๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
วันศุกรที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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..............................................................
ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
๕. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๖. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๗. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๘. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๙. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๑๐. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๑๑. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๑๒. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๓. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๔. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

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

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย และขาราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูลาประชุม
๑. หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธรี ะศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

๒
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
อาจารยชินวงศ ศรีงาม
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
อาจารยธงชัย ทองอยู
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
รองศาสตราจารยบญ
ุ เกียรติ ไทรชมภู
อาจารยสถาพร ปกปอง
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางลภัสรดา นาคพริก

รองอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี/เลขานุการสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา
ผูชวยอธิการบดี/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนากลุม งาน
สภามหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย
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เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
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ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่กําหนด สรุปไดดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
อาจารย จุ ไ ร วรศั ก ดิ์ โ ยธิ น รองอธิ ก ารบดี / เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า
ดวย นายกมลสัณห ศรียารัณย นักศึกษาชั้นปที่ ๔ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สัง คมศาสตร มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนคร ไดรับ รางวัล เยาวชนดีเดน กรุง เทพมหานคร ดานสง เสริม
ประชาธิปไตย โครงการสง เสริมเยาวชนดีเดน กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๙ ในการนี้
จึงเห็นควรมอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีแกนักศึกษาดังกลาว
นายกสภามหาวิทยาลัยไดม อบเกียรติคุณบัตรและกลาวแสดงความยินดี ที่นักศึกษาสราง
ชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย ขอใหดํารงตนเชนนี้ตลอดไป
มติที่ประชุม รับทราบและแสดงความยินดี
๑.๒ กําหนดการประชุมรวมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรและสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
ตามที่สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือดานวิชาการ การใชบุคลากร ทรัพยากร และความ
ชํานาญรวมกันในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามที่กําหนดในหมวด ๓ การประสานงานและ
ระดมสรรพกํ า ลั ง เพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
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โดยดําเนินการความรวมมือกันในดานตาง ๆ ไดแก ๑) การจัดทําและปรับปรุงหลักสูตร ๒) การเรียนการสอน
และการวิจัย ๓) การพัฒนาอาจารย ๔) วิธีการหารายไดและควบคุมตนทุน นั้น ความรวมมือดังกลาวไดดําเนิน
มาถึงขั้นตอนการนําเสนอแผนปฏิบัติงานของกรรมการดานตาง ๆ จึงเห็ นสมควรจัดการประชุมรวมระหวาง
สภามหาวิทยาลัยทั้งสองแหง ในวันศุกรที่ ๑๕ และวันเสารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เดอะโบนันซา
รีสอรต อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานเปนเกียรติในพิธีมอบครุยวิทยฐานะและงานแสดงมุทิตาจิตบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ในวันเสารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิรวม
เปนเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต วันจันทรที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดดังเอกสาร
กําหนดการตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันศุก รที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๑๔ หนา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓
ปการศึกษา ๒๕๕๖ รอบที่ ๑ (เอกสารแยกเลม)
