๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘
วันศุกรที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
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นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
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๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๔. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๕. อาจารยชินวงศ ศรีงาม
๖. ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
๗. อาจารยสถาพร ปกปอง
๘. อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
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๑๓. นางจันทา สมตน
๑๔. นางสาวจรัสวรรณ ภักดีชนะ
๑๕. นางสาวกาญฒิมาภรณ ชินบดี
๑๖. นางสาววันวิสา วิศาลนิตย
๑๗. นางสาวธราภรณ ศรีงาม
๑๘. นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
๑๙. นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
๒๐. นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
๒๑. ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๒๒. อาจารยกฤตพล วังภูสิต
๒๓. นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
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รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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ระเบียบวาระการประชุม
นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ประธานการประชุ ม กล า วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
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๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมีนักศึกษา
และบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ดังนี้ ๑) นักศึกษาสาขา
สถาป ตยกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภั ฏ พระนคร ได รับรางวัลการประกวดงาน
ออกแบบสถาป ต ยกรรมระดั บ นานาชาติ 16 th International Architecture Design Studio AIAC2015 Madrid
Awards ณ ราชอาณาจักรสเปน โดยไดรับรางวัลชมเชย (Honorable Mention) จากผลงานรอบสุดทายที่จัดแสดง
จํานวน ๔๔ ชิ้น จาก ๑๑ มหาวิทยาลัยจาก ๑๐ ประเทศ ไดแก (๑) นายเกริกฤทธิ์ ผาสุก (๒) นายพิษณุพงศ บุญเปง
(๓) นายเอกสิทธิ์ มุยแดงชัยพัฒน (๔) นายศตวรรษ เยี่ยงบัณฑิต (๕) นายดนัย ตายธานี (๖) นายวัชรพล วัดจินดา
โดยมี อ าจารย ผู ค วบคุ ม ได แ ก (๑) อาจารย ม ณฑล จั น ทร แ จ ม ใส (๒) ผู ช ว ยศาสตราจารย พั ฑ รา สื บ ศิ ริ
(๓) อาจารยอิสรี ศรีคุณ (๔) อาจารยจุฬาลักษณ ชาญกูล ๒) อาจารยไฉน เลาะเงิน สาขาวิชาการพัฒ นาชุมชน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในนามของคณะลําตัด ดร.ไฉน ลูกเมืองมีน ไดรับรางวัลเกียรติยศ บนเสนทาง
ชีวิต “คนดี ความดี แทนคุณแผนดิน ประจําป ๒๕๕๘” สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ในโครงการหนึ่งลานกลาความดี
ถวายในหลวง มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในการนี้จึงเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรเพื่อแสดงความ
ยินดีกับบุคคลดังกลาว
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย กล าวแสดงความยิ น ดี และขอบคุ ณ คณาจารย แ ละนั กศึ กษาที่ ใช ความรู
ความสามารถจนสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย ขอใหมีความพยายามทําตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย
แลว จํานวน ๑๕ หนา รายละเอี ยดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบี ยบวาระนี้ จึงนํ าเสนอที่ ป ระชุ มเพื่ อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
