๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘
วันจันทรที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
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4
6

ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
๔. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๕. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๖. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๗. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๘. นายไพรัช อรรถกามานนท
๙. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๐. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

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

ผูลาประชุม
๑. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๒. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๓. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
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
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

๒
ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. นายสมชาย ทองพันธอยู
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๓. นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
๔. นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
๕. นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
๖. ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๗. อาจารยกฤตพล วังภูสิต
๘. นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
๙. นางลภัสรดา นาคพริก
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น.

รองอธิการบดี
ผู อํ านวยการกองกลาง รั กษาราชการแทนผู อํ านวยการ
สํานักงานอธิการบดี
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระการประชุม
นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ประธานการประชุ ม กล า วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นที่ ป ระชุ ม ว า ตามที่ ได มี ก ารประชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนคร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวัน ศุกรที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ฝ ายเลขานุการขออนุญาตนํ าเสนอ
รายงานการประชุมในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสภาคณาจารยและขาราชการจะครบวาระการดํารง
ตําแหนงในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการเพื่อใหไดประธานและกรรมการสภาคณาจารยและ
ขาราชการตามขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ แตเนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลั ยไดมีการจัดตั้งและ
เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะหลายหนวยงาน ทําใหขอบังคับที่เกี่ยวของหลายฉบับ
ไมสอดคลองกัน จึงเห็นสมควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการใหชัดเจนยิ่งขึ้น
เพื่อใหการดําเนินการเลือกสภาคณาจารยและขาราชการเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการดําเนินงานของ
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สภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย และฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๔ ธัน วาคม ๒๕๕๘ จึงปรับ ปรุงแก ไขข อบั งคั บ ฯ วาด วยสภาคณาจารยและขาราชการและมี มติเห็ น ชอบ (ราง)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. .... รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลเพิ่มเติมวา เดิมขอบังคับฯ กําหนดวา คณะหมายรวมถึงโรงเรียน
มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และพุทธวิชชาลัย ตอมามีการเปลี่ยนแปลงใหพุทธวิชชาลัย
ไมเปนหนวยงานจัดการศึกษาจึงไมมีอาจารยประจํา ขณะเดียวกันก็มีบัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มมาเปนหนวยงานจัดการ
เรี ย นการสอน แต ข ณะนี้ ยั งไม มี ค ณาจารย ป ระจํ าในสั งกั ด เมื่ อ จะดํ าเนิ น การเลื อกประธานสภาคณาจารย แ ละ
ขาราชการ และเลือกกรรมการในสภาคณาจารยและขาราชการ คณะกรรมการดําเนินการในการเลือกฯ พบปญหา
และจะขอปรับขอบังคับโดยใหตัดหนวยงานพุทธวิชชาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยออกไป ขณะเดียวกัน เดิมโรงเรียนมัธยม
สาธิตฯ ก็เคยไดสิทธิในการสมัครและสิทธิในการเลือกกรรมการในสภาคณาจารยและขาราชการ แตตอมามีขอบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว า ด ว ยการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นมั ธ ยมสาธิ ต ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป น การเฉพาะ
คณะกรรมการจึงเสนอมาวา ควรปรับแกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ
เพื่ อรองรับสิ ทธิของบุ คลากรของโรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ ให การเลื อกประธานและกรรมการในสภาคณาจารยและ
ขาราชการดําเนินการไดอยางชัดเจนและเต็มภาคภูมิ เปนการแกไขที่ทําใหบังเกิดผลดีและไมกระทบกระเทือนตอสิทธิ
ของผูใด ซึ่งคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมายและฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ไดปรับแกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ ในประเด็นนี้เพี ยงประเด็น
เดี ย ว ส ว นพุ ทธวิ ช ชาลั ย และบั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย นั้ น ก็ ให เป น ไปตามสถานภาพของหน วยงานในป จ จุ บั น เมื่ อได ส ภา
คณาจารยและขาราชการแล ว ให ส ภาคณาจารย และข าราชการพิ จ ารณาขอบั งคั บ ฯ และเสนอมาวาควรปรับ แก
