๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
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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. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๑. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๒. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

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

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

ผูลาประชุม
๑. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๒. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๓. หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๔. อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธรี ะศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

๒
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
อาจารยชินวงศ ศรีงาม
อาจารยธงชัย ทองอยู
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
อาจารยสถาพร ปกปอง
นางจันทา สมตน
นางสาวกาญฒิมาภรณ ชินบดี
นางสาวจรัสวรรณ ภักดีชนะ
นางสาววันวิสา วิศาลนิตย
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นางสาวเสาวรส ศรีสุข
นางสาวสุจิตรา คําสัมฤทธิ์
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางลภัสรดา นาคพริก

รองอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยอธิการบดี/รักษาการคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ที่ปรึกษาอธิการบดี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นิติกร
นิติกร
นิติกร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผนฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผนฯ
ผูชวยอธิการบดี/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนากลุม งาน
สภามหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

4

ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด

6
8
10
12
14
16

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
อาจารย จุ ไ ร วรศั ก ดิ์ โ ยธิ น รองอธิ ก ารบดี / เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย แจ ง ว า
เพื่อประโยชนในการดําเนินงานกิจการของมหาวิทยาลัย ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอคํา
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เมื่อวันศุกรที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดดัง เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันศุกรที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๒๐ หนา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมโดยมีแกไข ดังนี้
๒.๑ หนา ๒ ผูเขารวมการประชุมเพิ่มชื่อ อาจารยจนัญญา งามเนตร ผูชวยเลขานุการ เปน
ลําดับที่ ๒๖ และปรับรายชื่อลําดับที่ ๒๖-๒๘ เดิม เปนลําดับที่ ๒๗-๒๙
๒.๒ หนา ๙ บรรทัดที่ ๖ ขอความวา ...หลักสูตรใหม ๕ ป... ปรับแกเปน “...หลักสูตรใหม ๔ ป…”
๒.๓ หนา ๙ บรรทัดที่ ๑๗ ขอความวา “...กรณีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๕ ป นั้น
...” ใหปรับแกเปน “...กรณีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ป นั้น...”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิท ยาลัยไดมีประกาศจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัยเปนหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตาม
พระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๓๗ โดยแตง ตั้ง นายสถาพร
ปกปอง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง ผูชวยอธิการบดี รัก ษาราชการแทนในตําแหนง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แตทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแต
วันที่ไดรับการแตงตั้ง นั้น ในการนี้ จึงเห็นสมควรดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๓ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย การบริหารและการดําเนินงานบัณฑิต
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๐ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย คุณสมบัติและวิธีการสรรหา
หัวหนาหนวยงานในระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๗ โดยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประกอบดวย ๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธาน ๒) อธิการบดี เปนรองประธาน
๓) กรรมการสภามหาวิท ยาลัยจากคณาจารยป ระจําซึ่งเลือกกันเองคนหนึ่ง เปนกรรมการ ๔) กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูบริหารซึ่งเลือกกันเองคนหนึ่ง เปนกรรมการ ๕) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
หรือกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการที่ประธานสภาคณาจารยและขาราชการกําหนดคนหนึ่ง เปน
กรรมการ ทั้งนี้ กรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) ตองไมอยูในหนวยงานเดียวกันกับหัวหนาหนวยงานในระดับ
คณะที่จะสรรหา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณาแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มติที่ประชุม แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
๑) นายถนอม อินทรกําเนิด
ประธาน
๒) รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
รองประธาน
