๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
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ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์
๕. นายดุสิต เจริญควนิช
๖. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๗. รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
๘. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๙. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๑๐. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๑. อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อาจารยพัฒนพงษ จันทรควง
อาจารยสถาพร ปกปอง
อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ
อาจารยชาติเมธี หงษา
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
อาจารยนภพร เชื้อขํา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

ผูลาประชุม
๑. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๒. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

๒
๓. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
๔. นายไพรัช อรรถกามานนท
ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๔. นายดิเรก พรสีมา
๕. ผูชวยศาสตราจารยประกาศิต โสไกร
๖. ผูชวยศาสตราจารยประจักษ ไมเจริญ
๗. ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
๘. ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล ปอมสถิตย
๙. ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา ไมสนธิ์
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

นางสาวชัชมน ประดิษฐการ
อาจารยชุลีกร เลิศประเสริฐ
อาจารยพัชราภรณ พุทธิกุล
อาจารยเบญจวรรณ ศรีมารุต
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นายวิทู โชติรัตน
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
หัวหนาศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
อาจารยผูดูแลศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
อาจารยผูดูแลศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น.

4

นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร กล า วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนด สรุปไดดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
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ดวยมีบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ และมี
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทีไ่ ดรับการเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ดังนี้
๑) บุคลากรที่ไดรับอนุมัติแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไดแก
๑.๑) ผู ชวยศาสตราจารยภั ส ชา น อยสะอาด พนั กงานมหาวิทยาลั ย สั งกัด คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
๑.๒) ผู ช ว ยศาสตราจารย ณั ฐ พร ยวงเงิ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภูมิศาสตร
๑.๓) รองศาสตราจารย พิ เ ศษกั ล ยา แสงเรื อ ง อาจารย พิ เ ศษ สั ง กั ด คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี
๒) นักศึกษาวิทยาลัยการฝกหัดครู ชั้นปที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ไดรับรางวัลการประกวด
การเลานิทานพื้นบานนานาชาติ (story telling) และการวาดภาพประกอบนิทานภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ดังนี้
๒.๑) รางวัลชนะเลิ ศการเล านิ ทานพื้ นบ านภาษาอังกฤษ (story telling) ได แก นางสาวราตรี
ปอแฉะ และ นายอาโล เยอะเซอ
๒.๒) รางวัลที่ ๒ การวาดภาพประกอบนิทานภาษาอังกฤษ ไดแก นายสุรชัย วอปู และ
นางสาวอารีย แซฟา
โดยมีอาจารยประจําหลักสูตร ๑) อาจารยสุมิตรา พรรณกุลบดี ๒) อาจารยปรารถนา ผดุงพจน ๓) อาจารย
รุงทิพย ศรีโสภา และ ๔) อาจารย Lavienne Buniel เปนผูควบคุมดูแลและฝกซอม
๓) นักกีฬาวอลเลยบอลชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดรางวัลชนะเลิศการเขารวมการ
แข งขั น กี ฬามหาวิทยาลั ย แห งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ (รอบมหกรรม) จั ดระหวางวัน ที่ ๒๑ กุมภาพั น ธ – ๒
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา มีรายชื่อดังนี้
๓.๑) จาอากาศเอก อาทิตย แกวออนใส นักกีฬา
๓.๒) จาอากาศเอก นัฐพงศ เกษาพันธ นักกีฬา
๓.๓) จาอากาศเอก ภูวพล โสภาพล
นักกีฬา
๓.๔) จาอากาศโท อานนท จายไธสง
นักกีฬา
๓.๕) จาอากาศตรี กฤษฎา นิลไสว
นักกีฬา
๓.๖) จาอากาศโท พลวัฒน นิตยคําหาญ นักกีฬา
๓.๗) จาอากาศตรี กิติศักดิ์ แสงสี
นักกีฬา
๓.๘) จาอากาศเอก ปยะณัฐ อยูยง
นักกีฬา
๓.๙) นายสนั่น นันทยานน
นักกีฬา
๓.๑๐) นายศรัณย จารวัฒน
นักกีฬา
๓.๑๑) นายมาวิน มณีวงษ
นักกีฬา
๓.๑๒) นายภูสิทธิ โพธิ์นรินทร
นักกีฬา
๓.๑๓) นายอนุชิต ภักดีแกว
นักกีฬา
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๓.๑๔) นายกันตพัฒน คูณมี
นักกีฬา
๓.๑๕) พันจาอากาศเอก อนุชา ศรีสุข ผูฝกสอน
๓.๑๖) พันจาอากาศเอก สุโยธิน แสงแดง ผูฝกสอน
๓.๑๗) พันจาอากาศเอก ดนัย ทิพยเสถียร ผูฝกสอน
๓.๑๘) ผูชวยศาสตราจารยไอยเรศ ลิบลับ ผูจัดการทีม
จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบเกียรติคุณบัตร และกลาวแสดงความยินดีความวา ในนาม
ของสภามหาวิทยาลั ยขอแสดงความยิ นดีกับอาจารยที่ ไดรั บตําแหน งทางวิชาการทั้ งผูช วยศาสตราจารย และรอง
ศาสตราจารย พิเศษ เป นศักยภาพของมหาวิทยาลั ยที่ จําเป นต องเรงรั ด ขอให รักษาความหมั่นเพี ยรอุ ตสาหะและ
กาวหนาไดรับตําแหนงทางวิชาการระดับทีส่ ูงขึ้น สําหรับนักศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการประกวดและการแขงขัน
ขอใหทุกคนรักษาความมุงมั่น ความเพียรพยายามเพื่อความสําเร็จและความกาวหนาตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการ
ประชุ ม เสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว ในวาระปกติ จํ านวน ๑๗ หน า และวาระลั บ ๘ หน า รายละเอี ย ดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมวาระปกติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยมีแกไขที่รายงานการประชุมหนา ๑๓ ตรงกับเอกสารประกอบการประชุมหนา ๑๗
บรรทัดที่ ๒๙ ใหเพิ่มเติมขอความบรรทัดนี้เปนดังนี้
“...ของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบดังกลาวแลว และให
รวมการบริก ารทางวิ ช าการ ทั้ ง ที่เก็ บ ค าตอบแทนและบริก ารโดยไม เก็ บ ค าตอบแทนไว ใน
ระเบียบเดียวกัน มีรายละเอียดพอสรุปไดดังนี…้ ”
๒.๒ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ ๒๔
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระลับ โดยมีแกไขดังนี้
๑) หนา ๗ บรรทัดที่ ๒๗ ขอความวา “...มหาวิทยาลัยจะสงเรื่องกลับไปใหกรมธนารักษ
วาจะวาอยางไร...” ปรับแกเปน “...มหาวิทยาลัยควรสงเรื่องกลับไปใหกรมธนารักษพิจารณาวาจะ
วาอยางไร...”