๓.๑ (ราง) แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รองอธิการบดี/ปฏิบัติ
หนาที่ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอขอมูลความวา มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน สํานักงาน
อธิการบดีไดจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผานคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝายแผน งบประมาณ และการคลัง เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบรอยแลว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผูทรงคุณ วุฒิ ถามวา ไมป รากฏขอมู ลของ
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ไมทราบวาอยูในสวนใด
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รองศาสตราจารยเพี ย งพบ มนตน วลปรางค รายงานวา ขอมูล ของวิทยาลัย นานาชาติ พระนคร
จัดแยกออกไปและไดนําเสนอแผนงานไปแลวในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผานมาเพราะเปนเงินยืม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ควรใหนําขอมูลของวิทยาลัยนานาชาติพระนครมารวมไวดวยเพื่อให
ทราบขอมูลที่ชัดเจน
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค กลาววา จะนําขอมูลของวิทยาลัยนานาชาติพระนครมา
ตอทายเปนหนวยงานที่ ๒๑ ในเอกสารเลมนี้
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําถามวา ในหนา ๓๗
ขอ ๑ ปรับปรุงสภาพทางกายภาพ อาคารสถานที่ หองเรียน ระบบ ICT สิ่ งแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกและ
นันทนาการนี้คือหองเรียนคุณภาพ (Smart Classroom) ทีเ่ คยของบประมาณไวเดิมหรือไม
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา งบประมาณโครงการหองเรียนคุณภาพกันเงิน
เหลื่อมปไวในป ๒๕๕๘ รายการขอ ๑ ที่กลาวมานี้ เปนการปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการและบํารุงรักษาระบบ ICT
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุ ณวุฒิถามวา ในยุทธศาสตรที่
๘ หนา ๔๑ ประมาณการรายจายเกินรอยละ ๘๐ ไดหรือไม เพราะบางรายการ เชน รายการที่ ๐๘ ประมาณการ
รายจายถึงรอยละ ๙๐
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา จะต่ํากวารอยละ ๘๐ ก็ได แตไมควรเกิน
รอยละ ๘๐ ในสวนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ประมาณการรายรับ ๑๐ ลานบาท ประมาณการรายจาย ๙ ลาน
บาทนั้น เพื่อเปนการกระตุนและสรางขวัญกําลังใจใหอาจารยทําวิจัยมากยิ่งขึ้น จึงหักไวเพียงรอยละ ๑๐
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิถามวา การเพิ่มงบประมาณ
ในป ๒๕๕๙ ที่เปนจุดเดนจากป ๒๕๕๘ มีอะไรบางที่จะใหผลลัพธซึ่งสามารถเผยแพรไปสูภายนอกได
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา ในหนา ๒๖ มหาวิทยาลัยจะเนนพัฒนา
ระบบการวางแผนทรั พ ยากรในองค ก ร (Enterprise Resource Planning หรื อ ERP) เนื่ องจากในป งบประมาณ
๒๕๕๘ มหาวิทยาลั ยได ดําเนิ นการใชระบบ E-Document ได ป ระสบความสําเร็จ ดั งนั้ น จะมี การเชื่ อมตอระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management for Information System หรือ MIS) ใหสมบูรณโดยนําระบบ ERP มา
ชวยในการบริห ารจัดการเพื่ อใหเกิดความโปรงใส และการพัฒ นาหลักสูต รการเรียนการสอนเพื่ อรองรับ การเขาสู
ประชาคมอาเซียน เชน หลักสูตรที่สอนดวยภาษาอังกฤษ (English Program หรือ EP) หลักสูตร ๒ ภาษา (Bilingual
Program) และหลักสูตรนานาชาติที่สอดคลองกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยังสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติและผลงานทางวิชาการที่ไดรับ รองการจดสิทธิบัตรหรือได