๓) รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
กรรมการ
๔) อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
กรรมการ
๕) อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
กรรมการ
๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลความวา ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
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จรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด รายอาจารยสุชาดา ไมสนธิ์
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก ารอาหาร และผลการประเมินผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดัง
เอกสารที่นําเสนอที่ประชุมเปนวาระลับ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ถามวา มหาวิทยาลัย
สามารถนําผลิตผลที่ไดจากการวิจัยของอาจารยสุชาดา ไมสนธิ์ มาสรางรายไดตอไดหรือไม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ไดสอบถามอาจารยสุชาดา ไมสนธิ์ แลว ไมสามารถ
ดําเนินการได เนื่องจากงานวิจัยดังกลาวไดรับทุนจากองคกรเอกชนและมีขอผูกพันดานลิขสิทธิ์
มติที่ประชุม อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการรายอาจารยสุชาดา
ไมสนธิ์ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๓.๓ (ราง) แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รองอธิการบดี/
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอขอมูลตอที่ประชุมความวา มหาวิทยาลัย โดยกอง
นโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และนํ าเสนอเพื่ อ พิ จ ารณาในคณะกรรมการดํ า เนิ นงานของสภามหาวิ ท ยาลั ย ฝา ยแผน
งบประมาณ และการคลัง เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยในสวนของงบประมาณ
๙๗๐,๔๙๖,๒๔๐ บาทนั้น เมื่อหัก คาใชจายซึ่ง เปนรายจายประจําป ๗๓๖,๓๖๘,๓๐๐ บาท จะเหลืออยู
๒๕๖,๒๑๑,๑๔๐ บาท จึงนําไปจัดสรรตามประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ ๑ มี ๗ โครงการ ๔๕,๐๓๑,๘๐๐
บาท ยุทธศาสตรที่ ๒ มี ๗ โครงการ ๕๑,๔๔๘,๖๒๘ บาท ยุทธศาสตรที่ ๓ มี ๕ โครงการ ๑๗,๗๓๒,๔๐๐
บาท ยุทธศาสตรที่ ๔ มี ๑๓ โครงการ ๙๓,๕๕๒,๓๖๒ บาท ยุทธศาสตรที่ ๕ มี ๒ โครงการ ๔๐,๐๙๑,๖๘๒
บาท ยุทธศาสตรที่ ๖ มี ๔ โครงการ ๕,๕๘๘,๑๑๐ บาท ยุทธศาสตรที่ ๗ มี ๒ โครงการ ๒,๒๙๗,๑๐๐ บาท
และยุทธศาสตรที่ ๘ มี ๒ โครงการ ๔๖๙,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตวา โครงการ
เตรียมความพรอมวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ซึ่งเปนจุดเนนของมหาวิทยาลัย ซึ่งตองเตรียมความพรอมอยาง
มาก มีงบประมาณ ๒๐ ลานบาท เหลือเวลาอีกประมาณ ๑๐ เดือน แตยังไมทราบรายละเอียดการดําเนินงาน
นายถนอม อิ น ทรกํ า เนิ ด อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให ข อ มู ล ว า ในการนํ า เสนอ
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผนนโยบายและการคลังนั้น มีรายละเอียดปรากฏอยูม าก
ในเอกสารที่นําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานฯ แตวันนี้ไมไดเตรียมมา จึงขอใหกองนโยบายและแผนนําเสนอ
ขอมูลดังกลาวตอนายผดุงชาติ สุวรรณวงศดวย
รองศาสตราจารยพ งศ หรดาล อธิก ารบดี / กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ยโดยตํา แหน ง
รายงานวา งบประมาณที่ยืมไปแลวนั้น ไดนําไปเตรียมการดําเนินงานแลว โดยเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคมที่ผานมา
ไดมีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนบุคลากรสายวิชาการหรืออาจารยผูสอนแลว จํานวน ๙ ราย และจะมี Native
Speaker มาอีก ๑ ราย ซึ่งจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป
อาจารย ศุ ภ ลั ก ษณ ใจเรื อ ง ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ใหขอสังเกตวา ในหนา ๔๕ บางรายการไมมีรายรับ มีแตรายจาย บางโครงการไมมี
ทั้งรายรับและรายจาย
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รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ชี้แจงวา เปนขอมูลในยุทธศาสตรที่ ๘ ซึ่งบาง
หนวยงานไมไดสงขอมูลใหกองนโยบายและแผน จึงไมปรากฏขอมูลในเอกสาร
อธิการบดีใหขอมูลเพิ่มเติมวา ยุทธศาสตรที่ ๘ เปนเงินรายไดจากการจัดบริการวิชาการ แตก็
ควรมีการแสดงรายรับ-รายจาย นอกจากนี้ยังมีเรื่องการวิจัยจากภายนอกที่ยังไมชัดเจนเรื่องของรายได รวมทั้ง
จะหารือกับคณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร เกี่ยวกับ การใหสาขาวิชาภาษาอังกฤษเปดรับ แปลภาษา
อังกฤษเพื่อเพิ่มรายได สวนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาจจะจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาขึ้นเพื่อหารายได
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการใหขอสังเกตวา หากไมคิดประมาณการไวกอน จะนํา
เงินมาจากที่ใด
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา สําหรับวิทยาลัยการฝกหัดครูนั้น
ทราบแลววาไดงบประมาณแผนดินเทาใด แตยงั ประมาณการรายจายไมได เพราะยังไมทราบจํานวนผูเขารวม
กิจกรรม
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ให
ขอสังเกตวา ในหนา ๑๙๙ ไมมีผูลงนามคํารับรองปฏิบัติราชการ
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค กลาวขออภัยและแจงวา หนวยงานที่ตองลง
นามคํารับรองคือสํานักงานอธิการบดี ซึ่งจะดําเนินการใหลงนามใหเรียบรอยตอไป
