถาบันอื่นโดยเฉลี่ยใช้เวลาปีกว่าทั้งสิ้น บางรายใช้เวลาถึง ๒-๓
ปี ไม่ใช่เพราะผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลงานผู้อ่าน แต่เพราะกลไกในมหาวิทยาลัย เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีมติว่า
ให้ไปสอบถามมหาวิทยาลัยเดิมว่าผู้นี้ได้รับการกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาหรือไม่ ฝ่ายเลขานุการใช้
เวลา ๖ เดือน ในการมีหนังสือไปถึงมหาวิทยาลัยนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยนั้นได้รับใช้เวลา ๗ วันตอบกลับมาว่าได้
มีการกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เรียบร้อยแล้ว แต่ที่นี่ไม่ปรากฏ กรณีรายที่ ๑ ใช้เวลาปีกว่านั้น ฝ่าย
เลขานุการรายงานว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็น ผู้อ่านหายาก เป็นเรื่องสุดวิสัย คิดว่าเรื่องระยะเวลาก็ไม่ได้
เป็นโทษกับคนทางาน เพราะได้นับให้ เช่น ถ้าส่งมาในกระบวนการ หากใช้ ระยะเวลา ๓ ปีในการดาเนินการ
ก็ต่อให้ ๓ ปีจนกว่าจะรู้ผล สาคัญอยู่ที่ว่าเขาอาจจะต้องทางานหนักขึ้นในช่วงหนึ่งปีที่จะทาผลงานให้ได้ เท่าที่
ตรวจดูตัวเลขก็นับว่าน่าอุ่นใจพอสมควร เพราะอยู่ในกระบวนการทั้งนั้น ที่น่าดีใจคือทุกคนไม่ปฏิเสธในภาระนี้
และยอมรั บ ว่าเป็ น หน้ าที่ที่ ทุกคนจะต้องท า หลายมหาวิทยาลั ยผู้ ส มัครเป็น กรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และกรรมการสภามหาวิท ยาลั ยจากคณาจารย์ป ระจา ก็มีการหาเสี ยงว่าเมื่อ เข้ามาจะยกเลิ ก
ข้อบังคับนี้ ถ้าได้คนเช่นนี้เข้ามาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนเหล่านี้อาจสร้างปัญหาให้สภามหาวิทยาลั ย
เป็นความกรุณาของอธิการบดีที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมา คิดว่าคงพอสมน้าสมเนื้อและไม่โหดร้าย และไม่ปล่อยปละ
ละเลยจนเกินไป
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล กล่าวว่า ดีใจที่คณาจารย์จะมาทาผลงานทางวิชาการ
แต่ขณะเดียวกันก็เห็นใจ และอยากให้มีมาตรการการช่วยเหลือ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยช่วยเหลือมาอย่างมากตลอดเวลาที่ผ่านมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช บุญประจักษ์ ให้ข้อมูลว่า บุคลากรสายวิชาการทุกคนทราบเงื่อนไข
นี้ดี มหาวิทยาลัยจะนาเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป ว่ามีบุคลากรกลุ่มใดเป็นจานวนเท่าใด
ทั้งนี้ ได้ให้ข้อสังเกตว่า ถ้าเป็น งานวิจัย ผลการตรวจประเมินจะเร็ว ถ้าเป็นงานเรียบเรียงเช่นตารา ผลการ
ตรวจประเมินจะช้า
นายดุสิต เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณ วุฒิ เสนอแนะให้ เตรียมคนรุ่น
ใหม่ โดยเปิดรับอาจารย์ใหม่ร้อยละ ๑๐ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้อาจารย์เก่าออก
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให้ข้อมูลว่า มหาวิทยาลัยอื่นมีปัญหา ๒๐ กว่าราย ก็ปรับโดยให้ทา
สัญญาใหม่และให้เงินเดือนในอัตราเริ่มต้น และนางบประมาณเงินเดือนส่วนที่เหลือไปจ้างอาจารย์ใหม่สารองไว้
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล กล่าวแสดงความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของนาย
ดุสิต เจริญควนิช ที่ให้มหาวิทยาลัยจัดหาบุคลากรสายวิชาการเตรียมสารองไว้ด้วย เพราะเดิมตนก็เคยทา
เช่นนั้น เมื่ออาจารย์ในสาขาวิชาจะไปราชการต่างประเทศหรืออื่นๆ ก็สามารถไปได้ เพราะมีคนสารอง
อาจารย์ อ ะเคื้ อ กุ ล ประสู ติ ดิ ล ก กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจ า
ให้ข้อสังเกตว่า บุคลากรสายวิชาการบางกลุ่มก็ไม่ทาอะไรเลย ไม่ช่วยงานใดๆ ของส่วนรวม มุ่ง แต่ทาผลงาน
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ทางวิชาการ แต่อีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นบุคลากรมานาน ส่วนใหญ่รักองค์กร แต่อาจมีอุปสรรคปัญหาในการทา
ผลงานทางวิชาการ จึงควรรักษาบุคลากรเหล่านั้นไว้
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยก็รักบุคลากรทุกคน จึงได้
ต่อเวลาให้ มิฉะนั้นจะไม่ผ่อนปรนเช่นนี้ ขณะนี้เป็นความจาเป็นที่ต้องดาเนินการแล้ว เพราะตาแหน่งทาง
วิชาการนั้นเป็นเครื่องมือในการเป็นอาจารย์
รองศาสตราจารย์ ค มเพชร ฉั ต รศุ ภ กุ ล ขอให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เสนอรายละเอี ย ดด้ ว ยว่ า
มีบุคลากรเท่าใดที่ต้องกากับติดตาม การกากับติดตามทาอย่างไร และให้มีผู้รับผิดชอบในการกากับติดตามด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช บุญประจักษ์ กล่าวว่า จะชี้แจงคณะกรรมการบริหารและบุคลากร
สายวิชาการทุกคน และนารายละเอียดต่างๆมาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป
นายกสภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตว่า ในช่วง ๖ เดือนนี้อาจารย์จะต้องผ่านการประเมินผล
การสอนแล้ว
รองศาสตราจารย์ ค มเพชร ฉั ต รศุ ภ กุ ล ให้ ข้ อ เสนอแนะว่ า นอกจากประชุ ม คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัยแล้ว ต้อ งประชุมอาจารย์ทุกสาขาวิชา
และอาจารย์ทุกคนต้องมีแผนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการรายบุคคล (IP หรือ Individual Plan) ด้วย
นายดุสิต เจริญควนิช ให้ข้อสังเกตว่า ก่อนสอน อาจารย์ควรทาเอกสารประกอบการสอนไว้
ก่อน ถ้าทาได้เช่นนั้น ก็จะไม่มีปัญหาในการทาผลงานทางวิชาการแต่อย่างใด
มติที่ประชุม รับทราบโดยในการประชุมคราวต่อไป ให้มหาวิทยาลัยนาเสนอข้อมูลรายละเอียดต่อสภา
มหาวิทยาลัยว่า บุคลากรสายวิชาการส่งผลงานทางวิชาการแล้วจานวนเท่าใด ยังไม่ส่งอีก
เท่าใด และที่ยังไม่ได้ส่งนั้นแต่ละคนทาอะไรถึงไหน มีบุคลากรเท่าใดที่ต้องกากับติดตาม การ
กากับติดตามทาอย่างไร และให้มีผู้รับผิดชอบในการกากับติดตามด้วย
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่า ตามที่สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนคร ได้กาหนดการ
ประชุมทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน นั้น กาหนดการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ คือวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู้จดบันทึกการประชุม
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อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