รับ รองคุณ ภาพ เพื่ อให สอดคล องกับ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษา การสงเสริมคุ ณ ธรรม จริยธรรม การพั ฒ นา
ศักยภาพและความพรอมทางวิชาการและวิชาชีพแกบุคลากร การพัฒนาอาคารสถานที่และแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอม
และสิ่งอํานวยความสะดวก การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ งในและตางประเทศ การลดรายจายและเพิ่มรายได เรงรัดระดมทุนหา
รายไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยและการบริการวิชาการ
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พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา จากจุดออนใน
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษานั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารดํ าเนิ น การปรั บ ปรุ งในส ว นนั้ น หรื อไม และจากที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยไดมอบนโยบายอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการฝกหัดครู จะทําอยางไรที่จะสรางความเปนเลิศ
ใหกับการฝกหัดครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งก็จะตองเสนอแผนงบประมาณมาดวย และจากการหารือกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดทราบวา ตอไปนี้จะจัดงบประมาณการวิจัยทางดานอุตสาหกรรมใหมากขึ้น
เพื่ อ เป น การส งเสริ ม การลงทุ น กิ จ การอุ ต สาหกรรมของไทยมากขึ้ น โดยจะรั บ เป น ผู ป ระสานให งานวิ จั ย เกิ ด แก
มหาวิทยาลัยมากขึ้น
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา งบประมาณการวิจัยในยุทธศาสตรที่ ๓ นั้ นนอยมาก แต
โอกาสในการหางบประมาณจากภายนอกนั้นมีมากหากดําเนินการในเชิงรุก เชนงบประมาณการพัฒนาพลังงานเพื่อ
ชุมชน โดยการหารือกับผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) หรือหนวยงานอื่นๆ เพื่อระดมทุน ปจจุบันรัฐมีนโยบายในการดูแลเศรษฐกิจระดับชุมชน จะทําอยางไรที่จะวิจัย
เพื่อสงเสริมนโยบายนี้ เพราะมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศนเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยูแลว โดยการทําเปน ชุดโครงการวิจัยสราง
รูปแบบการจัดการทองถิ่นอยางยั่งยืน
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา รูปแบบการเขียน
แผนมี การพั ฒ นาขึ้น มากและจะมีการวัด ผลเชิงคุ ณภาพซึ่งจะสะท อนวาใชงบประมาณคุมคาหรือไม จากนั้ นได ให
ขอเสนอแนะวา เอกสารหนา ๓๙ ยุทธศาสตรที่ ๖ ขอ ๓ ยกภูมิปญญาไทย OTOP, SMEs สูมาตรฐานสากล สราง
มูลคาเพิ่มและขีดความสามารถในการแขงขัน รัฐบาลกําลังผลักดันเรื่องนี้อยู มหาวิทยาลัยยังใหงบประมาณนอยไป ใน
อนาคตควรเนนน้ําหนักมากขึ้นใหสอดคลองกับ นโยบายของรัฐบาล เชน เดียวกับยุทธศาสตรที่ ๘ ยกคุณภาพและ
มาตรฐานและคุณภาพการจัดการในการระดมทุน และหารายไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยและพันธมิตร สูความ
เป นมืออาชีพ โดยเฉพาะโครงการรายไดจากการดําเนิน งานวิจัย งบประมาณก็นอยไป สวนการใชคําในการเขียน
ยุทธศาสตร เชนคําวา สูสากล สูความเปนมืออาชีพนั้น เปนเรื่องที่ดีแตอาจเปนเรื่องที่ทําไดยากในทางปฏิบัติและยังไม
เห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะวา
๑) ควรมี ขอมู ล สรุป วาป นี้ มหาวิทยาลัย เน น อะไร ป ตอไปเน น อะไร ๒) การฝ กหั ด ครู เป น ภารกิ จที่ สํ าคั ญ ป จจุบั น
คุรุสภาใหความสําคัญกับการนิเทศและกําหนดเกณฑวาอาจารยใหมยังไมใหนิเทศการสอน ในขณะที่วิทยาลัยการ
