๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
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อาจารยนภพร เชื้อขํา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

ผูลาประชุม

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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๓. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๔. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๕. อาจารยชินวงศ ศรีงาม
๖. ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
๗. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๘. อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
๙. นายสมชาย ทองพันธอยู
๑๐. อาจารยธงชัย ทองอยู
๑๑. อาจารยสถาพร ปกปอง
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๑๔. นายธนภัทร ยุระเกตุ
๑๕. นางสาวชัชชมน ประดิษฐการ
๑๖. นางจันทา สมตน
๑๗. นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
๑๘. นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
๑๙ นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
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ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
หัวหนาสํานักงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ที่ปรึกษาดานแผนและงบประมาณ
นิติกร
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เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร กล า วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีก่ ําหนด สรุปไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ การติดตามการใชเงินงบประมาณ
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นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยแจงวา ไดทราบวา กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือถึง
นายกสภามหาวิทยาลัย ขอให ติ ด ตามการใช เงิน งบประมาณที่ ไม เป น ไปตามแผน มหาวิทยาลั ยได รับ หนั งสื อ
ดังกลาวแลวหรือไม เพราะเปน ๑ ในมหาวิทยาลัย ๑๒ แหงที่ใชงบประมาณไมเปนไปตามแผน อยางไรก็ตาม มี
ความเห็นวา นายกสภามหาวิทยาลัยไมไดมีหนาที่ติดตามการใชงบประมาณ แตเปนหนาที่ของอธิการบดี กอนสิ้น
ปงบประมาณ มหาวิทยาลัยตองทราบเบื้องตนแลววามีเงินเทาใด เพราะกอนเดือนตุลาคมจะเสนองบประมาณ
ตอสภามหาวิทยาลัย จะปรับเปลี่ยนอะไรก็ไมมาก สวนงบประมาณจากเงินรายไดก็ตองทราบแลว ไมตองรอถึง
เดื อนตุ ลาคม ดั งนั้น มหาวิทยาลัย ตองทําแผนการใชงบประมาณวา ที่ ได รับ งบประมาณมานั้ น ต องใชเมื่ อใด
อย างไร และตองเตรีย มขั้น ตอนอย างใด โดยให นํ ามาเสนอสภามหาวิทยาลั ยพรอมกั บ คํ าขอตั้ งงบประมาณ
นอกจากนี้ขอใหคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝายแผน งบประมาณและการคลัง ติดตามดวย
ว า การใช งบประมาณเป น ไปตามเวลาหรื อ ไม เพี ย งใด ทั้ งนี้ รั ฐ บาลต อ งการให ใช งบประมาณเพื่ อกระตุ น
เศรษฐกิ จ แต ผู ที่ ได รั บ งบประมาณไปก็ นํ างบประมาณไปเก็ บ ไว ไม ทํ าอะไร ดั งนั้ น ต อ ไปรั ฐ บาลก็ จ ะไม ให
งบประมาณ เช น เดี ย วกั บ การจั ด สรรอั ต ราบุ ค ลากรใหม รั ฐ บาลก็ จ ะให ในเดื อ นมกราคม มหาวิ ท ยาลั ย ที่
เตรียมการไวแลว มีการสอบการประกาศผลไปแลว พรอมที่จะบรรจุบุคลากรไดทันทีในเดือนตุลาคม ก็จะบรรจุ
ไม ได เพราะยั งไม ได เงิน คาตอบแทนที่ จัด สรรมาให จึ งขอให ทําแผนการใช งบประมาณ เพื่ อใชติ ด ตามการใช
งบประมาณใหตรงตามแผน และขอใหกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และ
การคลัง ติดตามการใชงบประมาณอยางนอยปละ ๒ ครั้ง เพื่อมิใหเกิดกรณีการใชงบลงทุนไมทันตามเวลาที่
กําหนดอีก
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหขอมูลวา คณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และการคลัง ก็ติดตามอยูทุกไตรมาส แผนใชงบประมาณก็มีอยูใน
แผนปฏิบัติงานที่จะนําเสนอในวันนี้ แตถาจะใหดําเนินการเปนนโยบาย ก็จะตองเสนอใหเร็วกวาเดิม พรอมกับ