อยางไร ดังนั้น รางขอบังคับฯ ที่จะเสนอใหประชุมพิจารณาในวาระนี้ จึงเพียงแกไขเพิ่มเติมใหโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มี
สิทธิในฐานะเปนหนวยงาน ๑ หนวยงาน
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ถามวา กรณีพุทธวิชชาลัย
เปลี่ยนบทบาทหนาที่แลว แตยังมีอาจารยบางรายที่ระบุวาตนเองสังกัดพุทธวิชชาลัย จะทําอยางไร
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล าวว า เมื่ อสภามหาวิ ท ยาลั ย ออกข อ บั งคั บ แล ว ว าพุ ทธวิ ช ชาลั ย ไม ใช
หนวยงานจัดการเรียนการสอน และมีคําสั่งยายอาจารยไปสังกัดหนวยงานอื่นๆ แลว คําสั่งราชการนั้นยอมใชบังคับได
กรณีที่อาจารยยังมีความผูกพันกับพุทธวิชชาลัยอยูก็ไมเปนไร เปนเรื่องสวนตัว แตถาอาจารยผูนั้นมาสมัครในนามเปน
อาจารยพุทธวิชชาลัย คณะกรรมการดําเนินการเลือกฯ ก็ตองตรวจสอบสถานภาพของผูสมัครใหถูกตอง ถาใหสมัคร
คณะกรรมการก็ตองรับผิดชอบ เพราะการสมัครจะเปนโมฆะและมีผลใหการทํางานของสภาคณาจารยและขาราชการ
เกิดผลกระทบดานเวลาที่ตองลาชาออกไป
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ถามวา บุคลากรสายสนับสนุน
ของพุทธวิชชาลัยยังมีสิทธิหรือไม
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นายกสภามหาวิทยาลัยตอบวา บุคลากรสายสนับสนุนยังคงมีสิทธิเชนเดิม สวนบัณฑิตวิทยาลัยนั้นก็
ไมมีอาจารยในสังกัดอยูแลว
รองศาสตราจารย ท องหล อ วงษ อิ น ทร กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให ข อ มู ล ว า
มหาวิทยาลัยตางๆ มักละเลยบุคลากรของโรงเรียนสาธิต การใหอาจารยและพนักงานโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ไดมีสวน
รวมในการเลือกสภาคณาจารยและขาราชการ จึงเปนสิ่งที่ดี
อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหนง ใหความเห็นวา รายละเอียดตางๆ ที่แกไขในขอบังคับนี้ ทําใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น และขอสอบถามวา
ขอบังคับนี้รวมวิทยาลัยนานาชาติพระนครดวยหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยตอบวา วิทยาลัยนานาชาติพระนครนั้นรวมอยูในหนวยงานจัดการเรียนการสอน
มติที่ประชุม อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
และใหนําไปใชในการดําเนินการเลือกสภาคณาจารยและขาราชการตอไป
๓.๒ อนุมัติการแกไขวันที่แตงตั้งใหบุคลากรสายวิชาการดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนที่ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดอนุมัติแตงตั้งบุคลากรสายวิชาการใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยนั้น
ในการนี้ เนื่องจากเอกสารที่นําเสนอขออนุมัติผลการประเมินและแตงตั้งบุคลากรรายที่ ๒) อาจารยอะเคื้อ กุลประสูติ
ดิลก มีความคลาดเคลื่อน จึงขอเชิญผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ รายงานขอมูลตอที่ประชุมความวา ตามเอกสารบันทึกขอความขออนุมัติระบุวา ขออนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๓
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แตหลักฐานวันที่รับเอกสารที่ครบถวนสมบูรณ คือวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ฝายเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ จึงขอปรับแกวันที่อนุมัติใหถูกตอง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติวันแตงตั้งที่ถูกตองในการดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย
ศาสตราจารย รายอาจารยอะเคื้อ กุลประสูติดิลก เปนวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาโดยตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อแกไขวันที่แตงตั้งใหถูกตองตามเสนอ
มติที่ประชุม อนุมัติใหปรับแกวันที่อนุมัติในรายอาจารยอะเคื้อ กุลประสูติดิลก เปนวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ ขอลาออกจากการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน ไดรับพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแตวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๕ และบัดนี้ไดครบวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ แตยังคงปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยใหมแลวนั้น เนื่องจากมีความจําเป นในภารกิจบางประการ จึงขอลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ในตําแหน ง
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแตวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การลาออกเปนเอกสิทธิ์สวนบุคคล จึงใหนําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบการ
ลาออกจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยของคุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
นายถนอม อินทรกํ าเนิ ด อุ ปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา กรณี นี้ คุณหญิ งณั ษฐนนท ทวีสิน จะพ น
หนาที่ในคณะกรรมการตางๆ ดวยหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยตอบวา คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน จะพนจากหนาที่ในคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝายต างๆ แต ในสวนของการเป นผูทรงคุ ณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายของโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ไม ได
เกี่ยวกับตําแหนงผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย จึงสามารถเปนกรรมการดังกลาวได
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ อนุทินที่ระลึกปใหม