๒) หน า ๗ บรรทั ดที่ ๓๑ ข อความว า “...รองศาสตราจารย พงศ หรดาล กล าวแสดง
ความเห็นดวย...” แกเปน “...รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กลาวแสดงความเห็นดวย...”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ แตงตั้งผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
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เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง นําเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยชินวงศ ศรีงาม เปนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
พระนคร ตามขอ ๑๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัย
นานาชาติ พระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี ร ายละเอี ย ดประวัติ และผลงานดั งเอกสารประกอบการประชุ มตาม
ระเบียบวาระนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากเป นผูมีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับ ตําแหน งดังกลาว และการจัดจาง
บุคคลภายนอกนั้นจะทําใหวิทยาลัยมีคาใชจายมากยิ่งขึ้น
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา โดยสวนตัวไมไดมี
ขอขัดของอันใด แตตองการทราบวา อาจารยชินวงศ ศรีงาม ไดทราบลวงหนาแล วอยางดีใชหรือไมวาปญหา
และรายละเอียดของงานที่ตองทํามีอยูมาก และมิใชเรื่องงาย นอกจากนี้ไดแสดงเจตจํานงหรือไมวา สามารถ
ทํางานนี้ไดมากนอยเพียงใด
อธิการบดีให ขอมู ลวา อาจารยชิ นวงศ ศรีงาม เคยเป น คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลั ย
นานาชาติพระนครมา ๒ ป ทราบถึงปญหาและไดมีการหารือกันในคณะกรรมการตลอดเวลา จนกระทั่งหมด
วาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จึงพนจากการเปนกรรมการอํานวยการ อาจารยชินวงศ
ศรีงาม ไดแสดงความตั้งใจที่จะใชความรูความสามารถปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา จาก
การเปนคณบดีมากอน ผลการประเมินเปนอยางไร หากมีอะไรเปนจุดออน สภามหาวิทยาลัยจะไดชวยเหลือได
แตเนิ่นๆ
อธิการบดีใหขอมูลวา ขณะบริหารคณะนั้น เปนที่ทราบกันวาเปนปญหาจากเจตคติ สวนพฤติ
กรรมการบริหารงานนั้น มีความเปนสุภาพบุรุษและมีความมุงมั่นตั้งใจ ผลการประเมินผลงานลาสุดก็อยูในระดับ
ดี-ดี มาก สวนการประเมิ น คุณ ลั กษณะของคณบดี นั้ น เป น เจตคติที่ส ภามหาวิทยาลัย ก็ทราบกั นดี นอกจากนี้
อาจารยชินวงศ ศรีงาม ไดชวยสอนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติพระนครมาตลอด คณาจารยและบุคลากรของ
วิทยาลัยซึ่งมีประมาณ ๒๐ คน ก็ไดใหขอมูลวา มีสัมพันธภาพที่ดตี อกัน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลวา
จากการเปนคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ไดรับทราบ
ป ญ หามากมายจนเป น ห ว งวา วิ ท ยาลั ย จะก าวต อไปได เพี ย งใด จะสํ าเร็จ หรือไม จํ าได ว าสภามหาวิท ยาลั ย
อภิปรายกันมากและมีขอเสนอแนะวา ผูอํานวยการควรเปนมืออาชีพที่มีศักยภาพสูง แมจะตองจายคาตอบแทน
สูงก็ ต าม เพื่ อให มีความเป น นานาชาติ และรับ ผู เรีย นต างชาติ เข ามาเรีย น โดยมี คําถามในหมู คณะกรรมการ
พิจารณาแนวทางพัฒ นาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนครดวยวา เงินที่ยืมไปจะใชคื นไดหรือไม
ผูอํานวยการจะรับมือกับประเด็นปญหาตางๆ ไดเพียงใด การตั้งผูอํานวยการคนใหมจึงละเอียดออนมาก เพราะ
ถาแตงตั้งแลวทําไมไดดังที่สภามหาวิทยาลัยมุงหวัง ก็จะเปนปญหาตอผูอํานวยการอยางมาก จึงเสนอใหสภา
มหาวิทยาลัย พิ จารณาให ชัด เจน ทั้ งนี้ อาจารยชิ น วงศ ศรีงาม เป น ลู กศิ ษย และในด านศั กยภาพตนก็ไมได
คัดคานเลย แตจะเหมาะสมกับตําแหนงนี้เพียงใด ถาพิจารณารายละเอียดจะชวยใหการตัดสินใจรอบคอบขึ้น
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นายกสภามหาวิทยาลัยหารือที่ประชุมวา ในขณะนี้อาจารยชินวงศ ศรีงาม เปนขาราชการของ
มหาวิทยาลัยอยูแลว เพราะฉะนั้นใหรักษาราชการไปกอนสัก ๖ เดือน จะไดหรือไม แลวจึงพิจารณาวา สามารถ
รับภาระงานที่ มีอยูมากมายไดเพียงใด ถาเปนภาระที่หนักหนาก็จะได ยุติกลางคันไดโดยยังไมตองแตงตั้งเป น
ผูอํานวยการ จากนั้นไดกลาวถึงทัศนคติที่มีตอผูเปนคณบดีวา ผูที่เปนอาจารยมักรูสึกหงุดหงิดตอผูเปนคณบดี
แต เมื่อไปเป นคณบดีก็จะรูสึกหงุดหงิดตอผูเปน อาจารย เพราะเวลาเปลี่ยน สถานการณ เปลี่ยน หากทุ กฝาย
ปฏิบัติตอกันดวยความเปนกัลยาณมิตร การทํางานรวมกันจะงายขึ้น คณะวิทยาการจัดการนี้ใชหรือไมที่ผลการ
ประเมิ น ต อ งปรั บ ปรุ ง แต ไม ใช ช ว งที่ อ าจารย ชิ น วงศ ศรี ง าม เป น คณบดี ซึ่ ง ก็ นั บ ได ว า คณบดี ค นนี้ มี
ความสามารถทีเดียวที่ทําใหคณะกาวหนาขึ้นมาได แตเพื่อไมใหผูกมัดเกินไป ก็ใหรักษาราชการไปกอน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาวแสดงความเห็นดวยในแนวทางดังกลาว โดยให
ขอเสนอแนะวา อาจจะกําหนดตัวชี้ วัดผลการปฏิบั ติ งาน (Key Performance Indicator หรือ KPI) สัก ๒-๓
ประการแลวประเมินจาก KPI นั้น อาจารยชินวงศ ศรีงาม จะไดรูเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยและปรับตัวได
ภายใน ๓ เดือนแรกถายังไมมีพัฒนาการเทาที่ควร สภามหาวิทยาลัยก็ควรจะไดเขาไปชวยเหลือ
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ขอให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแนวทางพั ฒ นาการดํ าเนิ น งานของ
วิทยาลัยนานาชาติพะนครเปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และกระตุนใหผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการ
วิทยาลัยนานาชาติพระนครมีกําลังใจในการพัฒนางาน แตมิใชไปสั่งการ ซึ่งเชื่อไดวาในชวงตนจะยังคงมีปญหา
แนนอน เพราะที่กําหนดแนวทางมากอนหนานี้ยังมีทิศทางไมชัดเจน อาจมีปญหาทั้งกฎ ระเบียบ และวิธีการ
ดําเนินงาน ซึ่งจะทําใหคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนครได
เรียนรูไปพรอมๆ กันวา เวลาที่ผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครไปปฏิบัติหนาที่นั้น
ตองเผชิญปญหาและอุปสรรคอันใดบาง แลวจะไดชวยเหลือ ถาชวยได ตลอดจนสามารถพิจารณาไดวา ผลการ
ดํ า เนิ น งานของผู รั ก ษาราชการแทนผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนครนั้ น เป น อย า งไร ดั ง นั้ น
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนครจึงยังตองคงอยู เพื่อทํา
หนาที่พี่เลี้ยงตอไป
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา งานที่ผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
พระนครจะไดรับมอบไปปฏิบัติในเวลา ๖ เดือนนั้น มิใชงาย ตองการกําลังใจและการสนับสนุนจากทุกฝาย เพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยใหเปนนานาชาติอยางแทจริง ดังนั้น ทุกฝายจึงตองมามีสวนรวมทั้งฝายบริหารและฝายอื่นๆ มิใช
แต งตั้ งให รั กษาราชการแล ว ก็ ให ไปดํ าเนิ น การเองโดยลํ าพั ง กรณี ที่ จ ะให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแนวทาง
พัฒนาการดําเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนครไปเปนพี่เลี้ยงนั้น ก็เปนสิ่งที่ดี แตกรรมการชุดนี้ไมมีอํานาจอัน
ใดที่ จ ะเข า ไปช ว ยเหลื อ ได ม ากนั ก กรรมการที่ ค วรมี บ ทบาทได แ ละสามารถช ว ยเหลื อ ได อ ย า งมาก คื อ
คณะกรรมการอํ านวยการวิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนคร ซึ่ งมี อํ านาจหน าที่ แ ละอยู ในโครงสร างการบริ ห าร
ดําเนินงานวิทยาลัยโดยตรง
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล าวว า อํ านาจหน าที่ นั้ น อยู ที่ ค ณะกรมการอํ านวยการวิ ท ยาลั ย
นานาชาติพระนคร แตจากประสบการณ จะพบวา คณะกรรมการประจําคณะก็ดี คณะกรรมการอํานวยการ
วิทยาลั ยนานาชาติ ก็ดี ความคิ ดอยูในกรอบ เมื่ อพบปญ หาก็ไมทราบวาควรตองทําอยางไร ทราบแตเพียงวา
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ระเบียบ ขอบังคับระบุไวเชนนั้น ทราบวาทําไมได ทําแลวไมบังเกิดผลที่ตองการ แตก็ไมทราบวาจะทําอยางไร
สวนคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนครนั้น อยูภายนอก ไมมี
กรอบ เปนผูมองเขาไปภายใน จึงจะมองเห็นวา เหตุใดผูเกี่ยวของจึงไมสามารถดําเนินการใหบรรลุผลได เชน
ขอบังคับไมเหมาะสม ก็จะชวยแนะนําใหได การที่คณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของ
วิทยาลัยนานาชาติพระนครไดไปเปนพี่เลี้ยงใหผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร จึง
เปนประโยชนอยางยิ่ง ขอใหรับฟงปญหา ชวยแกปญหา จะเกิดประโยชนไดมาก
นายดุ สิ ต เจริ ญ ควนิ ช กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ /คณะกรรมการพิ จ ารณา
แนวทางพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนครใหขอมูลวา จากการไปทําหนาที่กรรมการพบวา
นักศึกษาสนใจเขาศึกษาที่นี่เพราะคําวา “นานาชาติ” และอัตราคาเลาเรียนซึ่งไมสูงเกินไป อีกทั้งมหาวิทยาลัยยัง
มีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครดวย แตปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานวิทยาลัยนานาชาติ พระนครนั้น มาจาก
วัฒนธรรมองคกร หากยังเปนไปตามระบบราชการ ก็ไมมีโอกาสกาวหนาได
รองศาสตราจารย คมเพชร ฉั ต รศุ ภ กุ ล กล าวว า สิ่ งที่ ผู รักษาราชการต องตระหนั กและเร ง
ดําเนินการคือ ๑) ตองจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษอยางแทจริง ๒) อาจารยผูสอนตอง
สอนเปนภาษาอังกฤษไดเพราะขณะนี้มี Native Speaker ที่ใชภาษาอังกฤษเพียงคนเดียว ๓) นักศึกษาตองมีทั้ง
นักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ ขณะนี้มีชาวอินเดียเพียงคนเดียว สิ่งที่ผูรักษาราชการตองเผชิญ ชี้ใหเห็นวา
ตองเปนบุคคลที่เขมแข็งมากทีเดียว
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา มหาวิทยาลัยตั้งวิทยาลัยนานาชาติพระนคร แตเพราะ
เหตุใดจึงรับบุคลากรที่สื่อสารดวยภาษาอังกฤษไมได จะทําใหมีความเปนนานาชาติไดอยางไร หนวยงานใดเปน
ผูรับบุคลากรเขามา วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
อธิการบดีรายงานวา ในการรับสมัครบุคลากรก็ รับผูที่มีความรูความสามารถและทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ ใหทดลองสอนเปนภาษาอังกฤษดวย
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ชี้แจงวา วิทยาลัยมี Native Speaker ที่ใชภาษาอังกฤษอยูคนเดียว
เป น ชาวออสเตรเลี ย และให ข อ มู ล ว า สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ สายการบิ น ก็ จั ด การเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอังกฤษ เกือบรอยละรอยที่มีการใชภาษาอังกฤษ นอกจากวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งไมแนใจวาจัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษไดเพียงใด
อธิการบดีใหขอมูลเพิ่มเติมวา รายวิชาศึกษาทั่วไปนั้น วิทยาลัยไดใหอาจารยสอนภาษาอังกฤษ
มาเปนผูสอน จึงไดใหขอสังเกตและเสนอแนะใหวิทยาลัยเชิญอาจารยที่สอนวิชาศึกษาทั่วไปที่มีศักยภาพในการ