การของบประมาณ ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเนน ๑) แผนการใชงบประมาณวาแตละไตรมาสใช
ไปเทาใด ๒) งบลงทุนตองมีผูรับจางภายใน ๓๑ พฤษภาคม ดังนั้น ถาจะใชงบประมาณใหทันตองกําหนดเวลา
การดําเนินการแตละขั้นตอนใหชัดเจน ๓) แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยยังไมมีแผนการใชงบประมาณ แตได
ตกลงกันในคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และการคลัง แลววา ตองทํา
แผนการใชงบประมาณหลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติงานแลว ไดมีการกลาวถึงเรื่องนี้แลว แตการ
ดําเนินการอาจชาไป
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ถาอนุมัติแผนปฏิบัติงาน ขอใหไปสรุปดวยวาแตละรายการจะ
ดําเนินการอะไร เมื่อใด แลวดําเนินการใหไดตามนั้น ถาไตรมาส ๑ หมดสิ้นธันวาคม แตปลายเดือนพฤศจิกายน
ยังไมไดใชงบประมาณ และสามารถปรับเปลี่ยนโครงการไดก็ใหปรับเปลี่ยน ใหทําแบบเดียวกับงบประมาณจาก
เงินรายได เพราะถาใหลวงเลยไปจนเกือบสิ้นเดือนธันวาคม แลวยังไมไดดําเนินการ และไมมีใครรับไปดําเนิน
โครงการอื่นแทนได ใหรายงานการยุติโครงการนั้นและคืนงบประมาณ มหาวิทยาลัยก็จะไดไมผิดสัญญา เมื่อถึง
สิ้นปใครที่ตองสงเงินคืนก็ตองถูกลงโทษ เพราะไมไดทํางาน ถาเปนเงินรายไดยังนํากลับคืนมาไปดําเนินการอยาง
อื่นได แตก็ตองลงโทษผูรับผิดชอบโครงการดวย
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อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล าวว า ได มีก ารกํ าหนดไว ในหน า ๓๗ แล ว ว างวดใด ให ใช ใน
สัดสวนเทาใด และแยกภาพรวม แยกงบลงทุนตางๆ เหลานี้ที่ตองไปทําทุกแผนงาน ทุกโครงการ และทุกหมวด
รายจาย
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ในแผนปฏิบัติงานสวนใหญไมระบุวาทําอะไรบาง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ ๑,๐๐๐ ลานบาทนั้นเปน
งบประมาณแผนดินที่เปนคาใชจายตามยุทธศาสตร ๑๘๐ ลานบาท รวมกับงบประมาณจากเงินคงคลังเปนเงิน
ทั้งสิ้น ๒๐๐ กวาลานบาท งบประมาณที่เหลืออยูอีก ๘๐๐ ลานบาทนั้น ที่ ขอมูลยังไมชัดเจน เป นคาใชจาย
ประจํา
นายกสภามหาวิทยาลัย ให ขอสังเกตกรณี งบประมาณ ๑,๐๐๐ ล านบาท เพราะเหตุใดเป น
คาใชจายตามยุทธศาสตรเพียง ๒๐๐ กวาลานบาท การอนุมัตินั้น อนุมัติเพราะมีโครงการที่จะดําเนินการ เปน
โครงการที่เปนไปตามยุทธศาสตร แลวเพราะเหตุใดจึงตองแยก ตามจริงแลว ใชงบประมาณ ๑,๐๐๐ กวาลาน
บาท แตทําแผนการใชเงิน ๒๐๐ กวาลานบาท จึงไมแสดงอะไรใหเห็น เพราะงบประมาณที่เหลือสวนใหญมีแผน
ในการใช เมื่อคางก็จะคางอยูโดยที่ไมมีใครรูตัว จึงตองดําเนินการใหหมด ในปหนาจะขอตั้งงบประมาณแผนดิน
ขอใหสภามหาวิทยาลัยดูกอน เพื่อจะไดทราบวาตั้งหมวดใดบาง สภามหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาวาบางหมวดนั้น
ไม ส มควรที่ จ ะตั้ ง เช น หมวดค า ก อ สร า ง ควรใช งบประมาณเพื่ อ Software มากกว า Hardware เพราะ
Hardware มีมากแลว)
มติที่ประชุม รับทราบ โดย
๑) ใหติดตามหนังสือรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการที่มอบนายกสภามหาวิทยาลัยติดตาม
การใชเงินงบประมาณที่ไมเปน ไปตามแผน โดยนายกสภามหาวิทยาลัย กําชับ อธิการบดีวา
เปนหนาที่ของอธิการบดีที่ตองติดตามการใชงบประมาณ โดยมหาวิทยาลัยตองทําแผนการใช
งบประมาณมานําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพรอมคําขอตั้งงบประมาณ และติดตามการใช
งบประมาณใหตรงตามแผนที่กําหนดและมิใหเกิดกรณีที่ใชงบลงทุนไมทันตามเวลาอีก
๒) ให คณะกรรมการดํ าเนิ น งานของสภามหาวิท ยาลั ยฝ ายแผน งบประมาณ และการคลั ง
ติดตามการใชเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยวาเปนไปตามแผนการใชงบประมาณหรือไม
อยางไร
๓) มอบนโยบายการตั้งงบประมาณแผนดินในปตอไปใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมี
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ฝาย
เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน ๒ ฉบับ ในวาระปกติ จํานวน ๑๘ หนา และ
วาระลับ จํานวน ๖ หนา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
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รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ โดยมีแกไขในฉบับวาระปกติดังนี้
๑) หนา ๑๑ (หนา ๖ ของรายงานการประชุม) บรรทัดที่ ๓๖ คําวา “...เครื่องบน...” แกเปนคํา
วา “...เครื่องบิน...”
๒) หนา ๑๘ (หนา ๑๔ ของรายงานการประชุม) บรรทัดที่ ๑๙ แกไขนามสกุลของประธาน
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยใหถูกตองเปน “...อรรถกามานนท...”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ (ราง) แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รองอธิการบดี
นํ าเสนอข อ มู ล ความว า กองนโยบายและแผน ได นํ าเสนอ (ร าง) แผนปฏิ บั ติ ง าน (Action Plan) ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน
งบประมาณ และการคลัง เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลเพิ่มเติมวา เอกสารจะระบุวา แตละไตรมาสใชงบประมาณ
เทาใด
นายกสภามหาวิทยาลั ยถามวา ใครเป น ผู ติด ตามวา ไดมีการใช งบประมาณแลว หรือไม ถ า
หนวยงานไมสงรายงาน จะทราบไดอยางไร
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ชี้แจงวา หนวยงานตองทําคํารับรองตออธิการบดี
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา คํารับรองดังกลาวก็ทํากันทุกป
รองศาสตราจารย เพี ย งพบ มนต น วลปรางค อธิ บ ายว า หน ว ยงานจะรายงานและนํ ามา
รวบรวมที่กองนโยบายและแผน จากนั้นนํ าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สวนกองคลังก็รายงาน
อธิการบดีทุกเดือน ถาหนวยงานใดไมใช งบประมาณในการดําเนิน การตางๆ ตามเวลา ก็ ตองนํ างบประมาณ
คืนกลับมา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา รายงานก็ทําได แตไดทําตามเวลาหรือไม เพราะที่ทําไดคือ
๑) มีแผนปฏิบัติงาน ๒) บริหารใหไดตามแผน จากที่ผานมามีรายงานออกมา แตบริหารจัดการไมไดตามแผน
นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา แผนที่เสนอมาเหมือนกับแผนงบประมาณของประเทศ
ที่นําเสนอกันมาซึ่งมีความเห็นวา ไมคอยไดอะไร เพราะขอมูลที่ปรากฏในแผนมีรายละเอียดวาใชงบประมาณ
แลว และใชหมด แตไมไดมีการกลาวถึงกันเลยวา ใชงบประมาณไปแลวไดอะไร และก็ไมมีใครสนใจประเด็น
ดังกลาว เชน โครงการขจัดความหิวโหย มีกลยุทธ มีกิจกรรมที่ไดทําแลว แตไมมีใครสนใจวาแลวคนไทยหายหิว
หรือไม ควรตองรายงานถึงขั้นวาเมื่อดําเนินการใช งบประมาณแลวไดอะไร เชน ปรับปรุงหลักสูตร ทําทั้งป มี
กิจกรรม มีการประชุมครบถวน แตไดหลักสูตรหรือไม ไมมีใครสนใจ แตมาเรงรัดเสนอสภามหาวิทยาลัยเมื่อใกล
ครบเวลา ๕ ป หรือกําหนดเปาหมายใหมีเจาหนาที่ ๔๐๐ คน และไดเจาหนาที่มาตามจํานวนเปาหมาย แตไมได
สนใจผลลัพธวาไดงานที่มีคุณภาพขึ้นไหม หรืออยางเชน ทําคูมือปฏิบัติงานไดคูมือตามเป าหมาย แตคูมือใชไดดี
หรือไม จึ งขอใหนํ ากลับ ไปคิด ในประเด็ นนี้ ดวย จากเอกสารแผนปฏิบั ติงานที่ เสนอมา ระบุแต ขอมู ลกวางๆ
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ขนาดบอกกวางๆ ก็ยังทําอะไรไมไดเลย อยางเชน โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ก็ไมได
ระบุเลยวาทําอะไร งบประมาณก็มากดวย
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอิน ทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ รายงานวา
จากการเปนกรรมการในคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และการคลัง
ไดอานเอกสารแผนปฏิบัติงาน พบวา ในการพัฒนาตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมีครบถวน แมแตการระบุวาทํา
เมื่อใด วัต ถุ ป ระสงค อะไร แต ป ระเด็ น สํ าคั ญ คื อได มีการดํ า เนิ น งานตามแผนหรื อไม เพราะเวลาประเมิ น มั ก
ประเมินเชิงเปาหมาย ไมไดประเมินเชิงคุณภาพ เชน โครงการอบรมครู มีวัตถุประสงคใหครูรูจักวิธีการเรียนการ
สอน จํานวน ๕๐๐ คน ไดครูมาเขาโครงการ ๖๐๐ คน เทากับเกินเปาหมาย แตลืมพิจารณาวัตถุประสงคอื่นๆ