เลขานุก ารสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานัก สงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนไดนําเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติใหปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร
ประจําภาคการศึกษาที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ รอบที่ ๑ ซึ่งสภาวิชาการไดพิจารณาผลการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓ ป
การศึกษา ๒๕๕๖ รอบที่ ๑ จําแนกไดดังนี้
๑) ระดับริญญาโท จํานวน ๒๘ คน
๒) ระดับประกาศนียบัตร จํานวน ๒๐ คน
๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๗๓ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
๓.๑) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จํานวน ๖ คน
๓.๒ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๗๗ คน
๓.๓ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน ๗๔ คน
๓.๔ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จํานวน ๓๔ คน
๓.๕ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๗๙ คน
๓.๖ ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน ๓ คน
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๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ย เรี ย นเชิ ญ ศาสตราจารย ส นิท อั ก ษรแกว กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการพิจารณาการกําหนดตําแหนงทางวิชาการนําเสนอขอมูล
ความวา ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดพิจารณาผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑที่
ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดังเอกสารที่นําเสนอที่ประชุมเปนวาระลับ
ที่ประชุมรวมพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
มติที่ประชุม อนุมัติการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
๑) อาจารย อนั น ตกุ ล อิ น ทรผดุ ง สั ง กั ด คณะเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม ตํ า แหน ง ผู ช ว ย
ศาสตราจารย สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ แตงตั้งวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
๒) อาจารยประจักษ ไมเ จริญ สัง กัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร แตงตั้งวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
๓.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ภูสักธารรีสอรท จังหวัดนครนายก แลวนั้น มหาวิทยาลัยขอนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร วาดวย การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาวแสดงความเปนหวงถึง
ภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งมีมากถึง ๑๗ เรื่อง รวมไปถึงทุกคณะอีก ๒๑ เรื่อง
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การกําหนดภาระงานที่ละเอียดเปนวิธีหนึ่งที่กําลังหาหนทางที่จะขจัด
ปญหาที่เกิดขึ้นในทุกมหาวิทยาลัย คือหากไมมีบัณฑิตวิทยาลัย ก็ตองมีบัณฑิตวิทยาลัย หรือมีบัณฑิตวิทยาลัยแลว จะยุบ
บัณฑิตวิทยาลัยไดอยางไร เพราะภาระงานไมชัดเจนแนนอน เกิดปญหาการแยงกันในสวนที่เกิดรายได จึงตองปรึกษากันใน
ทุกคณะที่มีการสอนระดับบัณฑิตศึกษา งานใดใครทํา งานใดรวมกันทํา และระบุใหชัดเจน
ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิถามวา เดิมทีนั้นไมเคยมี
บัณฑิตวิทยาลัย แมจะเคยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แตใหคณะเปนผูรับผิดชอบทุก
กระบวนการหรือไม
อาจารยสถาพร ปกปอง ผูชวยอธิการบดี/เลขานุการสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ใหขอมูลวา การ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แตเดิมไมไดอยูในโครงสราง แตจัดเปนลักษณะการบริหารงานโครงการ ประกอบดวย
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และโครงการผนึกกําลังการเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก ปจจุบนั ก็
จัดใหดูแลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด
ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม กลาววา จะมีปญหาที่เกิดขึ้นคลายๆ กันในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทุกแหงที่มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและมีการตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพราะขอบังคับที่สําคัญคือพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏไดกําหนดไวชัดเจนวาใครบางเปนกรรมการสภาวิชาการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนกรรมการสภา
วิชาการไมได แตคณบดีคณะอื่นๆ ทุกคณะเปนได จึงเปนปญหาในตัวพระราชบัญญัติฯ จะตองคิดวาจะตองแกปญหา
อยางไร ที่สําคัญคือขอบังคับอื่นๆ ที่เขียนไวตั้งแตยังไมมีบัณฑิตวิทยาลัย หลายขอจะกําหนดไวชัดเจนไมสามารถที่จะให
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไปเปนกรรมการหรือคณะทํางานได กรณีขอบังคับนั้นยังแกไดงาย เพียงขอแกและเพิ่มคณบดี