ใชภ าษาอั งกฤษมาเป น ผู สอน กล าวคื อ มหาวิทยาลัย เน น ให วิทยาลั ยสอนวิชาศึ กษาทั่ ว ไปดว ยภาษาอั งกฤษ
ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดพยายามอบรมภาษาอังกฤษใหนักศึกษา สวนอาจารยของวิทยาลัยนั้นสวนใหญ สําเร็จ
การศึ กษาจากต างประเทศ มีศักยภาพทางภาษาอังกฤษ และขณะนี้มหาวิทยาลัย จัด ทํ าโครงการอบรมและ
คัดเลือกอาจารยที่ผานเกณฑความสามารถทางภาษาอังกฤษไปรับการอบรมดานการจัดการเรียนการสอนโดยใช
ภาษาอั ง กฤษเป น สื่ อ เพื่ อ กลั บ มาเป น ผู นํ า ในการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปและวิ ช าเอกเป น
ภาษาอังกฤษ
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รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตกรณีการรับนักศึกษาที่ยังขาดความพรอม
ทางภาษาอังกฤษ เพราะไดรับทราบวา จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษใหนักศึกษา ๓ ชั่วโมง และจัดอีก
๑ ชั่วโมงที่เปนการแปลเปนภาษาอังกฤษใหนักศึกษา เพราะศักยภาพดานภาษาอังกฤษของนักศึกษายังไมถึง
เกณฑ จึ งเสนอวามหาวิทยาลั ย และวิทยาลั ย ควรพั ฒ นาแนวทางการรับ ผูเรี ยนที่ มีพื้น ฐานทางภาษาอั งกฤษ
เหมาะสมดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา เมื่อแตงตั้งผูรักษาราชการแลวก็ขอใหชวยเหลือใหประสบ
ความสําเร็จ
มติที่ประชุม เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยชินวงศ ศรีงาม เปนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
พระนคร และปฏิบัติภาระหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการไปกอนเปนเวลา ๖ เดือน โดย
๑) มอบคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนครเปนพี่
เลี้ ยงดูแลสนั บสนุ น ให คําแนะนํ าชวยเหลื อ ถาช วยได ตลอดจนพิ จารณาวาผลการดํ าเนิ นงานของ
ผูรักษาราชการนั้น เปนอยางไร
๒) ใหตระหนักและมุงเนนภารกิจสําคัญ ๓ ประการ ไดแก
๒.๑) การจั ดการศึ กษามุ งสู ความเป นนานาชาติ ด วยการจั ดหลั กสู ตรและการสอนเป น
ภาษาอังกฤษ
๒.๒) เพิ่มจํานวนอาจารยที่สอนเปนภาษาอังกฤษ
๒.๓) เพิ่มจํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศใหมากขึ้น
๓.๒ โครงการขยายการดําเนินงานศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอาจารยชุลีกร เลิศประเสริฐ หัวหนา ศูนยสาธิตการบริบาล
และพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดนําเสนอขออนุมัติขยายชั้นเรียนระดับปฐมวัย ๑ ถึงปฐมวัย ๓ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ศูนยมีวิธีการทําใหเด็กมีวินัยไดอยางไร
อาจารยชุลีกร เลิศประเสริฐ ตอบวา ศูนยใชนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย แบบเรกจิโอเอมิ
เลี ย (Reggio Emilia) บู ร ณาการกั บ การจั ด การเรี ย นรู รู ป แบบต างๆ ๔ รู ป แบบ ได แ ก ๑) แนวทางวิ ถี พุ ท ธ
(Buddhist School) ๒) แนวทางการศึ กษาแบบโครงการ (Project approach) ๓) แนวทางการศึ ก ษาแบบ
ภาษาธรรมชาติ (Whole Language) และ ๔) การจั ด การเรี ย นรู แ บบสเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Education)
สวนกิจกรรมใหเด็กเรียนรูเรื่องวินัย เชน เมื่อรับประทานอาหารแลว ตองแยกเก็บอุปกรณภาชนะใหเปนที่ ทั้ง
ชอน ถาดอาหาร แกวน้ํา เมื่อเปลี่ยนผาออมอนามัยสําเร็จรูปก็ตองนําไปทิ้งใหถูกที่ ใหรูเวลาโดยขณะเลนอยู เมื่อ
ไดยินเสียงสัญญาณก็ตองยุติเพื่อไปทํากิจกรรมอื่นๆ ตามเวลา รูจักการรอคอยตามลําดับ
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นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตวา ๑) ศูนยนี้เปน
องคกรใหมภายใตคณะหรืออยูนอกคณะ ๒) การวางแผนโครงสรางการบริหารงานศูนยในเอกสารหนา ๔ ยังไม
ชัดเจน
อาจารยชุลีกร เลิศประเสริฐ รายงานวา เดิมเมื่อจัดตั้งในกลางป ๒๕๕๙ อยูภายใตการดูแล
ของอธิการบดีโดยตรง เมื่อขึ้นปงบประมาณใหมโอนมาอยูภายใตการดูแลของคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู สวน
การบริหารจัดการอยูในรูปของคณะกรรมการทีด่ ูแลการดําเนินงานของทีมงานศูนย
นายสมศั ก ดิ์ สุ โ มตยกุ ล ให ข อ สั ง เกตว า การวางโครงสร า งการบริ ห ารที่ มี ฝ า ยบริ ห าร
ฝายวิชาการ ฝายอาคารสถานที่นั้น ฝายอาคารสถานที่มีความจําเปนมากจนถึง กับตองตั้งเปนฝายหรือ สามารถ
เปนงานในฝายบริหารไดหรือไม
นายกสภามหาวิท ยาลั ย ให ขอมู ล ว า ผั งโครงสรางนี้ เป น เพี ย งความต องการที่ จ ะดํ าเนิ น การ
เทานั้น
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาววา เปนโครงการที่ควรสงเสริมสนับสนุนเพราะ ๑)
ตอบสนองสังคมและผูปกครองอยางชัดเจน ถาดําเนินการไดอยางดีจะมีผูปกครองที่มีฐานะเศรษฐกิจมั่นคงพา
บุตรหลานมาเรียนอยางแนนอน ๒) ในระดับชาติใหความสําคัญกับเด็กกอนวัยเรียนเพราะแรกเกิดถึงชวงกอน ๔
ขวบเปนชวงวัยสําคัญที่สุดในการพัฒนาเด็ก ๓) จากการดําเนินงานที่ผานมาสามารถดํารงสถานะของศูนยใหคง
อยูไดพอสมควร จึงควรสนับสนุนตอไป โดยเสนอแนะวา ๑) ทําอยางไร ศูนยจึงจะมีโครงสรางเต็มรูปแบบ เชน
ระบุไดไหมวา ศูนยจะเต็มรูปแบบเมื่อมีนักเรียนครบ ๖ ชั้น ชั้นละ ๒ หองเรียน เพื่อจะไดคํานวณบริบทที่สมบูรณ
และสามารถนําเสนอไดวาการดําเนินการเต็มรูปแบบเปนอยางไร ๒) ควรคนหาอัตลักษณของโรงเรียนใหชัดเจน
๓) เมื่อศูนยยังอยูภายใตวิทยาลัยการฝกหัดครูและสาขาวิชา ดังนั้น อยาลืมภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือการ
วิ จั ย เช น วิ จั ย ว า ใน ๖ ชั้ น ป เด็ ก เริ่ ม มี วิ นั ย เมื่ อ ใด ซึ่ งจะกลายเป น องค ค วามรู และ ๔) ควรรณรงค ก าร
ประชาสัมพันธใหมาก
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหขอมูลวา เคยไปเยี่ยมศูนย ๒-๓ ครั้ง ไดรับรูวาหัวหนาศูนยและ
ทีมงานมีความตั้งใจมาก รักเด็ก และอบรมใหความรูเด็กอยางมาก จึงชื่นชมและขอสนับสนุนโครงการนี้ เพราะ
ปจจัยเรื่องตัวบุคคลนั้นสําคัญมาก อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตดานสถานที่วา แทบไมมีกิจกรรมนอกหองเรียน
(Outdoor Activities) ซึ่งจําเปนอยางมาก แมจะมีรายงานวานําเด็กไปที่เรือนไทย แตตองมีใหมากกวานั้น ให
เด็ กได มีชีวิต อยูกับ ธรรมชาติ ชวงนี้ อาจดํ าเนิน การไปก อน แต ภ ายใน ๓ ป ควรมี สถานที่ เพี ยงพอสํ าหรับ จั ด
กิจกรรมนอกหองเรียน และจัดให สมบู รณ มากขึ้ น เพื่อให เด็กมี พัฒ นาการอยางสมบู รณ ที่สุด และโรงเรียนก็
สมบูรณยิ่งขึ้น
รองศาสตราจารย เปรื่อ ง กิ จ รัต น ภ ร กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุฒิ ให ขอมู ล ว า
ในชวงบริหารมหาวิทยาลัย ไดเล็งเห็นวาการจัดการศึกษาระดับบริบาลนั้น คอนขางยาก จึงไปเตรียมการจัด
การศึกษาระดับอนุบาล โดย ๑) เปดทางออกตรงกําแพงดานขางวิทยาลัยการฝกหัดครูเพื่อเชื่อมตอไปยังวัดพระ
ศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เพราะเนนการเปนอนุบาลเชิงพุทธ ๒) จัดสื่อวัสดุอุปกรณที่ใชกับการจัดการศึกษาระดับ
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อนุบาล คําถามคือ จะดําเนินการพัฒนาพื้นที่อยางไร เพราะมหาวิทยาลัยมีโรงเรียนมัธยมสาธิต และนายกสภา
มหาวิทยาลัยเสนอแนะใหมีประถมสาธิต เมื่อจัดระดับอนุบาลแลวก็ควรพัฒนาใหมีระดับประถมตอไป
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ๑) เหตุใดจึงใชวา ปฐมวัย ๑ – ปฐมวัย ๓ ไมใชวา
อนุ บ าล เมื่อเด็ กเรีย นจบไปแล ว จะสื่ อสารกับ สากลไดห รือไม ๒) เอกสารโครงการไม ได ระบุ รายละเอี ย ดว า
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไดเขาไปเกี่ยวของอยางไร
อาจารย ชุ ลี กร เลิ ศประเสริฐ ชี้ แจงว า คํ าว า ปฐมวัย สามารถใช ได เนื่ องจากระดั บ นี้ ไม ใช
การศึกษาภาคบังคับ
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให ข อ สั ง เกตว า ๑) การจั ด การศึ ก ษาระดั บ นี้ มี กํ า หนดไว ใ น
รัฐธรรมนูญ อีกทั้งระดับอนุบาลนั้น ขณะนี้ รัฐยังจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวใหดว ย ถาใชคําตางกันอาจมีปญหาใน
การขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ๒) หลั กการของโรงเรีย นมอนเตสซอรี่ (Montersori) เน น บู ร ณาการวั ฒ นธรรมและ
ธรรมชาติ เด็กจึงรักวัฒนธรรมและธรรมชาติ ซึ่งเปนจุดเดนที่สรางความสนใจจากผูปกครองได สวนสเต็มศึกษา
และอื่นๆ ที่กลาวมานั้น สามารถสื่อความสนใจไดเพียงใด ดังนั้น ควรบูรณาการวัฒนธรรมกับธรรมชาติ ซึ่งเปนสิ่ง
หลอหลอมคนแต ละคน และแนวทางของมอนเตสซอรี่ จะทําใหคนเป นคนที่สมบู รณ ดังนั้น ถานํ าไปเขียนใน
โครงการใหชั ดเจนจะดี ขึ้น และอยาลื มเขีย นให เอื้อกรณี ที่จะให รัฐสนั บ สนุ น เงิน อุด หนุ น รายหั ว และกรณี ให
ผูปกครองที่เปนขาราชการสามารถเบิกเงินสวัสดิการคาใชจายในการเรียนอนุบาลของบุตรได
ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา ๑) ได
ศึกษาความตองการของผูปกครองบริเวณรอบมหาวิทยาลัยหรือไม ๒) สถานที่ยังตองปรับปรุงใหเหมาะสม ๓)
ขอความที่ระบุวา “การเรียนรูจากการเลน” ทําใหเขาใจวา โรงเรียนนี้เลนอยางเดียว เปลี่ยนเปนคําอื่นไดหรือไม
เชน เรียนรูจากสาระบันเทิงหรือโครงการเรียนรูภาษาแบบเลน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กลาวถึงกรณีโรงเรียนมอนเตสซอรี่วา เปนแนวทางที่
นิยมกันมาก ศูนยจึงควรทําใหเต็มรูปแบบ โดยผสมแนวทางมอนเตสซอรี่ดวย
อธิการบดีใหขอมูลวา เมื่อจะเริ่มดําเนินโครงการไดเชิญอาจารยชุลีกร เลิศประเสริฐ มาหารือ
และตอมาสภามหาวิทยาลัยก็ใหทดลองดําเนินการจนประสบความสําเร็จมากพอสมควร เพราะผูปกครองชื่นชม
เด็กเรียนรูไดดี จากวันนั้นถึงวันนี้ งานกาวหนาและทีมงานก็ทํางานไดดี ที่ยังติดขัดคือ สถานที่ อาคารที่ตั้งอยู
ขณะนี้ยังไมเหมาะสม จึงไดหารือกับกองอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมแลว มีแนวทางวา จะยายวิทยาลัยการ
ฝกหัดครูมาพื้นที่บริเวณนี้ ขณะนี้ ศูนยวัฒนธรรมพระนครที่ดูแลอาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรมที่ศูนยตั้งอยู
ในปจจุบันก็สอบถามเรื่องคาน้ําคาไฟ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ในเอกสารระบุวา บุคลากรมี ๑๑ คน รวมแมบานดวย ดังนั้น
ไมตองตั้งเปนฝายเพราะจะตองตั้งเปนหัวหนาอีก ขณะนี้ที่งานดําเนินไปไดดีก็เพราะไมมีฝาย โดยใหกําหนดเพียง
วา ใครชวยดูแลดานใด สําหรับคณะกรรมการที่ดูแลศูนยนั้น ใหเปนอธิการบดีหรือรองอธิการบดีก็ได ไมตองไป
เปน ทุกคน แตตองมีคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู ผูทรงคุณวุฒิ สาขากอนปฐมวัยและปฐมวัยก็ควรมี ผูแทน
ผูปกครองก็ควรมีโดยให ผูป กครองเลือกกันเอง มี วาระปตอป และจะเปน ตอก็ได และใหลองคิดงบประมาณ
รายจายที่เปนคาเชาคาน้ําคาไฟดวย สวนการฝกวินัยใหเด็กนั้นควรเนนใหเขมขน ใหกินขาวแลวลางจาน ใหสวด

๑๑

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28
30
32
34

มนตงายๆ อาราธนาศีล อาราธนาธรรม มีการใหรางวัล ผูปกครองจะชื่นชมมาก ถาตองการยืมเงินไปสรางอาคาร