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร เสนอแนะใหวิเคราะหวา จากผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลฯ พบวามีเ งินงบประมาณบางสวนที่ไมไดใชหรือใชไมทัน จึง ควรวิเคราะหความเสี่ยงหรือ
จุดออนนี้ดวย
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ซึ่งเปน
ประธานคณะกรรมการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการของวิทยาลัยการฝกหัดครู ขอเพิ่มเติมขอมูลในหนา ๔๕
ประมาณการรายจายของศูนยความเปนเลิศฯ เปนเงินรอยละ ๘๐ ของงบประมาณรายรับ คือ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ให
ความเห็นวา กรณีที่เอกสารไมระบุขอมูลรายจาย อาจเนื่องมาจากเพราะเปนงบประมาณที่ไดรับจากภายนอก
มิใชงบประมาณของมหาวิทยาลัย หนวยงานจึงไมระบุมา
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน ใหขอสังเกตวา เมื่อมีรายรับก็ตองจายจากรายรับ ดังนั้นตองระบุ
รายจายดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หนวยงานอาจไมทราบรายละเอียดตางๆ แตตอไปไมทราบ
ไมไดแลว ตองจัดปฏิทินปฏิบัติงานและมารวมกันทํากิจกรรม เชน หนวยงานเฉลี่ยงบประมาณกันหนวยงานละ
๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อนํามารวมกันก็จะไดงบประมาณเปนแสน แลวกําหนดเวลากันวาจะดําเนินกิจกรรมเมื่อใด
เทาที่สังเกต ปนี้เปนปแรกที่อธิการบดีวางแผนดําเนินงานตั้งแตตนจนจบ เพราะฉะนั้นใหอธิการบดีไปวิเคราะห
วาจากแผน/งบประมาณไดเกิดผลอยางไรบาง เชน ๑) นักศึกษามากขึ้นรอยละเทาใด ๒) ศักยภาพของอาจารย
จะเพิ่มขึ้นเทาใด ตําแหนงทางวิชาการจะเพิ่มเทาใด ๓) งานวิจัยจะมีเพิ่มขึ้นเทาใด ๔) รายไดเพิ่มขึ้นเทาใด
โดยใหจดบันทึกไวและในปหนาเมื่อจะของบประมาณใหมใหรายงานกอนวาจากการใชงบประมาณเดิมไดผล
อะไรบาง และตองใชงบประมาณเพิ่มหรือเนนไปที่สวนใดบางที่ยังไมเปนไปตามเปาหมาย
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา การพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาและ
บุคลากรนั้น ยังไมเห็นโครงการที่ชัดเจน ควรเขียนแยกใหชัดเจน มีการระบุเปาหมายและวิธีการที่ชัดเจน
นายกสภามหาวิทยาลัยปรารภวา ทําอยางไรจึง จะเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรใหมีความ
กระตื อ รื อ ร น ร ว มพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย โดยไม ร อให ค นอื่ น ทํ า แล ว ตนรอรั บ ผลจากการทุ ม เทของผู อื่ น
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เพราะฉะนั้นขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําโครงการฝกอบรมหรืออื่นๆ ใหบุคลากรตระหนักถึงความเปนเจาของ
มหาวิทยาลัย วาที่นี่คือมหาวิทยาลัย คือบานของทุกคน ไมใชเปนเพียงสถานที่ที่มาทํางานเทานั้น
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กรรมการสภามหาวิท ยาลัยผูท รงคุณวุฒิ ใหความเห็นวา
ขอมูลในหนา ๓๕ ลําดับที่ ๑-๕ นั้น สามารถตอบโจทยไดระดับหนึ่งวาทําอะไร ไดอะไร แตขอเสนอแนะวา ใน
คราวตอไปซึ่งไมตองรอถึงปหนา ในเวลาประมาณ ๔ เดือนขางหนา ถาไดมีการนําไปสูการปฏิบัติก็ควรปรับ
แผนปฏิบัติการนี้ไดแลว
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เนื่องจากการใชงบประมาณดําเนินการตามรายไตรมาส จึง
เห็นควรใหปรับแผนปฏิบัติการนี้ เมื่อครบ ๓ เดือน ดัง นั้น จึงใหวิเคราะหวา ๑) ใครทําอะไรบางในชวง ๓
เดือนที่จ ะถึง นี้ และถ ายัง ไมไดทํา ก็ใหถามไปวาเปนเพราะเหตุใด ถาเหตุผ ลไมส มควรก็นํางบประมาณ
คืนกลับมาและนําไปใหผูอื่นที่มีโครงการจะทํา ๒) ใหตรวจสอบวาปญหาของแผนอยูที่ใดแลวแจงไปยังรอง
อธิการบดี (รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค) เพื่อใหปรับแผนใหม
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใหปฏิบัติตาม
แผนและใหวิเคราะหวา
๑.๑) ใครทําอะไรบางในชวง ๓ เดือนที่จะถึงนี้ และถายังไมไดทํา ก็ใหถามไปวาเปน
เพราะเหตุใด ถาเหตุผลไมสมควรก็นํางบประมาณคืนกลับมาและนําไปใหผูอื่นที่มีโครงการจะทํา
๑.๒) ให ต รวจสอบว า ป ญ หาของแผนอยู ที่ ใ ดแล ว แจ ง ไปยั ง รองอธิ ก ารบดี
(รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค) เพื่อใหปรับแผนใหมเมื่อครบ ๑ ไตรมาส
๒) มอบนโยบายใหดําเนินการดังนี้
๒.๑) ใหจัดปฏิทินปฏิบัติงานและรวมกันทํากิจกรรมตางๆ ที่ทํารวมกันได
๒.๒) ใหวิเ คราะหวา จากแผน/งบประมาณไดเกิดผลอะไรบาง แลวจดบันทึก ไว
ในปตอไป ใหร ายงานกอนที่จะของบประมาณใหมวาจากการใชงบประมาณเดิม
ไดผลอะไรบาง และควรใชงบประมาณเพิ่มหรือเนนไปที่สว นใดบางที่ยังไมเปนไป
ตามเปาหมาย
๒.๓) ใหจัดกิจกรรมโครงการสรางจิตสํานึกใหบุคลากรตระหนักในความเปนเจาของ
มหาวิทยาลัย กระตือรือรนและเกิดสํานึกความรับผิดชอบในการพัฒนามหาวิทยาลัย
รวมกัน
๓.๔ ปรั บปรุ ง คํา สั่ งสภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏพระนคร เรื่ อง แต ง ตั้ง คณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมความวา เพื่อใหการดําเนินงานของ
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิท ยาลัยเปนไปดวยความคลองตัว และมีป ระสิท ธิภาพยิ่ง ขึ้น จึง
เห็นสมควรปรับปรุง คําสั่งสภามหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครที่ ๐๐๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๗ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิ ท ยาลัย ให ข อมู ล เพิ่ ม เติ ม ว า การปรั บ คํ าสั่ ง นี้ เ ปน การยุบ คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