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บัณฑิ ตวิทยาลัยเขาไป แตในกรณีที่เปนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสมควรนํามาพิจารณา เพราะเกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแหงที่ตีความแลว คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไมสามารถเปนกรรมการสภาวิชาการได เพราะบัณฑิต
วิทยาลัยไมมีอาจารยประจําตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏระบุไว
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง กลาววา ขอบังคับที่
รางมานี้มีรายละเอียดวา คณะสามารถสรางหลักสูตรได โดยเสนอขึ้นมาจากคณะ แตบริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัย บาง
หลักสูตรตองบูรณาการขามคณะ คณาจารยหลักสูตรนั้นอยูที่คณะนั้น ก็ใหคณะเปนผูประเมิน หรือบางหลักสูตรทีค่ ณะไม
สามารถสรางได ก็ตองมีอาจารยมาประจําบัณฑิตวิทยาลัยสวนหนึ่งเพื่อสรางหลักสูตรนั้นๆ
ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม กลาววา จะเปนรูปแบบผสมหรือมีอาจารยประจําก็ได แต
มหาวิทยาลัยสวนใหญไมมีอาจารยประจํา อาจเปนเพราะความสิ้นเปลือง แมแตคณบดีก็ไมใชคนของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครตองคิดไววาจะใชรูปแบบใด
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะเปนเชนเดียวกับทุกคณะ อาจารย
ประจําก็เชนเดียวกัน ไมใชเฉพาะคณะ แตเปนอาจารยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ถึงแมจะสังกัดคณะอื่น ก็อาจเลือกมาเปน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได
ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม กลาววา เปนการใชสิทธิ์เลือกได ๒ คณะ ซึ่งเปนการไมควร ควร
เปนการเลือกคณะใดคณะหนึ่งเทานั้น
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา การตั้งบัณฑิตวิทยาลัยนั้น เพื่อดูแล
ควบคุมมาตรฐานเปนหลักใหญ วาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะตองมีมาตรฐานที่สูง ขั้นต่ําตองเทามาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การจะดูแลมาตรฐานไดอาจารยที่จะสอนในระดับนี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากนั้นบัณฑิตวิทยาลัยในฐานะเปนสํานักงานฝายเลขานุการจะตองขึน้ ทะเบียน จะแปล
ความวาไมมีอาจารยในสังกัดก็ไมเชิง นอกจากนั้นยังมีบางหลักสูตรตองมีอาจารยที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ในแงนหี้ ากวาไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก็ไมนาจะมีปญหา และคณบดีไดรับการสรรหาและแตงตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย ที่สําคัญคืองานที่บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ ยังขาดเรื่องการขึ้นทะเบียนอาจารยที่มคี ุณสมบัติเปนไป
ตามมาตรฐาน โดยคณะกรรมการเปนผูพิจารณาและบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูทําหนาที่ขึ้นทะเบียนนี้ไว ไมวาอาจารยจะสังกัด
คณะใดก็ตาม
ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม ถามวา ตามที่อธิบายมาวามีหลักสูตรที่ไมมีอยูในคณะ บัณฑิต
วิทยาลัยเปนผูจัดเองนั้นกําหนดอยูในขอใด ในภารกิจ ๑๗ ขอ เพราะเหตุใดจึงไมเขียนระบุไวในภารกิจขอ ๕ อํานาจหนาที่
บัณฑิตวิทยาลัยมี ๒ ประเภท คือ ๑) งานที่คณะเปนผูเกี่ยวของ ๒) งานที่บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ ซึ่งสวนใหญเปน
งานธุรกิจ หากจะทําหลักสูตรเองควรระบุเปนขอ ค.
อาจารยสถาพร ปกปอง ใหขอมูลวา ระบุไวในหมวดที่ ๔ การบริหารงานวิชาการ จะกลาวถึงหลักสูตรใด
ที่เปนพหุวิทยาการ ที่จําเปนจะตองรวมมือกันตั้งแตสองคณะขึ้นไป และคณะไมประสงคจะดําเนินการ อธิการบดีสามารถจะ
สั่งการใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูดําเนินการก็ได
ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม กลาววา ควรนําขอความในขอ ๔ มาใสในอํานาจหนาที่ในขอ ๕
เพื่อใหเกิดความชัดเจน แลวรายละเอียดก็จะกระจายตอๆ กันไป เพราะขอ ๔ นั้นคือวัตถุประสงค สวนขอ ๕ นั้นเปนอํานาจ
หนาที่ เพราะหากไมมีหลักสูตรเปนของตนเอง บัณฑิตวิทยาลัยจะไมมีอาจารยประจํา
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล าววา ให เพิ่ มเติ มดั งที่ ศาสตราจารย กิตติคุ ณวิ ษณุ เครื องาม ได ให
ขอเสนอแนะไวในขอ ค. งานการจัดการศึกษาตามขอ ๑๒
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาวเพิ่มเติมวา ในขอ ๕ ทั้ง ก. และ
ข. นั้น ยังไมเห็นวามีขอความใดที่เขียนไวชัดเจนวาผูใดเปนผูดําเนินการจัดการเรียนการสอน สวนในขอ ข. (๔) อํานวยความ

๖
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

สะดวกในการจัดการเรียนการสอนกําหนดไวชัดเจนวา บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ สวนขอ ก. (๑) – (๔) ไมไดกลาวถึง
การจัดการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่งเปนเรื่องสําคัญ ควรเขียนใหชัดเจน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา ควรเปนดังเชนที่ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม เสนอไว
วาใหเพิ่มเติมในขอ ค.