เรียน สภามหาวิทยาลัยก็ยินดี ในวงเงิน ๓ – ๕ ลานบาท โดยใหมีพื้นที่มากๆ นอกจากนี้สิ่งที่ควรดําเนินการคือ
๑) ทําประกันใหเด็ก ๒) พาออกนอกสถานที่ศึกษาดูงานวัฒนธรรมแลวใหกลับมาเลา เพื่อจะไดรูจัก เก็บใจความ
๓) สอนใหรักการอาน อภิปราย ถกเถียงกันอยางใจกวาง โดยไมโกรธเมื่อมีใครโตแยง ในการนี้ ขอใหวิทยาลัย
การฝกหัดครูไปดําเนินการตามขอ ๓) ดวยเพื่อจะไดเปนตนแบบการฝกหัดครูของสถาบันอื่นๆ ได ทั้งนี้ถาคนใน
สังคมมีวินัยจะยอมรับกฎกติกาและเมื่อทุกคนรูกฎกติกาก็จะไมทะเลาะวิวาทกัน การเรียนรูเรื่องสมาธิก็ชวยให
เด็กของเราแตกตางจากเด็กโรงเรียนอื่น เพราะสมองจะเปรื่องปราด ตอไปก็ใหขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถม ไป
สอบแขงขันเรียนตอที่ไหนก็ได สิ่งที่หัวหนาศูนยตองการคือครูนั้น นาจะทําไดเปนกรณีพิเศษ คือเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย แลวนําเงินสวนหนึ่งเขากองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เปนระบบสวัสดิการโดยไมทําเปน
กรอบอั ต รากํ าลังของมหาวิ ทยาลัย ขอให ใจกลาและปรึกษาหารือกั บ ผู รู อย าใช รูป แบบคณะเพราะขั้ น ตอน
มากมาย และไม ตองมี รายละเอีย ดภาระงาน (Job Description) ขณะนี้หั ว หน าศู น ยทําถูก ตองและดีแลว ที่
ขยายงานของศูนยแตใหคิดใหกวางขึ้น จําเปนตองใชเงินก็มาขอยืมไป จะสรางอาคารก็ตรวจสอบดูวามีเงินเหลือ
ปละเทาใด พอจะสรางอาคารไดหรือไม ใหขอยืมจากมหาวิทยาลัยและวางแผนวาจะใชคืนไดเทาใด ใหทําเปน
ตัวอยาง และเมื่อทําไดเงินเดือนบุคลากรก็จะไดสูงขึ้น หากตองการขอบังคับการบริหารงานก็ใหคิดวาตองการ
อะไรบาง ระบุมาเปนขอๆ และกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมายและฝายจัดทําขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศ จะชวยรางให และใหไปสํารวจวาพื้นที่ชั้นลางของอาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรมมีวาง
บ างหรื อ ไม จ ายค าน้ํ าค าไฟให บ าง โดยศู น ย วั ฒ นธรรมพระนครไม ค วรคิ ด เต็ ม อั ต รา อี ก ทั้ งขอให พ ยายาม
ดําเนินการใหไดงบอุดหนุนจากรัฐบาล โดยไปสอบถามขอมูลจากโรงเรียนอนุบาลอื่นๆ ทั้งโรงเรียนเอกชนและ
โรงเรียนรัฐบาล โดยใหไปเขียนโครงการใหกวางกวานี้
มติที่ประชุม ๑) เห็นชอบการขยายชั้นเรียนศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนปฐมวัน ๑ ถึง
ปฐมวัย ๓ โดยใหตัดผังโครงสรางการบริหารงานออก
๒) หากต องการขอบั งคั บ การบริหารงานก็ ให คิด วาตองการสิ่งใดบ าง ระบุมาเป นข อๆ และ
กรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมายและฝายจัดทําขอบังคับ ระเบี ยบ
ประกาศ จะชวยรางให
๓) ใหไปสํารวจวาพื้นที่ชั้นลางของอาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรมมีวางบางหรือไม โดย
จายคาน้ําคาไฟใหบาง แตศูนยวัฒนธรรมพระนครไมควรคิดเต็มอัตรา
๔) ขอใหพยายามดําเนินการใหไดงบอุดหนุนจากรัฐบาล โดยไปสอบถามขอมูลจากโรงเรียน
อนุบาลอื่นๆ ทั้งโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลและเขียนโครงการใหกวางกวานี้
๓.๓ โครงการจางเหมาบริการหองเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Smart Classroom)
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย รายงานวา สื บ เนื่ องจากการประชุ มสภามหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนคร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วาระ ๓.๕ ที่ประชุมไดพิจารณาโครงการจาง
เหมาบริการหองเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Smart Classroom) และมีมติ ๑) ใหดําเนินโครงการฯ ในอาคาร
๓ อาคาร ไดแกอาคารปยมหาราช (อาคาร ๒๐) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๕) อาคารเรียนรวมและ
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ศูนยวัฒนธรรม ๒) ใหอธิการบดีดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงาน (ToR) และดูแลการ
จั ด ซื้ อจั ด จ าง โดยมอบ ผู ช ว ยศาสตราจารย มณฑล จั น ทร แจ มใส กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู ดํ ารง
ตํ า แหน ง บริ ห าร และประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ เป น กรรมการร ว มกั บ คณะกรรมการจาก
มหาวิทยาลัยดวย และเนื่องจากเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลง ใหเขียนระบุในสัญญาดวยวาถามี Application
ใหม ก็ใหเปลี่ยนดวย นั้น ในการนี้ คณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานไดรวมประชุมกับผูเกี่ยวของ กําหนดและ
จัดทําขอบเขตการจางแลว โดยมีขอสรุปวา ลักษณะโครงการเปนการจางเหมาบริการผูกพัน ๕ ป ในวงเงินทั้งสิ้น
๓๗,๖๕๒,๐๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดลานหกแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน) เฉลี่ยปละ ๗,๕๓๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดลาน
หาแสนสามหมื่นบาทถวน) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณโครงการนี้ ในชั้นตน ไว ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อให
สามารถดําเนิ น การจั ดหาตามระเบี ย บได จํ าเป น ต องขออนุ มัติส ภามหาวิทยาลัยดํ าเนิ น โครงการ โดยอนุ มัติ
งบประมาณผูกพัน ๕ ป ปละ ๗,๕๓๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๗,๖๕๒,๐๐๐ บาท โดยใชเงินจากงบประมาณเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัยหรือพิจารณาตามแตจะเห็นสมควร จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