กรรมการฯ ฝายจัดทําระเบียบ ขอบัง คับ และฝายกฎหมาย เปนชุดเดียวกัน เปนการชั่วคราวชวงขณะที่
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย (ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม)
ติดภารกิจราชการของประเทศ อีกทั้งไดเสนอแนะใหปรับรางคําสั่งนี้ใหม โดย ๑) ใหตัดอาจารยขจิตพรรณ
อมรปาน ออกไป เนื่องจากอาจารยไมตอบรับการทําหนาที่กรรมการ ดวยเหตุผลวาไมสันทัดการดําเนินงาน
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ดานนี้ และ ๒) ใหปรับเปลี่ยนฝายเลขานุการโดยมีกองบริหารงานบุคคล โดยงานวินัยและนิติการมาปฏิบัติงาน
ในฝายเลขานุการ
มติที่ประชุม อนุมัติการปรับปรุงคําสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย โดย
๑) ยุบรวมกรรมการฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ กับฝายกฎหมาย เปนการชั่วคราว
ในชวงขณะที่ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย ติดภารกิจราชการของประเทศ
๒) ใหตัดอาจารยขจิตพรรณ อมรปาน ซึ่งไมตอบรับการเปนกรรมการออก
๓) ให ป รับ เปลี่ยนฝายเลขานุก ารโดยใหก องบริห ารงานบุคคล งานวินัยและนิติ ก ารมา
ปฏิบัติงานในฝายเลขานุการ
๓.๕ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะ
อาจารยผูสอนของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย และผูดํารง
ตําแหนงประเภทผูบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีนําเสนอ
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนของผูดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย และผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดกลุมภาระงานของอาจารย รวม ๗ กลุมงาน รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ถาอาจารยสอนเกิน ๑๒ ชั่วโมงตอสัปดาห จะคิดภาระงานให
หรือไม
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ชี้แจงวา ไมไดคิดภาระงานใหเพราะวาชั่วโมงสอนที่เกิน
๑๒ ชั่วโมง จะไดรับคาตอบแทนการสอนซึ่งก็ไดกําหนดเกณฑชั่วโมงสอนที่ไดรับคาตอบแทนไมเกิน ๑๘ ชั่วโมง
เพื่อไมใหมีชั่วโมงสอน ทั้งที่ไมไดรับและไดรับคาตอบแทนเกิน ๓๐ ชั่วโมง อาจารยจักไดทําภาระงานในกลุม
ภาระงานอื่นๆ ดวย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา การคิดคาภาระงานสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเทากับ
การสอนระดับปริญญาตรีหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ใหขอมูลวา ระดับบัณฑิตศึกษาใชเกณฑการคํานวณคา
ภาระงานสอนตางจากระดับปริญญาตรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอคิดวา ชั่วโมงสอนที่ไมไดคาตอบแทนหรือไดคาตอบแทน
ตองตั้งอยูบนพื้นฐานเดียวกัน คือตองมีคุณภาพที่สุดเหมือนกัน
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา กรณีชั่วโมงสอนที่นํามาคิดคาตอบแทนนั้น ถึงอยางไร
ก็ควรมีคาภาระงานให
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ใหขอมูลวา หลักการเรื่องภาระงานนี้จะคิดจากการสอน
นักศึกษาภาคปกติเ ปนหลัก โดยอาจารยจ ะตองมีชั่วโมงภาระงานไมนอยกวา ๓๕ ภาระงาน/สัปดาห และ
นอกจากการสอนยังตองการใหอาจารยทําภาระงานอื่นๆ ดวย เชน การวิจัย การบริการวิชาการ ในกรณีไมมี
ภาระงานในภาคปกติก็จะจัดใหไปทํางานอื่นแทน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ภาระงานของมหาวิทยาลัยมีความสําคัญตอนักศึกษา แม
อาจารยจะสอนโดยมีคาตอบแทนหรือไม ก็สําคัญทั้งสิ้น จึงควรพิจารณาใหรอบคอบ เพราะขณะนี้กําลังเริ่ม
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เปนรูปแบบการศึกษาออนไลนแลว อีกทั้งการสอนภาคพิเศษก็เปนสิ่งที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย จึงไม
เปนการสมเหตุสมผลที่จะไมนับคาภาระงาน
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เกณฑชั่วโมงสอนขั้นต่ํา สกอ. กําหนด ๑๕ ชั่วโมง
แตมหาวิทยาลัยกําหนด ๑๒ ชั่วโมง ก็พอสมควรและเหมาะสม เนื่องจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครเปน
มหาวิทยาลัยเนนการเรียนการสอน ดังนั้น จึงควรนับคาภาระงานไมวาชั่วโมงสอนนั้นจะไดรับคาตอบแทน
หรือไมก็ตาม อีกทั้งคาตอบแทนการสอนของผูที่มีชั่วโมงสวนเกิน ๑๒ ชั่วโมงในภาคปกติและผูที่สอนภาคพิเศษ
นอกเวลาราชการนั้น ควรเปนอัตราเดียวกัน
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา เสนอแนะใหทบทวนโดยจําแนกอาจารยเปน ๒ กลุม เพราะ
แตละคนมีความถนัดไมเทากัน แบงเปน ๑) กลุมสอนมาก ทําวิจัยนอย และ ๒) กลุมทําวิจัยมาก สอนนอย
ใหจําแนกอาจารยตั้งแตแรกรับเขามาเลย อยางไรก็ตาม ภาระงานอื่นๆ ก็ยังคงตองทําดวยเชนกัน
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ เสนอแนะวา การจายคาตอบแทนเมื่อนําภาคปกติและ
ภาคพิเศษมาคิดรวมกันแลว ขอใหเทากัน และขอใหพิจารณาจากความซับซอนของงานดวย
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลวา
เดิมภาระงานของอาจารยในมหาวิทยาลัยไมมีความยุงยากซับซอนเลย ชีวิตการเปนอาจารยจึงมีความสงบสุข
แตเมื่อมีความเปลี่ยนแปลง ความสุขก็ลดลง จากประสบการณการคิดภาระงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(มศว) จะคิดภาระงานสอนภาคปกติ ๑๒ ชั่วโมง แตเมื่อมหาวิทยาลัยพัฒนานั้น บางคณะกลับมี ชั่วโมงสอน
นอย ที่กําหนดชั่วโมงสอน ๑๒ ชั่วโมงภาคปกติก็ไมพอ จึงกําหนดใหบุคลากรทํา TOR ของตนเองและใหทํา