ฝกหัดครูตองจัดอาจารยนิเทศกไปดูแลนักศึกษาที่ปฏิบัติการวิชาชีพจํานวนมาก จึงขาดแคลนอาจารยนิเทศก ระดับ
บัณ ฑิ ต ศึกษา สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา (สกอ.) ก็กําหนดเกณฑ วา แมมีคุณ วุฒิ ป ริญญาเอกมาก็ไม
สามารถสอนไดถาไมมีงานวิจัยที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน ดังนั้นการรับอาจารยเขามาในวิทยาลัยการฝกหัดครู
จะตองพิจารณาเปน ๒ สวน คือ ผูที่สําเร็จการศึกษาปริญญาเอก และผูที่มีประสบการณมาแลวเพื่อมาดูแลโครงการ
ปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีความสําคัญและโดดเดนใหคงอยู มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาเรื่องการรับอาจารยใหม
และเกาเพื่อใหเพียงพอตอการผลิตครูดวย
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหขอสังเกตเกี่ยวกับ โครงการการพัฒ นาหลักสูตรใหมในเอกสารหน า
๓๐ และ ๓๑ วา ไดผานการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยแลวจะถือวาเปนกรอบหรือแผนไดหรือ ไม และไดพิจารณา
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อย างรอบคอบหรือไม ว า หลั กสู ต รเหล านี้ เป น ที่ ต องการเรี ย น บั ณ ฑิ ต ที่ สํ าเร็จ การศึ กษาไปแล วมี งานทํ าหรือไม มี
อาจารยพรอมหรือไม สวนหลักสูตรปริญญาเอกนั้นไมไดระบุไวในโครงการปรับปรุงเลย มีแตปริญญาโท ปริญญาเอกที่
มีอยูจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา หลักสูตรครุศาสตรนั้นเหตุใดจึงอยูในคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไมไปอยูที่วิทยาลัยการฝกหัดครู
รองศาสตราจารย พ งศ หรดาล อธิ ก ารบดี / กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยตํ า แหน งกล าวว า
หลักสูตรครุศาสตรนั้นมีวิทยาลัยการฝกหัดครูรับผิดชอบ สวนศาสตรสาขาวิชาเอกก็จะอยูตามคณะ เชน ศาสตรของ
ฟสิกสก็จะอยูที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนวิชาชีพครูจะอยูที่วิทยาลัยการฝกหัดครู
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ในการดําเนินการก็ทําเชนนั้นได แตใหระบุวาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู มิใชระบุคณะอื่น
รองศาสตราจารย คมเพชร ฉั ตรศุ ภ กุ ล กลาววา รูป แบบของจุ ฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย คณะครุ
ศาสตรรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรทุกหลักสูตรตั้งแตระดับปริญญาตรี โท และเอก เพียงแตรายวิชาเอกนั้นไปเรียนที่
คณะอื่นๆ สวนมหาวิทยาลัยราชภัฏเคยใชรูปใหคณะตางๆ รับผิดชอบตั้งแตเปนวิทยาลัยครู เมื่อเปนมหาวิทยาลัยก็
ยังคงใชรูปแบบเดิม ซึ่งเห็นดวยถาสามารถปรับใหเปนสากลกลาวคือ ในทางเอกสารใหสังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู
สวนทางปฏิบัตินั้นเปนความรวมมือระหวางวิทยาลัยการฝกหัดครูและคณะนั้นๆ ที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเอก
ทั้งนี้ สํานักงานมาตรฐานและรับรองคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก็เคยใหขอสังเกตประเด็นที่ใหหลักสูตรครุศาสตรไป
สังกัดตามคณะตางๆ
ศาสตราจารย สนิ ท อั กษรแก ว ให ขอมู ลวา มี อาจารยที่มีความรูเกี่ ยวกั บ การศึ กษาของญี่ ปุ น มา
ถายทอดความรูวา มหาวิทยาลัยในญี่ ปุนปจจุบัน ตระหนั กวาคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่ํากวาสิงคโปร จีน เกาหลี
จึงพยายามเรงรัดพัฒนาคุณภาพใหเพิ่มขึ้น ๔ เรื่อง คือ ๑) หลักสูตร พิจารณาวาหลักสูตรใดควรจะยุบ หลักสูตรใด
ควรนํามารวมกันเพื่อสรางความเขมแข็ง หลักสูตรใดที่มีความจําเปนตองเปดใหม ๒) การรับนักศึกษา โดยพิจารณา
แนวทางการรับเปน ๒ กลุม ไดแก กลุมเกง เพื่อยกคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและกลุมปกติ เพื่อใหโอกาส