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ใหเพิ่มเติมขอความใน ขอ ค. งานการจัดการศึกษาตามขอ ๑๒
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา และควรระบุไววาที่นอกเหนือจากนั้นใหเปนหนาที่ของคณะ
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิท ยาลัยผูท รงคุณวุฒิ ถามวา
หนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ระบุไววาในกรณีจําเปน สมควรจัดการศึกษาดวยก็ได นั้นหมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย
รางหลักสูตรเอง สอนเองดวยหรือไม ถาเปนเชนนี้ ก็จะมีขอสัง เกตวา ๑) บัณฑิตวิท ยาลัยจะเปนผูควบคุม
คุณภาพของคณะอื่น ตองพิจารณาวาคณะอื่นมีคุณภาพหรือไม ถาบัณฑิตวิทยาลัยรางหลักสูตรเอง สอนเอง
จะเกิดการตําหนิวาแลวใครควบคุม คุณภาพ ซึ่ง เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอในมหาวิทยาลัย ๒) ถามีหลักสูตรใน
บัณฑิตวิทยาลัย ก็จะเหมือนที่ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม ตั้งขอสังเกตวาอาจารยจะอยูในสวนใด
ถึงแมจะเปนหลักสูตรสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหลักสูตรที่มี ๒ หรือ ๓ สาขาวิชารวมกัน โดยทาง
ปฏิบัติในตางประเทศ อาจารยจะสังกัดอยูในคณะเดิมแตมารวมมือกันสรางหลักสูตร ฉะนั้นบัณฑิตวิทยาลัย
โดยปกติจะไมมีอาจารย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอมูลวา เคยทําหนาที่เปนรองอธิการบดีฝายวิชาการ พบ
ปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อบัณฑิตวิทยาลัยมีการเรียนการสอน หรือมีหลักสูตร เพราะจะตองประสานขออาจารยที่
สังกัดภาควิชา ซึ่งอาจารยไมคอยมีเวลาเพราะสอนอยูตลอด สิ่งนี้คือปญหาที่เกิดขึ้น จึงควรตัดออก เพราะอาจ
เกิดปญหาเชนนี้ก็ได ทําใหดําเนินการไมไดในทางปฏิบัติ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ในขอบังคับระบุแลววาหากคณะไมประสงคจะดําเนินการ
บัณฑิตวิทยาลัยตองไปหาอาจารยเอง
รองศาสตราจารย ค มเพชร ฉั ต รศุ ภ กุ ล กล า วว า ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ประสานมิตรนั้นก็เ ชนเดียวกัน คืออาจารยก ระจายกันอยู สุดทายก็ ตองมารวมกัน จัดทําหลัก สูตรบัณฑิต
วิทยาลัย แตทําไประยะหนึ่งก็ตองยุบเลิก เชน หลักสูตรวิจัยและการพัฒนา ที่ตองการการสื่อสารกับบุคคล
จํานวนมาก และยังมีผลตอการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เพราะไมทราบสังกัดที่ชัดเจน ตอมาก็จะเกิด
การรวมสาขาขึ้น วิธีที่ดีที่สุดคืออาจารยตองประจําอยูสาขาวิชาหรือคณะ หากจําเปนตองไปสอนใหบัณฑิต
วิทยาลัย ก็ใหไปเปนชวงเวลาหรือตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํากลาววา
แตเดิมเปนโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งยัง มีฐานะที่ไมเทียบเทาคณะ ประสบการณที่ผานมาทําใหได
เรียนรูหลายอยาง การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตองการการดูแล กํากับมาตรฐาน คุณภาพ จึงเห็นดวย
ที่ควรยกฐานะหนวยงาน แตประเด็นการผลิตบัณฑิตในมิติของการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกคณะตอง
ระบุวามีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญ ญาโท และปริญญาเอกหรือไม หากมีการนํา
หลักสูตรไปไวในโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย จะทําใหภายหลังประเมินไมได เพราะมีแตหลักสูตรที่บัณฑิต