ภาระงานใหครบขั้นต่ํา ๓๕ ชั่วโมง เพราะแตล ะคณะจะมีธรรมชาติตางกัน ขอยกตัวอยางจากแนวคิดของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ จันทร-ศุกร เปนวันราชการ บุคลากรรับเงินเดือนจึงตองทําหนาที่ ใครไมมี
งานก็ตองคิดสรางสรรคงานใหได
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ใหขอมูลวา หนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยคือ ๑) สอน
๒) วิจัย ๓) บริการวิชาการ ๔) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ๕) ดูแลนักศึกษา
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กลาววา เมื่อตั้งเกณฑเชนนี้แลวมีความมั่นใจมากนอยเพียงใด
ที่จะไดผลงานตามเปาหมายที่ตั้งไวเกี่ยวกับงานวิจัย เพราะอาจารยก็มีภาระงานสอน เชื่อวาอาจารยมีความ
ถนัดแตกตางกัน ดังนั้น ตองตอบคําถามใหไดวา ๑) เมื่อตั้งเกณฑเชนนี้จะตอบ KPI ของสากลไดหรือไม ควรมี
การตั้งเปาหมายวาจะเปนอันดับที่เทาใดของประเทศ ของโลก บัณฑิตสามารถทํางานไดหรือไม ๒) แนใจ
หรือไมวาอาจารยแตละคนเกงทั้งวิจัยและสอน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอสัง เกตวา โดยเฉลี่ยหลักสูตรปริญญาตรีรวม
หลักสูตรละ ๑๒๐ หนวยกิต แบงเปนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต วิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต วิชาเอก
จึงอยูที่ประมาณ ๙๐ หนวยกิต ดังนั้น ชั่วโมงสอน ๑๒ ชั่วโมงตอสัปดาห อาจารยจึงมีชั่วโมงสอนเฉลี่ย ๑๘
ชั่วโมง ตอสัปดาห หรือคนละ ๓-๔ วิชาเทานั้น เหตุใดจึงไมสามารถทําใหอาจารยมีชั่วโมงสอนครบตามเกณฑ
ได หรือเปนเพราะวามีจํานวนอาจารยมากกวาชั่วโมงงานสอนที่มีอยู
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร ใหขอสังเกตวา การคิดภาระงานขั้นต่ํานั้นคิดจาก ๓๕
ภาระงาน/สัปดาห โดยมุงเนนไปที่งานสอน ปญหาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีชั่วโมงสอนใหอาจารย
หรือไม เชน ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือโรงเรียนสาธิตฯ และขอกําหนดใหสอนนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษใหครบ ๑๒ ชั่วโมงตอสัปดาห ทั้งนี้ บางมหาวิท ยาลัยไดกําหนดภาระงานสอนโดย ๑) ใหสอนใหครบ
เกณฑขั้นต่ํา ๑๒ ชั่วโมง ๒) ชั่วโมงสอนเกินเกณฑใหคาตอบแทนเปนรายชั่วโมง ๓) ถาไมมีง บประมาณ
คาตอบแทนก็ใหหาจากงบประมาณอื่น ๔) ผูบริหารตองมีภาระงานสอนไมเกินเกณฑที่กําหนดและไมใหสอน
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เกินอีก ระเบียบนี้มีทั้งขอดีและขอดอย ซึ่งตองพัฒนาตอไป เชน การไมมีชั่วโมงใหอาจารยสอน อาจารยก็ควร
ขวนขวาย ชวยกันพัฒนาใหจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น
ผูชวยศาสตราจารยกัล ยา แสงเรือง ใหขอมูลเพิ่ม เติมวา เดิม บางคณะมีชั่วโมงสอนมาก
แตปจจุบันกลับมีไมพอกับจํานวนอาจารย เพื่อใหครบ ๑๒ ชั่วโมง ไดจัดใหสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และหรือนําชั่วโมงสอนภาคพิเศษมานับรวม ซึ่งจะทําใหไมมีปญหาในเรื่องนี้และเกิดความเปนธรรมแกอาจารย
นายกสภามหาวิทยาลัยถามประธานสภาคณาจารยและขาราชการวา ภาระงานสอนขั้นต่ําที่
กําหนดไวในภาคปกติ ๑๒ ชั่วโมง หรือ ๑๘ ภาระงานนี้รับไดหรือไม
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการตอบวา รับได
นายกสภามหาวิทยาลัยถามที่ประชุมวา เพื่อ ประโยชนของมหาวิทยาลัยใหนําชั่วโมงสอน
นักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษมานับรวมใหครบ ๑๒ ชั่วโมง รับไดหรือไม
ความเห็นของที่ประชุมสรุปไดวา รับได ถานับชั่วโมงสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ใหเต็มกอน
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ยอมรับไดหรือไมวา ไมวา จะเปนภาคปกติหรือภาคพิเศษ ก็ให
นับรวมกันได
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาววา ถามีเ งื่อนไขเพื่อความชอบธรรม ใหนับ
ชั่วโมงของภาคปกติไปใหครบกอน ที่เหลือคอยมานับจากภาคพิเศษ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา จะมีปญหาสําหรับผูที่ไมมีสอนภาคปกติ จึงควรนับรวมกัน
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ ใหขอสังเกตวา ชั่วโมงสอนระดับ ปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษานั้นมีวิธีคิดเปนภาระงานสอนที่ตางกัน
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอให เ น น ที่ ชั่ ว โมงสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี ก อ นการสอนระดั บ
บัณฑิตศึกษา สวนคาภาระงานนั้นคิดตางกันโดยรับไดในกรณีที่ใหคิดคาภาระงานสอนใหได ๑๘ ภาระงานเปน
ขั้นต่ํ า โดยจะเปน การสอนนั ก ศึ ก ษาภาคปกติห รือ ระดั บ ใดก็ไ ด สว นที่เ ปน ชั่วโมงที่เ กินภาระงานขั้ นต่ํ า
มหาวิทยาลัยจะจายคาตอบแทนใหโดยใหในอัตราที่เทากันไมวาจะเปนภาคปกติหรือภาคพิเศษและคิดภาระ
งานดวย อยางไรก็ตาม นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา การกําหนดชั่วโมงสอน ๓๐ ชั่วโมง/สัปดาห นั้น
มากเกินไปหรือไม
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหความเห็นวา
จํานวนชั่วโมงสอน ๓๐ ชั่วโมงนั้นมากเกินไป ควรกําหนดไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง/สัปดาห
นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา ไมควรเกิน ๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ เห็นดวยวา อาจารยมีภาระงานที่นอกเหนือจากการสอน
โดยเฉพาะการนิเทศการสอนของนัก ศึก ษาสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) จึงไมควรเกิน ๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห
นอกจากนี้ยังไดเสนอแนะวา เอกสารหนา ๓ ขอ ๒ การทําผลงานทางวิชาการ ควรตัดขอความวา ขอผลงาน
ทางวิชาการออกไป และปรับเปลี่ยนใหใชคําวา จัดทําเอกสารทางวิชาการ เพราะควรทําใหเปนนิสัย
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กลาววา ขณะนี้มหาวิทยาลัยประกาศชั่วโมงสอนภาค
ปกติขั้นต่ํา ๑๒ ชั่วโมง และสามารถสอนเพิ่ม เติม ไดอีก ๖ ชั่วโมง ที่เ กินจาก ๖ ชั่วโมงนี้ไม ส ามารถเบิ ก
คาตอบแทนได ภาคปกติก็จะสอน ๑๘ ชั่วโมง จึงตองมาพิจารณากันวาภาคพิเศษจะสอนเทาใด ถา ๖ ชั่วโมง
รวมเปน ๒๔ ชั่วโมง ก็สามารถยอมรับได
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา จะทําอยางไรกรณีมีวชิ าใหสอนแลวอาจารยไมสอน และกรณี
ไมมีวิชาใหสอน
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รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ ใหขอสังเกตวา กรณีที่ ๑ อาจเปนเพราะอาจารยทราบดีวา
ตนไมถนัดที่จะสอนวิชาเหลานั้น ดังนั้นจึงควรจัดอบรมกอนสอน ซึ่งก็ยังไมเพียงพอ ควรใหสอนคูกับอาจารยที่มี
ประสบการณและมีความสามารถในการสอนวิชานั้นๆ โดยเรียนรูคูกันไป และแบงสัดสวนปริมาณภาระงานกัน
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการเสนอใหป รับหลักสูตรและใหร ายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปสังกัดคณะ
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตวา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมุงเนนสราง
เสริมคุณลักษณะบัณฑิตในดานความเปนมนุษยและเขาใจสังคม ดังนั้นผูสอนจึงตองมีประสบการณ กรณีที่เปน
ปญหานั้น คณบดีตองบริหารจัดการดวยตนเองโดยตรวจสอบวามีอาจารยกี่คนที่สอนไมไดหรือไมมีชั่วโมงสอน
แลวแกปญหา
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะวา ใครที่สอนไมถึงเกณฑชั่วโมงสอนขั้นต่ํา หรือไมมีชั่วโมง
ใหสอน ก็ใหไปทําวิจัยดานที่เชี่ยวชาญ ถาภายใน ๒-๓ ปยังทําวิจัยไมได ใหถือวาหยอนความสามารถและตอง
พิจารณาประเมินกอนทําสัญญาจางตอไป ทั้งนี้ วิจัย ๑ เรื่อง เทากับสอน ๓ ชั่วโมง
รองศาสตราจารยธี ร ยุท ธ สุนทรา เห็นด วยวา ควรปรับ ไปทํา งานวิจัย ตามที่ นายกสภา
มหาวิทยาลัยเสนอแนะ
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตกรณีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ยัง
จัดหาผูสอนไมไดอีก ๖๗ กลุม แสดงวาขาดบุคลากร ดังนั้น จึงควรวิเคราะหความเพียงพอของจํานวนอาจารย
แลวจัดโครงสรางใหม (Restructure)
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ เสนอใหใชห ลัก การในการปฏิบัติ สวนรายละเอียดให
นําเสนอพิจารณาใหมโดยตองปรับภาษาและสาระที่ยังไมคงที่
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง แจงที่ประชุมวา ประกาศนี้ตองใชในการดําเนินงานการ
สอนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ นี้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอวา กรณีนี้ควรจัดทําเปนระเบียบ/ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา เห็นควรอนุมัติในหลัก การโดยใหจัดทําเปนขอบังคับ
และใหนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ รองศาสตราจารย
วิชัย แหวนเพชร และประธานสภาคณาจารยและขาราชการรวมกันพิจารณาตรวจสอบ หากเรียบรอยแลวก็
ใหลงนามไดเลย
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการ โดยกําหนดหลักการใหปฏิบัติและใหเขียนเปนขอบังคับใหมใหชัดเจนใน
ประเด็น ตอ ไปนี้ จากนั้น ให เ สนอนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย อุ ป นายกสภามหาวิท ยาลั ย
รองศาสตราจารยทิ วั ต ถ มณี โ ชติ รองศาสตราจารย วิ ชั ย แหวนเพชร และประธาน
สภาคณาจารยและขาราชการไดตรวจทาน กอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามและ
ประกาศใชตอไป
๑) ใหกําหนดภาระงานสอนของอาจารยโดย
๑.๑) ใหสอนภาคปกติไมต่ํากวา ๑๒ ชั่วโมงตอสัปดาห
๑.๒) หากไมสามารถจัดหาชั่วโมงสอนนักศึกษาภาคปกติใหครบ ๑๒ ชั่วโมงได ก็ให
นําชั่วโมงสอนนักศึกษาทุกประเภทมารวมกันจนกวาจะไดจํานวนภาระงานสอนครบ ๑๘
ภาระงาน
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๒) ใหอาจารยผูสอนสอนไมเกิน ๒๔ ชั่วโมงตอสัปดาห สวนที่เกิน ๑๒ ชั่วโมงตอสัปดาหจะ
ไดรับคาตอบแทนการสอน ไมวาจะสอนนักศึกษาประเภทใด ทั้งนี้ สําหรับชั่วโมงการสอน
ภาคปกติที่ไดรับคาตอบแทน ตองไมเกิน ๖ ชั่วโมงตอสัปดาห
๓) หากยังมีผูที่มีชั่วโมงสอนไมถึงเกณฑ ใหกําหนดเงื่อนไขเพิ่ม เชน ใหทําวิจัย (เดี่ยว) ดานที่
เชี่ยวชาญโดยคิดภาระงานให ๑ เรื่อง เทากับชั่วโมงสอน ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห หากภายใน ๑
ป ยังทําไมได แสดงวาหยอนความสามารถ ใหยกเลิกสัญญาจาง
๔) ผูบริหารใหสอนไมเกินจํานวนชั่วโมงที่กําหนด
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ (ราง) คําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค นําเสนอขอมูล
ตอที่ประชุมความวา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๗ ที่ป ระชุม มีมติอนุมัติก รอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน
๙๗๐,๔๙๖,๒๔๐ บาท (เการอยเจ็ดสิบ ลานสี่แสนเกาหมื่นหกพันสองรอยสี่สิบ บาทถวน) ซึ่ง จําแนกเปน
งบประมาณแผน ดิน ๕๗๕,๒๙๐,๖๐๐ บาท (ห าร อนเจ็ ดสิบ หา ลานสองแสนเก าหมื่นหกรอยบาทถวน)
สวนงบประมาณจากเงินรายไดที่เหลือนั้นจะตองพิจารณาอีกครั้งหนึ่งวาจะนํามาจากสวนใดบาง ทั้งนี้ เพราะ