เช น ครู นํ าไปใช ในการเรีย นการสอนหรื อไม การเรีย นการสอนพั ฒ นาหรือไม ถ าไม ได ป ระเมิ น ก็ น าเสี ย ดาย
ที่ประเมินไมครบถวนหนวยงานที่รับผิดชอบงบประมาณโครงการควรรายงานเพิ่มในประเด็นเหลานี้ดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา การดําเนินการตองทําแบบบูรณาการ จากเอกสารในแต
ละคณะจะระบุไววาทําโครงการอะไร ใครรับผิดชอบ แตละโครงการนั้นมาอยางไร มาจากเจาของโครงการแลว
คณบดีนํางบประมาณมาแบงสรรใหใชหรือไม คณบดีไดเคยดูภาพรวมหรือไม เคยมีเปาหมายหรือไมวา ปนี้จะให
คณะเป น อย างไร แลวตั้ งเป าหมายให สํ าเร็จ การดํ าเนิ น การของมหาวิ ทยาลั ยไมต างจากรัฐบาลก อนๆ ที่ จ ะ
แกปญหาภัยแลง ก็ตั้งชื่อโครงการวา โครงการแกปญหาภัยแลง โดยไมเคยตรวจสอบวา งบประมาณ ๗,๐๐๐ –
๘,๐๐๐ ลานบาทนั้น แกปญหาภัยแลงไดจริงหรือไม หนวยงานหนึ่งก็ตั้งงบประมาณผันน้ําจากแมน้ําโขง จังหวัด
หนึ่งตั้งงบประมาณขุดคลองสงน้ํา อีกหนวยงานหนึ่งก็คิดอีกโครงการหนึ่ง ไมเคยคิดรวมกัน จึงแกปญหาไมได
ขณะนี้รัฐบาลพยายามใหทําแบบบูรณาการรวมกันใหได ดังนั้น ทุกหนวยงานตองมาคิดรวมกัน แลวจัดลําดับ ๑ ๕ ปนี้ทําอะไร ปที่สองทําอะไร เรื่อยไป แลวในที่สุดก็จะสําเร็จ ไมใชตางคนตางทํา ขณะนี้ขาดการบูรณาการใน
การดําเนินการ ดังนั้น ขอใหหารือกันโดยฝายนโยบายและแผนรับผิดชอบประสานดําเนินการ ขอใหเริ่มหารือกัน
เลยวา เราจะทําอะไร เพื่ออะไร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอใหสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานในสวนที่
มีการทํารายละเอียดมาครบถวน กลาวคือมีโครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายการใชเงินในแตละไตรมาส
สวนที่ยังไมมี ก็ใหไปจัดทํามา แตจะใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยหรือไม ก็ตองพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา สภามหาวิทยาลัย เคยกําหนดขอตกลงวา เมื่ออนุมัติแผนงาน
โครงการแลว ใหถือวาอธิการบดีอนุมัติใหดําเนินการไดแลว ดังนั้นหนวยงานก็สามารถลงมือทําไดทันที แตเมื่อทํา
แลวก็ใหรายงานใหอธิการบดีทราบ ไมตองมาขออนุญาตกันอีก เพื่อจะไดไมตองอางเหตุวารออนุมัติอีก เมื่อสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติแลว อธิการบดีเปนผูรับผิดชอบอยูแลวก็ถือวาอธิการบดีอนุมัติ ใหดําเนินการไดทันที และให
หารือกับกองคลังในเรื่องนี้ใหชัดเจนดวยหากกองคลังขอใบอนุมัติยอนหลัง และใหสรุปตารางการใชเงินของแตละ
คณะใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยชวยติดตาม
มติที่ประชุม ๑) เห็นชอบแผนปฏิบัติงานในสวนที่จัดทํารายละเอียดมาแลวครบถวน สวนที่ยังมีรายละเอียด
ไมครบถวนก็ใหไปจัดทํามาใหครบถวนแลวมานําเสนอสภาหาวิทยาลัยตอไป
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๒) มอบคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และการคลัง
ติดตามดูแลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/แผนการใชงบประมาณ
๓) ใหดําเนินการตามนโยบายวา เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติงาน แลวเทากับให
อธิการบดีอนุมัติและลงมือทําตามแผนปฏิบัติงานไดเลย โดยใหหารือกองคลังใหชัดเจนดวย
๔) กําหนดนโยบายการดําเนินงานดานงบประมาณดวยการบูรณาการ โดยมอบฝายนโยบาย
และแผน ประสานดําเนินการใหทุกหนวยงานรวมหารือกันตั้งแตบั ดนี้เปนตนไปวาจะทําอะไร
เพื่ออะไร
๓.๒ คําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเงินคงคลัง (เพิ่มเติม)
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย รายงานวา ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ จากเงินคงคลัง แตในสวนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร งบประมาณรวม ๑๐,๐๔๖,๙๙๒ บาท
ใหนํากลับไปทบทวนใหม นั้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินการแลว และคําขอตั้งงบประมาณฯ
ดังกลาวไดผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการดําเนิ นงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และ
การคลัง เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวารนี้
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย นํ า เสนอข อ มู ล ความว า คณะกรรมการดํ า เนิ น งานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และการคลัง ไดพิจารณากลั่นกรองแลววามีความสอดคลองเพราะคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีอาคารใหม จําเปนตองจัดหาครุภัณฑประจําอาคาร
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เอกสารหนา ๒๒ ขอ ๕ เหตุใดเปาหมายแผน จึงเปน
รอยละ ๙๐ เพราะเมื่อไดงบประมาณแลว เปาหมายควรเปนรอยละ ๑๐๐
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารกลาววา ขอปรับแกเปนรอยละ ๑๐๐
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา จะดําเนินการใหเปนไปตามแผนอยางไร
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน รายงานวา งานพัสดุ กองคลัง เปนผูดําเนินการจัดหา
นายกสภามหาวิทยาลัยย้ําเตือนวา ใหวางแผนดวย มิฉะนั้นอาจใชงบประมาณไมทันเวลาที่กําหนด
มติที่ประชุม อนุ มั ติ คํ า ขอตั้ ง งบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเงิ น คงคลั ง
(เพิ่มเติม) โดยใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วางแผนการใชงบประมาณใหทันเวลาที่
กําหนด
๓.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๕ ฉบับ
๓.๓.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยกองทุนวิจัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนางสาวสรอยทอง เมณฑกลู นิติกร นําเสนอขอมูลความ
วา ดวยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดกําหนดขอปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาใหทุนวิจัยวา หนวยงานจะตอง
แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการและจริยธรรมขึ้น เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนในดานวิชาการและจริยธรรม
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แตตามขอ ๑๖ แหงขอบังคับฯ วาดวยกองทุ นวิจัย พ.สง ๒๕๕๖ กําหนดให คณะกรรมการวิชาการเปนผูพิจารณา
ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับขอปฏิบัติของ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ คณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงมี
มติใหแกไขชื่อคณะกรรมการวิชาการ เปนคณะกรรมการวิชาการและจริยธรรม ใน (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยกองทุนวิจัย
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมที่แนบมาดวยดังนี้
๑) (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยกองทุนวิจัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
๒) ตารางเปรียบเทียบขอบังคับฯ วาดวยกองทุนวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๖ กับ (ราง) ขอบังคับฯ วา
ดวยกองทุนวิจัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
๓) ขอบังคับฯ วาดวยกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖
๔) ขอบังคับฯ วาดวยกองทุนวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร วาดวยกองทุนวิจัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
ที่ประชุมรวมพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยกองทุนวิจัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓.๓.๒ (ร าง) ข อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พระนคร ว า ด ว ยการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนางสาวสรอยทอง เมณฑกลู นิติกร นําเสนอขอมูลความ
วา เพื่อใหการคัดเลือกบุคคลผูสมควรไดรับแตงตั้งเปนอธิการบดีหรือคณบดีเปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ไดมีมติแกไขเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงคัดเลือกอธิการบดีหรือคณบดีในขอ ๒๗ แหง