วิทยาลัยดูแล แตอาจารยอยูที่คณะ ทําใหหลักสูตรตองกลับมาอยูที่คณะ ผลงานตีพิมพตางๆ ก็ควรอยูที่คณะ
คณะจะไดดูแล จึงควรใหบัณฑิตวิท ยาลัยเนนเรื่องการกํากับ ดูแล และกํากับคุณภาพมากกวาที่จ ะไปดูแล
หลักสูตร ในครั้งที่นําเสนอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงเสนอโครงการขอ
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย แตฝายพิจารณาคงมองเห็นอนาคตวาไมสมควรจัดตั้ง เพราะจะเกิดปญหาการบริหาร
หรือปญหาเรื่องอื่นๆ แตในตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครควรจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยไปกอน เมื่อคณะ
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เขมแข็ง คณะเขาใจและสามารถควบคุมมาตรฐานไดวาควรจะทําเชนไร ก็สามารถยุบบัณฑิตวิทยาลัยไดใน
อนาคต เหมือนกับ หลายๆ มหาวิท ยาลัยที่ ไมมีบั ณฑิต วิท ยาลัย หากเมื่อจัด ตั้ง แลวบัณ ฑิตวิ ท ยาลั ยตอ ง
ควบคุมดูแลในเรื่องคุณภาพมาตรฐานใหมาก สวนเรื่องผลิตบัณฑิตใหคณะเปนผูดูแลโดยบัณฑิตวิทยาลัยทํา
หนาที่ชวยประสาน
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะวา ๑)
ในหมวดที่ ๑ ขอ ก. (๑) งานประชาสัมพันธ ขอเสนอใหเปลี่ยนเปนงานการตลาดไดหรือไม เพราะเกรงวาให
งานประชาสัม พั นธ ดํา เนิน การจะไมไ ด ผูเ รี ยน แต ใ ชวิ ธีข องการตลาดจะไดผู เ รีย นมากกว า เพราะงาน
ประชาสัมพันธเปนสวนหนึ่งของการตลาดเทานั้น ๒) หากบัณฑิตวิทยาลัยมีภารกิจ งานอํานวยการ แสดงวา
คณะมีศัก ยภาพ ดังนั้นเพราะเหตุใดจึง ตองมีบัณฑิตวิทยาลัย แตถาบัณฑิตวิ ทยาลัย ดูแลคุณภาพและมีผ ล
ทางการประกันคุณภาพการศึกษาแลว ก็ควรตองผลิตบัณฑิตดวย เพราะการผลิตบัณฑิตจะโยงถึงการประกัน
คุณภาพการศึกษา ถาเจตนาใหเปนงานอํานวยการแลวจะเกิดผลอะไร คําถามคือการมีบัณฑิตวิทยาลัยจะมี
ผลดีหรือไม
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาววา หนาที่ที่แทจริงของบัณฑิตวิทยาลัยนั้นคือ
ควบคุมคุณภาพ อาจจะคิดวาหากคณะมีคุณภาพแลวก็ใหยุบบัณฑิตวิท ยาลัย แตในความเปนจริง แลวการ
ตรวจสอบอีกระดับหนึ่งจะทําใหคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น เชน การทําวิทยานิพนธที่ดําเนินการ
โดยคณะแตผูตรวจสอบสุดทายคือบัณฑิตวิทยาลัย จึงขอใหเนนเรื่องการควบคุมคุณภาพกอนเรื่องการเปดสอน
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กลาววา อยางไรก็ตามเมื่อตั้งหนวยงานเทียบเทาคณะ
หนวยงานประกันคุณภาพการศึก ษาภายในก็ยัง มีอยู แตก รณีบัณฑิตวิท ยาลัยจะประเมินในลัก ษณะของ
หนวยงานสนับสนุนและกํากับดูแล จะยกเวนบางตัวบงชี้เชนเดียวกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คือการผลิตบัณฑิต
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ยังขาดไป ๒ เรื่อง คือ ๑) สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษานี้
มีทรัพยสินหรือบุคลากรอยูหรือไม หากมีก็ใหโอนมาอยูในบัณฑิตวิทยาลัย และ ๒) ในระหวางที่ยังไมมีคณบดี
โครงการนี้ก็ยังตองดําเนินการอยู และใหเลขานุการสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษาดํารงตําแหนงคณบดีไป
พลางกอน จนกวาจะสรรหาคณบดีใหมได จึงขออนุญาตสภามหาวิทยาลัยเติม ๒ ขอนี้ลงไปในขอบังคับนี้ และ
ขอประกาศใช
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กลาววา ในหมวด ๒ คณะกรรมการในขอ (๔) ใหมี