ตองประมาณการรายรับจากเงินรายไดใหม โดยใหคิดคํานวณสวนของศูนยวัฒนธรรมพระนครดวย ในการนี้
มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนไดป ระสานดําเนินการและนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิท ยาลัยฝายแผน งบประมาณ และการคลัง เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ ๑๐ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอขอมูลดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ใหขอมูล วาไดใหขอแนะนําในที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายธุรกิจและการลงทุน ซึ่งจะทําใหมีรายไดเพิ่มพูนในอนาคต อาทิ ศูนย
เรียนรูและผลิตสิ่งพิมพระบบดิจิตอล
นายภาณุวัชร รุงมรกต ผูอํานวยการศูนยวัฒนธรรมพระนคร รายงานขอมูลกรณีศูนยเรียนรู
และผลิตสิ่งพิมพระบบดิจิตอลวา เมื่อผูจัดการศูนยเรียนรูฯ คนเดิมบริหารงานมีปญหาเรื่องการชําระหนี้ กับ
บริ ษัท ฟูจิ ซึ่ ง บั ดนี้ ได ส ะสางเรี ยบรอ ยแลว สํ าหรั บ ข อแนะนํา ของคณะกรรมการดํา เนิ นงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายธุรกิจและการลงทุนนั้น จะนอมรับไปดําเนินการ โดย ๑) ศูนยเรียนรูฯ จะรับพิมพงาน
วิชาการของอาจารย ๒) ประชาสัมพันธบริก ารของ “พระนครแกรนดวิว” ในเว็บไซตอะโกดาเปนเว็บไซต
ที่นิยมกันในการสืบคนและจองหองพักทั่วโลก จะปรับปรุงหองพักแลวจะปรับราคาโดยเนนการใหเชาหอง
ประชุมและใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เทาที่ทํามาและปรากฏในเอกสารยังเปนเชิงราชการ
จึงเขาใจวามีกําไร แตถาทําในเชิงธุรกิจ คิดคาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย ฯลฯ อาจขาดทุน จึงตองการทราบวามี
โอกาสปรับใหเปนเชิงธุรกิจไดหรือไม
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช รายงานวากรณีนี้คณะกรรมการฯ ไดเ คยแจง แลววา
ตองคิดคาเสื่อมราคาและเงินลงทุนตางๆ ตอไปจะตองดําเนินการตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกต
เนนผลกําไรและพิจารณาวาจะใชทรัพยสินที่มีอยูสรางรายไดอะไรไดบาง
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ตองปรับทัศนคติของผูบริหารจัดการ ถารายไดดีมากก็ใหให
รางวัลผูทํางาน จากนั้นไดใหขอสังเกตวา บางกิจการไมไดมีคาใชจายมากนัก เชน โครงการศูนยอาหารและ
รานคา รายจายอาจไมตองถึงรอยละ ๖๐ ก็ได
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อธิการบดีใหขอมูลวา โครงการศูนยอาหารและรานคามหาวิทยาลัยบริหารจัดการเองทุกศูนย
ยกเวนที่พระนครมารเก็ตเพลส ดวยเหตุนี้จึงมีงบประมาณรายจาย โดยมหาวิทยาลัยไดรับผลประโยชนรอยละ
๑๕ ของยอดขายซึ่งเปนอัตราขั้นต่ํา
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช เสนอความเห็นวา คณะกรรมการฯ จะรับไปดําเนินการให
ผูประกอบการที่สนใจมารวมดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยควรไดรับผลประโยชนรอยละ ๓๐ จากยอดจําหนาย
มิใชเพียงรอยละ ๑๕ เชนขณะนี้
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหขอสังเกตวา ดวยงบประมาณจํานวนมากที่ไดจัดสรรไป ขอให
มหาวิท ยาลัยใชอยางระมัดระวัง นอกจากนี้ ไดตรวจสอบโครงการแตไมพบวามีโ ครงการความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ทั้งนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกํากับการดําเนินงานเพื่อ
พิจารณาหาแนวทางความรวมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและมหาวิท ยาลัยราชภัฏราชนครินทร
และคณะกรรมการดําเนินงานหาแนวทางการรวมมือพัฒนามหาวิทยาลัย ดานพัฒนาอาจารย ดานการศึกษา
เกี่ยวกับวิธีการหารายไดและการควบคุมตนทุน ดานการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตร และดานการจัดการเรียน
การสอนและวิจัย ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แลวตองใชงบประมาณดําเนินการตอไป จึงขอใหเตรียม
งบประมาณไวดวย
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ถามว า งบประมาณโครงการศู น ย วั ฒ นธรรมพระนครนั้ น ให
คณะกรรมการบริห ารศูน ยวัฒ นธรรมพระนครเปน ผูอนุ มัติ และนํา เสนอคณะกรรมการดํ าเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยฝายธุรกิจและการลงทุนทราบ ในดานการดําเนินงานเพื่อดําเนินการตอไปไดตามที่ระเบียบ
ศูนยวัฒนธรรมพระนครกําหนด สภามหาวิทยาลัยตองการทราบวาดําเนินการเปนอยางไร และจะไดรับทราบ
วารายไดที่นํามาสง มหาวิท ยาลัยนั้น ไดนําไปรวมไวที่ใด เมื่อหักคาใชจายแลวจะเปนรายไดที่แทจ ริง ของ
มหาวิทยาลัยเทาใด
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหขอมูลวามีอยูในเอกสารประกอบการประชุมหนา ๑ ขอ ๓
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ในตารางประมาณการรายรับจะขอรับจัดสรรไวใชจายเทานี้
ซึ่งที่เหลือก็ยังใชไมได ตองรอจนกวาเงินจะเหลือจริงๆ จึงจะรูวาไดเทาใด การใหศูนยวัฒนธรรมพระนครตั้ง
งบประมาณรายจายเพื่อใหจัดหารายไดเพิ่มเติม เชน ถาตั้งเปาหมายวามีเงินเหลือ ๒๔ ลานบาท ตองทําใหได
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกต
วาในเอกสารรายงานของศูนยวัฒนธรรมพระนครไดประมาณการรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ ๒ เทานั้น ซึ่งไม
เปนการทาทายเทาที่ควร
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เปนหนาที่คณะกรรมการบริหารศูนยวัฒนธรรมพระนคร ใน
สวนของสภามหาวิทยาลัยนั้น มีคณะกรรมการดําเนินงานฯ ฝายธุรกิจและการลงทุน มีหนาที่ดูแลติดตามผล