ขอบังคับฯ วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยแกไขวา บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเปน
อธิการบดีหรือคณบดีจะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเทาที่มีอยู ถา
ยังไมมีผูใดไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ใหดําเนินการสรรหาใหม ในการสรรหาใหมนี้จะเสนอชื่อผูซึ่งไดรับการเสนอชือ่
หรือสมัครในครั้งกอนมิได ที่ประชุมจึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมที่แนบมาดวยดังนี้
๑) (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
๒) ตารางเปรียบเทียบขอบังคับฯ วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ กับ
(ราง) ขอบังคับฯ วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
๓) ขอบังคับฯ วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗
๔) ขอบังคับฯ วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
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นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณ วุฒิ ใหขอสังเกตวา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีทั้งหมด ๒๓ คน ถามาประชุม ๑๕ คน และตองใหไดคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเทาที่มีอยู คือ ๒๓ คน ก็ตองไดคะแนนเสียง การจะไดคะแนนเสียง ๑๒ คน
จาก ๑๕ คนที่อยูในที่ประชุมนั้นยากมาก
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให ข อ สั งเกตว า กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ค วาม
รับผิดชอบตอหนาที่ของตน
นายดุสิต เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ถามวา สามารถให
เลือกทางไปรษณียไ ดหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา กรรมการควรมาประชุม เพื่อจะไดรวมใหความคิดเห็น
กันดวย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ยังมีประเด็นปญหาเนื่องจากตองขึ้นอยูกับ
จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ถากรรมการสภามหาวิทยาลัยใชชองวางโดยไมมาประชุม จะทําอยางไร
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ตอบว า นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย สามารถเลื่ อ นประชุ ม ได
อยางไรก็ตาม เชื่อวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีวุฒิภาวะที่เชื่อถือได จากนั้น ไดถามอาจารย
ขจิตพรรณ อมรปาน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการวา เห็นชอบขอบังคับนี้หรือไม
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการไดแสดงความเห็นชอบในขอบังคับฯ นี้
มติที่ประชุม เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให แก ข อความในวรรค ๓ ข อ ๓ “...แต ไม มีการจั ดการเรี ยนการสอน...” เป น
ขอความวา “...ที่ไมมีการจัดการเรียนการสอน...”
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๓.๓.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการ
สรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนางสาวสรอยทอง เมณฑกูล นิติกร นําเสนอขอมูลความ
วา เพื่ อ ให ก ารคั ด เลื อกบุ ค คลผู ส มควรได รับ แต งตั้ งเป น อธิ ก ารบดี เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อยและเหมาะสม
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการประชุมครั้งที่ ๙/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ไดมีมติแกไขเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกอธิการบดีในขอ ๑๓ แหง
ขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยแกไขวา การลงมติคัดเลือกใหเปนไป
ตามที่กําหนดในขอบังคับวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมจึงไดจัดทํา (ราง) ขอบั งคับฯ วาดวย
คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมที่แนบมา
ดวยดังนี้
๑) (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
๒) ตารางเปรียบเทียบขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.