คณบดีทคี่ ณะนั้นเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและเลือกกันเองจํานวนไมเกิน ๓ คน และในขอ (๕) ใหประธาน
กรรมการประจําหลักสูตรที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรเลือกกันเองไมเกิน ๓ คน ในสวนของคณะ
นั้น ขอเสนอใหทุกคณะที่มีการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเขามาเปนกรรมการอํานวยการ จากการตรวจสอบ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนั้นมีอยูไมกี่คน เมื่อเขียนอาจจะเขียนวาคณบดีหรือที่คณบดีมอบหมายก็ได
เพราะคณบดีบางทานอาจจะงานมาก แตคณบดีทุกคนควรตองมาเปนกรรมการในสวนนี้ นอกจากนั้นตามที่
ปฏิบัติอยูเดิม สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษามักจะใหผูที่เปนประธานหลักสูตรเขามารวมประชุมเพื่อใหทราบ
ขอ มู ล แต ป จ จุ บั นที่ ตั้ ง ไว ๓ คนนั้ นอาจจะน อ ยเกิ นไป จึ ง ควรให ป ระธานกรรมการหลั ก สู ต รในระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่เปดสอนอยูในทุกคณะเลือกกันเองกึ่งหนึ่งในคณะที่เปดสอน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตเกี่ยวกับกรรมการบริหารหลักสูตรวาการ
พิจารณากรรมการตองมีการกระจายในทุกระดับตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับมหาบัณฑิต และ
ระดับดุษฎีบัณฑิต ไมเชนนั้นแลวก็จะเลือกแตกลุมเดียวกันเองเขามา สวนจํานวนนั้น ในมหาวิทยาลัยใหญๆ
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จะเลือกมาเปนผูแทนของคณะที่มีการเปดสอน แตมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครอาจจะใชวิธีอื่นๆ ในการ
จัดการได
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ทุกคณะมีตัวแทนอยู แตตองการสงใครมาก็แลวแตคณะนั้น
จะเปนคณบดีหรือประธรรมกรรมการหลักสูตรก็ได แลวแตคณะใหเลือกกันมา ๑ คน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาววา ควรจะมีทั้ง ๒ ระดับ บางเรื่องประธาน
กรรมการหลักสูตรตัดสินใจแทนคณบดีไมได โดยหนาที่คณะกรรมการอํานวยการจะดูแลเกี่ยวกับนโยบาย แต
หากคณบดีไมมาเปนกรรมการ ก็ไมแนใจวาประธานจะกลาตัดสินใจบางเรื่องหรือไม
ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม ใหขอสังเกตเกี่ยวกับบุคลากรประจําวาเมื่อตั้งเปน
หนวยงานภายในก็ไมใชบัณฑิตวิทยาลัยตามความหมายของพระราชบัญญัติ เพราะการตั้งบัณฑิตวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติตองออกเปนกฎกระทรวง จะออกเปนขอบังคับไมได และเมื่อเปนหนวยงานภายในจะนําบุคคล
ไปบรรจุในสวนนั้นไดอยางไร
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า ป จ จุ บั น มี ก ฎหมายการบริ ห ารส ว นงานภายในใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเทียบเทากันแลว สวนบุคลากรก็ใชเปนพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางจากเงินรายได
ศาสตราจารย ส นิท อั ก ษรแก ว กล า วว า กรณี ข อ ๔ คณบดี ที่ ค ณะนั้ น เป ด สอนระดั บ
บัณฑิตศึกษาและเลือกกันเองจํานวนไมเกิน ๓ คน มาเปนกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีเพียง ๕
คณะก็สามารถที่จะเลือกได แตบางมหาวิทยาลัยที่มีหลายคณะก็จะแบงกลุมตามศาสตรที่เกี่ยวของกัน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาววา ควรกําหนดสัดสวนวาแตละคณะควรจะมี
เทาใด ไมควรมาทั้งหมด