อธิการบดีให ขอมูล วา การดําเนิ นโครงการนี้เปน ไปตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล
และเชิญคณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงาน ไดนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
อาจารย ชิ น วงศ ศรี ง าม ประธานคณะกรรมการกํ า หนดขอบเขตของงาน รายงานว า
คณะกรรมการตระหนักถึงการดําเนินงานตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจ
(Value-based economy) และโครงการนี้ จ ะตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และการพั ฒ นาความคิ ด
สรางสรรคไดเปนอยางดี คณะกรรมการทํางานรวมกันโดยประชุมหลายครั้ง ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหองเรียน
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ การกําหนดขอบเขตของงานคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่ครู อาจารย และนักศึกษาจะไดรับ
และปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
รองศาสตราจารย ทองหล อ วงษ อิน ทร ให ขอสั งเกตวา เทคโนโลยี จะเปลี่ ยนแปลงรวดเร็ ว
ควรดําเนินการเปนรายป
อธิ ก ารบดี ให ข อ มู ล ว า ผู ให บ ริ ก ารจะจั ด ทํ า ให แ ล ว เสร็ จ และใช ไ ด ทั้ ง ๖๒ ห อ งในป แ รก
สวนมหาวิทยาลัยชําระคาใชจายเปนรายป
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ที่กลาวมานั้นเปนลักษณะซื้อแลวผอนสง
อาจารยชิน วงศ ศรีงาม อธิบ ายวา โครงการนี้เปนการจางเหมาใหผูป ระกอบการมาบริการ
มหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา ๕ ป โดยผูประกอบการตองจัดบริการครบถวนภายในปแรก และแตละปตองดูแล
การใช หากอุปกรณเสียชํารุดก็ตองซอมหรือจัดมาทดแทน จึงไมใชการซื้อแตเปนการจางเหมาบริการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เมื่อพนเวลา ๕ ป อุปกรณตางๆ จะเปนของผูใด
อาจารยชินวงศ ศรีงาม ตอบวา เปนของผูประกอบการ
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําถามวา เมื่อครบ
๕ ป ผูประกอบการจัดเก็บอุปกรณไป หองเรียนจะกลับสูสภาพเดิมและจะใชไดหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา มหาวิทยาลัยสามารถใชอินเทอรเน็ต Wifi ไดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
หรือไม
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อาจารย ชิ น ะทั ต ร นาคะสิ งห ให ขอ มู ล ว า อาจารย และนั ก ศึ กษาพู ด กั น ทั่ ว ไปว า สั ญ ญาณ
อินเทอรเน็ต Wifi ของมหาวิทยาลัยไมทั่วถึง
ผู ช ว ยศาสตราจารย อ รรถพล ป อ มสถิ ต ย ผู อํ านวยการสํ านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รายงานวา หลังจากรับตําแหนงเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ไดทราบวามีปญหาสัญญาณอินเทอรเน็ต
Wifi ไม ทั่ว ถึ ง และได แก ป ญ หาโดยประสานบริ ษั ท AIS ซึ่ งกํ าลั งดํ าเนิ น โครงการ CSR (Corperative Social
Responsibility) ให ม าวางระบบใยแก ว ป ญ หาที่ พ บอี ก ประการหนึ่ งของสํ านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ได รับ ทราบจากบุ คลากรคื อ เมื่ อมี อาคารใหม ก็ต องซื้ อระบบเครือข ายสั ญ ญาณเพิ่ ม ป จ จุ บั น มี
บุ คลากรเพี ยง ๔ คน จึ งต องให ส ถานประกอบการมาสํ ารวจและจ างเหมาบริการเพราะถาทํ าเองต องลงทุ น
งบประมาณทั้งดานอุปกรณ วัสดุ และบุคลากร
อธิการบดี กลาววา ตองยอมรับวา ปญหามีมาตอเนื่องเพราะขาดผูรูที่สามารถปฏิบัติจริงได
จึงมีนโยบายใหใชผูประกอบการภายนอก (Outsources) เชน อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรประยุกต (อาคาร
๘) เฉพาะเดินสายไฟเบอรออพติกก็เปนเงิน ๗ ลานบาทแลว
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา คาใชจายที่ระบุวา ๗.๓ ลานบาทเปนราคากลางใชหรือไม ถาใช
ขอใหเขียนระบุใหชัดเจนถูกตอง และเมื่อครบ ๕ ปแลว ผูประกอบการจะนําเครื่องมืออุปกรณ ตางๆ กลับไป
หรือไม ขอใหทําสัญญาใหผูประกอบการมอบเครื่องมืออุปกรณตางๆ ในมหาวิทยาลัย ขณะอยูในสัญญาก็ใหดูแล
บํารุงรักษาอุปกรณใหดี
นายดุ สิต เจริ ญ ควนิ ช ให ความเห็ น ว า ระยะเวลา ๕ ป ถื อว าเหมาะสมคุ มค าในระยะยาว
อยางไรก็ตาม เครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่ติดตั้งในหองเรียนควรเปนของมหาวิทยาลัยเมื่อหมดสัญญา
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาวแสดงความเห็นวา ตองมีการระบุเรื่องการปรับปรุงเครื่องมือ
และอุปกรณตางๆ ใหทันสมัยอยูเสมอตลอดเวลา ๕ ป
อุ ป นายกสภามหาวิท ยาลั ย ให ขอสั งเกตว า เอกสารหน า ๔๒ เป น ไปตามที่ อาจารย ชิ น วงศ
ศรีงาม นําเสนอมา แตตั้งแตหนา ๖๔ ไปไมสอดคลองกับที่อาจารยกลาวมา
อาจารยชินวงศ ศรีงาม ชี้แจงวา เอกสารหนา ๖๔ เปนตนไปเปนขอมูลเกาที่แนบมาเพื่อเสนอ
กรรมการ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา ๑) ใหเพิ่ม TOR ใหชัดเจนวา ๑.๑) ผูประกอบการจะตอง
ดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ต ลอดระยะเวลา ๕ ป และมี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาให ทั น สมั ย อยู เ สมอ ๑.๒)
ผูประกอบการตองมอบเครื่องมืออุปกรณทั้งหมดใหมหาวิทยาลัยเมื่อครบเวลา ๕ ป ๑.๓) ถามหาวิทยาลัยจะให
ผูประกอบการดูแลตอ จะคิดคาใชจายปละเทาใด จะไดตอรองราคาถึงเวลาที่จะใหทําตอ มหาวิทยาลัยจะไดรูวา
ตองจายเทาใด ๒) เห็นชอบการจางเหมาบริการและมอบนโยบาย ๒.๑) ใหผูประกอบการดําเนินการใหแลวเสร็จ