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยแจ งที่ ประชุ มว า หม อมราชวงศ โอภาศ กาญจนะวิ ชั ย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมอบอนุทินที่ระลึกปใหม ๒๕๕๙ แกคณะกรรมการทุกทาน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวขอบคุณในนามของสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เชิญรวมงาน ๑๒๓ ป คืนสูเหยาฯ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงที่ประชุมวา สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรียนเชิญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมงานครบรอบ ๑๒๓ ป คืนสูเหยาชาวราชภัฏพระนคร ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๓ การนํ าเสนอโปรดเกล าฯ แต งตั้ งนายกสภามหาวิ ทยาลั ยและกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย
ผูทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย พงศ หรดาล อธิ การบดี /กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยโดยตํ าแหน ง รายงานว า
มหาวิทยาลัยไดสงหนังสือการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยไปยังสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ
ตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สวนการเสนอขอโปรดเกลาฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒินั้น
ไดนําเสนอไปเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตรวจสอบอยางละเอียดและ
เขมงวด โดยไดมีหนังสือแจงกลับมายังมหาวิทยาลัยเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมและมหาวิทยาลัยไดดําเนินการสงเอกสารเพิ่มเติม
แล วอย างไม ล าช า แต มี ผู ร องเรี ยนว ามหาวิ ท ยาลั ย ยั งไม เสนอขอโปรดเกล าฯ แต งตั้ งเพราะต องการให กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยชุดเดิมไดเลือกอธิการบดี
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เลขานุ การสภามหาวิ ท ยาลั ยเรี ย นถามอุ ป นายกสภามหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งเป น ผู เกี่ ย วข องกั บ การร าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ วา เจตนารมณในการรางพระราชบัญญัตินี้ ตองการใหมีผูทรงคุณวุฒิสาขา
ละหนึ่งคนทุกสาขาตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติหรือไม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา เจตนารมณของพระราชบัญญัติตองการใหมีผูทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญครอบคลุมครบทุกสาขาที่ระบุไว ทั้งนี้การที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองตรวจสอบเรื่องที่เสนอขอ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิอยางเขมขนนั้น เนื่องจากขณะนี้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับเรื่องรองเรียนและมีการฟองรองในเรื่องนี้ในหลายมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๓ โครงการความรวมมือทางวิชาการในการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดิน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ขณะนี้กระทรวงพลังงานไดประกาศรับหนวยงานราชการและ
สหกรณ การเกษตรฯ ในการยื่นขอเสนอการดําเนินโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดินเพื่ อ
พิ จารณาแล ว แต ในประกาศครั้งนี้ ไม มีพื้ นที่ จั งหวั ดลพบุ รี มหาวิทยาลั ยจึ งยั งไม ได ยื่ นข อเสนอ พลอากาศเอก นพพร
จันทวานิช ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ไดติดตามขอมูลเรื่องนี้ และไดรับทราบวาคณะกรรมการดําเนินโครงการนี้ของกระทรวง
พลังงานไดสํารวจแลววาจังหวัดลพบุรีไมมีจุดเชื่อมตอระบบการจายกระแสไฟฟา (Grid) ซึ่งมีความจําเปนตอการดําเนิน
โครงการ ในขณะที่ผูประกอบการไดสํารวจแลววามีเปนจํานวน ๑๒ เมกะวัตต จึงไดแจงคณะกรรมการดําเนินโครงการของ
กระทรวงพลังงานทราบ คณะกรรมการจะสํารวจใหม ซึ่งจะติดตามความคืบหนาใหมหาวิทยาลัยตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๔ ขอสังเกตการสื่อสารในมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ให ขอสังเกตกรณี และแสดงความเปนห วงขอมูลขาวสารตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่มีการสื่อสารในหมูบุคลากร มีความคลาดเคลื่อนไปจากขอเท็จจริง สถานการณเชนนี้จะเปนผลกระทบตอ
ความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะวา สภาคณาจารยและขาราชการตองเปนผูเชื่อมความเขาใจในหมู
ประชาคม เพราะพระราชบั ญญั ติกําหนดให ประธานสภาคณาจารย และข าราชการเป นกรรมการสภามหาวิทยาลั ยโดย
ตํ าแหน ง ก็ เพื่ อให ได รับรูขอมู ลที่ ถูกต องและอธิ บายให ประชาคมเข าใจ นอกจากนี้ ยั งได ให ขอสั งเกตกรณี ป ญหาที่ ดิ น
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวา ปญหาเชนนี้จะมีความยืดเยื้อและใชเวลานาน คืออาจยาวนานถึงอธิการบดีรุนตอๆ ไปอีก
๒-๓ รุน สรุปวาการรับผิดชอบในภารกิจของมหาวิทยาลัยนั้น เปนไปโดยยากลําบาก ในขณะที่การคัดคานการดําเนินงานของ
ผูรับผิดชอบนั้น ทํ าไดโดยงาย การประสบปญหาเหลานี้ จะทําใหผูตั้งใจจริงและปรารถนาดีตอมหาวิทยาลัยทอแทไมมี
กําลังใจ เพราะหากเรื่องทํานองนี้เกิดกับชุมชนตามสังคมทั่วไปก็คงไมเปนไร แตเรื่องนี้มาเกิดในสังคมการศึกษา หากครู
อาจารยเขาใจอะไรไดโดยยากและไมสนใจที่จะทําความเขาใจขอเท็จจริงอยางถูกตองเชนนี้แลว ประเทศชาติจะพัฒนาไปได
อยางไร เหตุใดครูบาอาจารยจึงไมแสวงหาขอมูลที่ถูกตอง เชน สอบถามจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการก็ได เรื่อง
นี้จึงเปนปญหาของมหาวิทยาลัยและยังเปนปญหาของประเทศชาติอีกดวย
มติที่ประชุม รับทราบขอสังเกตที่มีนัยสําคัญตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
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