อาจารยสถาพร ปกปอง ใหขอมูล วามีทั้งหมด ๑๓ หลักสูตร มีป ระธานกรรมการประจํา
หลักสูตร ๑๓ คน สวนใหญจะมาจากวิทยาลัยการฝกหัดครู เพราะมีการผลิตหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอนขางมาก
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล ใหขอมูลวา ปจ จุบันมี ๑๓ หลักสูตร และปริญ ญาเอก ๔
หลั ก สูต ร ทํ า ให จํ านวนองค ป ระชุม มี จํา นวนมาก นอกจากนั้ น หากตั้ง คณะกรรมการอํ านวยการก็ ยั ง มี
ผูทรงคุณวุฒิอีก ๔ คน กรรมการชุดนี้เปนกรรมการกํากับดูแลมาตรฐานใหเปนไปตามเกณฑ สกอ. เมื่อมีมติก็
จะแจ ง ไปยัง หลั ก สู ต ร ทุ ก เดื อ นทุก หลั ก สู ต รจะมี ก ารประชุ ม กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร และนํ า เสนอ
คณะกรรมการอํานวยการ
อาจารยสถาพร ปกปอง ใหขอมูล เพิ่มเติมวา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมี ๒ หลักสูตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี ๔ หลักสูตร วิทยาลัยการฝกหัดครูมี ๕ หลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมี ๒ หลัก สูตร คณะวิทยาการจัดการมี ๒ หลักสูตร หากแบงเปนระดับ ระดับดุษฎีบัณฑิตมี ๔
หลัก สูตร จําแนกเปนคณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร ๑ หลัก สูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑
หลักสูตร วิทยาลัยการฝกหัดครู ๑ หลักสูตร และคณะวิทยาการจัดการ ๑ หลักสูตร สวนระดับมหาบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี ๓ หลักสูตร และวิทยาลัยการฝกหัดครูมี ๓ หลักสูตร
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาววา หากมีตัวแทนจากคณะและหลักสูตร ๑ คน
รวมแลวเปน ๗ คน ก็นาจะเพียงพอ
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กลาววา ที่กลาวถึงกันนี้เปนฐานขอมูลในปจจุบัน ซึ่งจะมี
ทั้ ง หลั ก สู ต รใหม แ ละการยุ บ หลั ก สู ต รในอนาคต ดั ง นั้ น ในทุ ก คณะจึ ง ควรมี เ พิ่ ม ตั ว แทนในแต ล ะคณะ
คณะละ ๑ คน โดยไมตองแยก ซึ่งไมทราบวาแตละคณะจะมีหลักสูตรเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด เพราะทุกคณะมี
แผนพัฒนาหลักสูตรอยูแลว
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นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา ในระดับมหาบัณฑิตใหแตละคณะไปเลือกกันเองคณะ
ละ ๑ คน ในระดับดุษฎีบัณฑิตทุกหลักสูตรเลือกกันเองมารวม ๑ คน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลา ววา คณะใดก็ตามที่มีทั้ ง ดุษฎี บัณฑิต และ
มหาบัณฑิตก็ใหเลือกกันเองเพื่อเปนตัวแทนของคณะ และเพื่อความสะดวกในการสื่อสาร
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา รวมทั้งหมดแลวจํานวน ๑๗ คน
มติที่ประชุม ใหปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุม แลวเสนอลงนาม จากนั้ นใหนําเสนอที่ป ระชุม
สภามหาวิทยาลัยทราบตอไป
๓.๔ ขอสังเกตประกอบการตรวจสอบทางการเงินจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน สิ้นสุดป
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานัก งานตรวจเงินแผนดินไดตรวจรายงานการ
การเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สิ้นสุดป ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เสร็จเรียบรอยแลว และ
นําเสนอขอสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงานทางการเงินเสนอตอสภามหาวิทยาลัย โดยมีหนังสือถึงนายก