การดําเนินงานก็ขอใหไปติดตาม ใหการดําเนินงานของศูนยวัฒนธรรมพระนครเปนไปตามนโยบาย/ขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ใหขอมูลวา ๑) ตนทุนผลิตน้ําดื่มประมาณ ๒ สตางค/ลิตร
สวนที่ทําใหแพงนั้นคือราคาขวด น้ําดื่มยี่หออื่น เชน สิง ห ใชน้ําบาดาล ลงทุนสูง กวาน้ําดื่ม กาซะลองของ
มหาวิท ยาลัย ซึ่ง ผลิตดวยน้ําประปา ๒) รานเซเวน -อีเ ลเวน ในมหาวิท ยาลัยไมขายน้ําดื่ม กาซะลองของ
มหาวิทยาลัยโดยอางสัญญาที่ทํากับบริษัทซีพีฯ ควรดําเนินการใหขายน้ําดื่มของมหาวิทยาลัยดวย ๓) ครึ่งปนี้
คณะกรรมการดําเนินงานฯ จะทบทวนและสรุปผลอีกครั้งหนึ่ง
อธิการบดีใหขอมูลวา ปที่ผานมาน้ําดื่มกาสะลองไดกําไรเพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็จ ะตอง
ติดตามผลการดําเนินงานตอไป
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นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะใหทําภาชนะมีตรามหาวิทยาลัยสําหรับบรรจุน้ําดื่มไวให
นักศึกษาใชกดน้ําดื่มครั้งละ ๑-๒ บาท
มติที่ประชุม รับทราบขอมูลรายงานของศูนยวัฒนธรรมพระนครโดย
๑) ให ข อ สั ง เกตว า จะดํ า เนิ น การอย า งไรให มี ร ายได เ พิ่ ม ขึ้ น รายจ า ยลดลงและไม
กระทบกระเทือนนักศึกษา
๒) มอบคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายธุรกิจและการลงทุนติดตามผลการดําเนินงาน
๔.๒ รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สืบเนื่องจากการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้ง ที่
๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่ง ที่ป ระชุม มีม ติแตง ตั้ง ศาสตราจารยส นิท อัก ษรแกว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และมอบ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเสนอชื่อกรรมการ โดยพิจารณาเลือกผูทรงคุณวุฒิจาก
บัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กําหนด ขณะนี้ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ไดดําเนินการตาม
ขอบัง คับมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๖ (๒) โดย
คัดสรรบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือ
สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิท ยาลัยไมนอยกวา ๕ คน แตไมเ กิน ๑๐ คน เปนกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการรวมจํานวน ๘ คน ดังนี้
๑) ศาสตราจารยเกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ
๒) ศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา ชางขวัญยืน
๓) ศาสตราจารยพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน
๔) ศาตราจารยกิตติคุณวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๕) ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๖) ศาตราจารยสมชาติ โสภณรณฤทธิ์
๗) ศาสตราจารยสุนีย มัลลิกะมาลย
๘) ศาสตราจารยโสภิณ ทองปาน
มติที่ประชุม รับทราบโดยมอบฝายเลขานุการเรียนปรึกษาศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรณีที่ประชุมมี
ขอสังเกตวา กรรมการบางทานมีภาระงานรับผิดชอบระดับชาติ เกรงวาจะไมมีเวลา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ การรั บรองคุณวุ ฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุแ ละแตงตั้งเปนขา ราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือ
ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ และหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๗๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๕๗ นําสงสําเนาหนังสือสํานักงา ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๙๔๘ และที่ ศธ ๐๒๖.๖/๑๙๕๓ ลงวันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ความวา ก.ค.ศ. มีมติรับรองคุณวุฒิตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ คุณวุฒิ เรียบรอย
แลว ไดแก ๑) คุณวุ ฒิวิท ยาศาสตรบัณฑิต (หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
๒) คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร ๓) คุณวุฒิ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
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มติที่ประชุม

รับทราบ และใหแจงแตละหลักสูตรทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนที่ประชุมทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๑๑/๒๕๕๗ ในวันศุก รที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ เชิญรวมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปยมหาราช
เลขานุการเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมพิธีวางพวงมาลาในวันปยมหาราช
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕
มติที่ประชุม รับทราบ
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๖.๓ เชิญรวมปฏิบัติธรรม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัย จะจัดกิจ กรรมโครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันที่ ๒๔-๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หองประชุมเฉลิม
พระบารมี ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จึงเรียนเชิญกรรมการผูสนใจรวมปฏิบัติธรรมในวัน เวลา และสถานที่
ดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
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ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