๒๕๕๕ กับ (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
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๓) ขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๕
๔) ขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ (ร า ง) ข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
มติที่ประชุม เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓.๓.๔ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการ
สรรหาคณบดีและหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางที่มีฐานะเทียบเทาคณะแตไมมีการจัดการเรียนการสอน
พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนางสาวสรอยทอง เมณฑกูล นิติกร นําเสนอขอมูลความ
วา เพื่อใหการสรรหาคณบดีและหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะแตไมมีการจัดการ
เรียนการสอน เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝาย
จัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ไดมีมติแกไข
ขอบังคับเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีและหัวหนาหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะแตไมมีการจัดการเรียนการสอน
และไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะแตไมมีการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. ... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมที่
แนบมาดวยดังนี้
๑) (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะแตไมมีการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. ...
๒) ตารางเปรียบเทียบขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหนาหนวยงาน
ในระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหนาหนวยงาน
ในระดั บ คณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ กั บ (ร าง) ข อ บั งคั บ ฯ ว าด ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาคณบดี แ ละหั ว หน า
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะแตไมมีการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. ...
๓) ขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหนาหนวยงานในระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖
๔) ข อบั งคับ ฯ วาดว ยคุ ณสมบั ติและวิธีการสรรหาหั วหน าหนวยงานในระดับ คณะ
พ.ศ. ๒๕๕๙
จึ ง เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ (ร า ง) ข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะแตไมมีการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. ...
ที่ประชุมรวมพิจารณา
นายกสภามหาวิท ยาลั ย มอบนิ ติ กรปรับ แก การใช คําในขอความว า “...แต ไม มีการ
จัดการเรียนการสอน...” เปนขอความวา “...ทีไ่ มมีการจัดการเรียนการสอน...” ทุกแหงที่ปรากฏในขอบังคับฯ นี้
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รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําให
ขอสังเกตวา มีการปรับแกขอ ๘ แตขอ ๑๑ ไมไดปรับแกใหสอดคลองกัน
นายกสภามหาวิทยาลัยไดตรวจสอบขอความที่ปรากฏตามขอสังเกตดังกลาว ในที่สุด
ไดใหถอนขอบังคับฯ นี้ออกไปกอน และใหนิติกรตรวจสอบใหรอบคอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วัน ศุกรที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แลวให เสนอวาระแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาฯ ในวันนั้นดวย
ที่ประชุมขอยุติการประชุมเพียงวาระนี้กอน ในวาระการประชุมที่เหลือใหนําไปจัด
วาระในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันศุกรที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุม ๑) ใหถอน (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะแตไมมีการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. ...นี้ โดยมอบ
นิติกร
๑.๑) ดําเนิน การดั งต อไปนี้ แกการใช คําในขอความวา “...แต ไมมีการจัดการเรีย น
การสอน...” เป น ข อ ความว า “...ที่ ไม มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน...” ทุ ก แห งที่ ป รากฏใน
ขอบังคับฯ
๑.๒) ใหตรวจสอบใหรอบคอบ
๑.๓) ใหนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันศุกรที่ ๑๘
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) ใหนําเสนอวาระแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันศุกรที่
๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดวย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ การเสนอขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามนโยบายของรัฐบาล
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัย รายงานวา มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน สํานั กงาน
อธิ การบดี ได ไปร ว มประชุ ม เพื่ อรั บ นโยบายของรั ฐ บาลในการขอตั้ งงบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร เมื่อวันศุกรที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และไดนํากลับมาประชุมทบทวนแผนงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจัดแผนบูรณาการประจําปงบประมาณ พงศ. ๒๕๖๑ โดยผูบริหารและตัวแทนจาก
ทุกหนวยงาน และไดนําเสนอจัดทําคําของบประมาณดังกลาวเรียบรอยแลว ตั้งแตวันจันทรที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๒

6

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงที่ประชุมวา กําหนดการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ในวันศุกร
ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ป
การฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น.
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ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