สภามหาวิทยาลัย จํานวน ๔ ประเด็น รายละเอียดดัง เอกสารประกอบการประชุม ที่เปนวาระ (ลับ ) ตาม
ระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมไดอภิปรายโดยทบทวนขอเท็จจริงของปญหาที่เปนขอสังเกตประกอบการตรวจ
รายงานทางการเงินจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทั้ง ๔ ประเด็น แลวมอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใน
ประเด็นที่ ๑ คือใหจัดทําขอบังคับหรือระเบียบวาดวยการบริหารเงินกองทุนมหาวิทยาลัย เพื่อเปนเครื่องมือใน
การกํากับดูแล โดยใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ
ประกาศ จัดทํารางขอบังคับหรือระเบียบดังกลาวเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา สวนประเด็นที่ ๒, ๓
และ ๔ นั้น มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการประสานผูเกี่ยวของ และจัดทําเอกสารรายงานตอสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินตอไป
มติที่ประชุม มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการดังนี้
๑) จัดทําขอบัง คับ หรือระเบียบวาดวยการบริหารเงินกองทุนมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
๒) ประเด็ น ข อ เสนอแนะจากสํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น อี ก สามประการนั้ น
ใหมหาวิทยาลัยติดตามขอมูลและจัดทําเอกสารรายงานตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ตอไป
๓) ใหกําหนดเวลาและดําเนินการหาผูรับ ผิดชอบให แลวเสร็จ กอนที่สํานัก งานตรวจเงิน
แผนดินจะเขามาตรวจสอบในปตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ขอเสนอแนะจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส แจงวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีมติใหคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเขียนถึงความตองการของคณะอยาง
เปนอิสระเพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยนั้น ทางคณะไดเรียบเรียงและสงมายังสํานักงานอธิการบดีแลว และ
สํานักงานอธิการบดีไดนําขอมูลนี้เขาสูที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๕๗
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ ถามวา จะมีการจัดประชุมสภามหาวิท ยาลัยสัญจรตาม
คณะอีกหรือไม เพราะยังเหลืออีก ๒ คณะที่ยังไมไดรับการจัดประชุม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ยังมีการประชุมอยู แตยังไมมีกําหนดการในจัดประชุมสัญจร
ตามคณะ แตไดเคยสัญจรยังวิทยาลัยการฝกหัดครูแลว จึงขอสัญจรยังคณะอื่นที่เหลือกอนแลวเริ่มตนใหมที่
วิทยาลัยการฝกหัดครู
มติที่ประชุม มอบกลุ ม งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ประสานการจั ด ประชุ ม สั ญ จรไปยั ง คณะที่ เ หลื อ คื อ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และในรอบตอไปใหประชุมสัญจรไปยังวิทยาลัยการฝกหัด
ครูเปนลําดับแรก
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
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ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
อาจารยจนัญญา งามเนตร
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
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อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