จึ งจะชํ าระค าใช จ าย ไม ต อ งจ ายร อ ยละ ๑๕ เพราะไม ใช ก ารจั ด ซื้ อ ๒.๒) ให ฝ า ยบริ ห ารและผู รั บ ผิ ด ชอบ
ระมัดระวัง ตรวจตรา สอดสอง ทําใหถูกตองตามกฎหมายในลักษณะการจางเหมาบริการ
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เสนอแนะให ป รั บ เอกสารให เป น ไปตามรู ป แบบโดยกํ า หนด
วัตถุประสงคใหชัดเจนวา ฝายใดรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยหรือผูประกอบการ เพราะตองนําไปแนบทายสัญญา
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะใหเขียนวัตถุประสงคใหชัดเจนวา “วัตถุประสงคในการรับ
บริการ ๒.๑ ผูรับจางบริการตองทํา ...” พรอมทั้งกําหนดเปนขอๆ ใหชัดเจน
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นายดุสิต เจริญควนิช เสนอใหเพิ่ มเติมอีกขอหนึ่งวา ขณะบริการใหจัดเป นศูนยเรียนรูและ
บริการอาจารยและนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ซึ่งไมใชเฉพาะการเปนผูใชระบบ แตเปนการเรียนรูระบบ
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ถามวา มีหองเรียนที่ตองทํากี่หอง และที่ผูประกอบการ
ตองมีผูดูแลตลอดเวลานั้นไดสัดสวนกันหรือไม เพราะจากประสบการณ หนวยใหบริการมักมีบุคลากรไมเพียงพอ
จึงควรกําหนดสัดสวนผูใหบริการใหชัดเจน และมีตัวชี้วัดวาผูประกอบการใหบริการมีมาตรฐานหรือไม จะเลิก
จางหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอวา ควรใหผูกําหนดขอบเขตงานไปสอนในหองเรียนคุณภาพฯ นี้กอน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา หนา ๓๙ ขอ ๓.๖ ตัวเลขที่ระบุวา ตองมีผลงานไมต่ํากวา
๑๘,๘๒๖,๐๐๐ บาท นั้น เปนการกีดกันหรือไม
นางสาวทิพยรัตน ขันธิจิตร หัวหนางานพัสดุชี้แจงวา ตามระเบียบระบุไววา ไมเกินรอยละ ๕๐
ของวงเงินทั้งหมด
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย ให ความเห็ น วา ถ ากํ าหนดต่ํ า กวารอยละ ๕๐ อาจจะเป น ประเด็ น
ขอสังเกตของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ได ดังนั้นการกําหนดไวรอยละ
๕๐ จึงเปนการดีแลว
มติที่ประชุม อนุมัติใหดําเนินโครงการจางเหมาบริการหองเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Smart Classroom)
ในลักษณะผูกพัน ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ปละ ๗,๕๓๐,๐๐๐ บาท รวม ๓๗,๖๕๒,๐๐๐
บาท โดยใชเงินจากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย และ
๑) ใหเพิ่ม TOR ใหชัดเจนวา
๑.๑) ผูประกอบการจะตองดูแลหรือรักษาเครื่องมืออุปกรณทั้งฮารดแวร (hardware) และ
ซอฟตแวร (software) ตลอดระยะเวลา ๕ ป และมีการปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ เมื่อครบ
สัญญา ๕ ปใหยกใหเปนของมหาวิทยาลัย
๑.๒) ถามหาวิทยาลัยจะใหผูประกอบการดูแลตอ จะคิดคาใชจายปละเทาใด ถึงเวลา
ที่จะใหทําตอ มหาวิทยาลัยจะไดรูวาตองจายเทาใด
๑.๓) ใหเพิ่มวัตถุประสงคอีกขอหนึ่งวา ขณะบริการใหจัดเปนศูนยเรียนรูและบริการ
อาจารยและนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของในการเรียนรูระบบ
๑.๔) ใหปรับเอกสารใหเปนไปตามรูปแบบโดยกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวาฝายใด
รับผิดชอบ เพราะตองนําไปแนบทายสัญญา
๒) มอบนโยบายในการดําเนินการ
๒.๑) ให ผู ประกอบการดํ าเนิ นการให แล วเสร็ จ จึ งจะชํ าระค าเช า โดยไม ต องจ ายเงิ น
ลวงหนารอยละ ๑๕ เพราะไมใชการจัดซื้อจัดจาง
๒.๒) ใหฝายบริหารและผูรับผิดชอบระมัดระวัง ตรวจตรา สอดสอง ทําใหถูกตองตาม
กฎหมายในลักษณะการจางเหมาบริการ
๓.๔ รายงานการติดตามการดําเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน (วาระลับ)
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ในระเบียบวาระนี้ รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งผูเขารวม
ประชุมไดออกจากหองประชุม ยกเวนผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ และนางสาวสรอยทอง เมณฑกูล นิติกร
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามการดําเนินงาน
ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน นําเสนอขอมูลตอที่ประชุมรายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรวมพิจารณา
มติทปี่ ระชุม ใหดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ สถิติการดํารงตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอรายงานขอมูลสถิติการดํารงตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.
๒๕๖๐ รายละเอี ย ดดั งเอกสารประกอบการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระนี้ จึ งเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ โปรดทราบ
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ รายงานการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามมติ แ ละข อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันศุกรที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดติดตามการดําเนินงานตามมติและ
ขอเสนอแนะของที่ประชุมแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
ผู ช ว ยศาสตราจารย พ รทิ พ ย รั ก ชาติ ผู ช ว ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ในวันศุกรที่ ๑๗
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัด
ครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๖
2
4
6
8
10

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