ทางการศึกษา ๓) นวัตกรรม โดยพิจารณาแนวทางสงเสริมพัฒนาการสรางนวัตกรรมใหมๆ ๔) ผูบริหาร โดยพิจารณา
สรรหาอยางกวางขวางจากผูมีความสามารถทั่วประเทศ จึงเห็นควรที่จะนําไปเปนขอคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครตอไป
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา สิ่งที่ จะชี้ให เห็ นวา การจัดงบประมาณสิ้นเปลืองและไมไดผลนั้ น
ปรากฏตัวอยางดังเอกสารในสวนของวิทยาลัยการฝกหัดครู หนา ๕๖ ที่สงเสริมสนับสนุนระบบการเรียนการสอนโดย
ใหแตละสาขาวิชาไดงบประมาณไปซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องมือ ซึ่งเปนงบประมาณจํานวนนอย ไมสามารถสรางผลลัพธ
หรือเปาหมายที่ชัดเจนได เปนการจัดสรรงบประมาณตามที่มี ควรที่จะจัดสรรงบประมาณไวที่คณะอยางเต็มกําลัง
เชนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางหองปฏิบัติการชีววิทยา แลวใหผูเรียนวิชานั้น จากทุกคณะไปเรียนโดยมี
อาจารย ผู ส อนเป น ผู เชี่ ย วชาญทางชีว วิท ยา ให วิท ยาลั ยการฝ กหั ด ครูเป น ผู ให คําแนะนํ าทางการสอนซึ่ งจะทํ าให
ประหยัดงบประมาณและเปนตัวอยางของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอไป แตละคณะควรจัดลําดับวาจะเนนอะไรกอน แลว
ให จั ด สรรงบประมาณไปที่ จุ ด เน น นั้ น ให ม าก จะทํ า ให เกิ ด การพั ฒ นาอย างชั ด เจนเป น รู ป ธรรม หากยั ง จั ด สรร
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งบประมาณในลักษณะเฉลี่ยกันไปเชนที่ทําอยูนี้ จะไมเกิดผลอะไรเลย และผูดําเนินการก็ทําไปตามหนาที่เทาที่ทําได
เทานั้น ใหมหาวิทยาลัยไปศึกษาในเรื่องนี้และหารือกับคณะเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นไดใหขอสังเกตวา
ในระยะสองปที่ผานมา มหาวิทยาลัยมุงเนนการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชงบประมาณไปมากแตผลที่
ตองการนั้นคืออะไร และสอบถามวาระบบ ERP นั้นคืออะไร
อธิ ก ารบดี ให ข อ มู ล ว า ระบบ ERP หรื อ Enterprise Resource Planning นั้ น คื อ ระบบบริ ห าร
จัดการทรัพยากรทั้งหมดโดยรวบรวมระบบการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุ บุคลากรและนักศึกษาเขาดวยกัน
มหาวิทยาลัยมุงเนนจะทําใหระบบฐานขอมูลเหลานี้เสถียรขึ้นและเปนปจจุบัน
นายกสภามหาวิทยาลัย ใหขอสังเกตวา เวลานําระบบตางๆ มาใชใหเหตุผลเพี ยงวา ระบบชวยให
สะดวกขึ้น แตสภามหาวิทยาลัยก็ยังไมไดทราบวาผลที่แทจริงนั้นคืออะไร
รองศาสตราจารย ค มเพชร ฉั ต รศุ ภ กุ ล กล าวว า มหาวิ ท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิ โรฒต องการระบบ
ฐานขอมูลที่สมบูรณ และไดติดตอกับบริษัทภายนอกดวยงบประมาณ ๑๑ ลานบาท แตไมไดผลอะไร แสดงวาผูใชงาน
กับผูผลิตมีความเขาใจที่ไมตรงกัน ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยมีความซับซอนและมีหลายหนาที่ ระบบจึงควรมี การ
เชื่อมโยงที่สมบูรณ แมจะพัฒนาชาแตตองใหครอบคลุมทุกอยางที่ตองการ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หากไมรูเทาทันและไปซื้อระบบที่ตายตัวและไมสามารถตอยอดไดก็
ตองซื้อใหม มหาวิทยาลัยอาจจะตองปรึกษากับองคกรมหาชน เชน ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (NECTEC) วามีระบบใดที่ครอบคลุม สามารถตอบสนองงานของมหาวิทยาลัยได หากจะทําเรื่องนี้ตองคิด
อานและมองใหไกลเพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ในปหนาอธิการบดี ควรตองมุงเนนประเด็นนโยบาย
ใหชัดวาจะพัฒนาอะไร จะเสริมอะไร เชน การสรางความเปนเลิศของการฝกหัดครูนั้นเปนสิ่งแรกที่ควรเนน เพราะ
เปนหัวใจของมหาวิทยาลัย ตองหารือกันทั้งวิทยาลัยการฝกหัดครูและมหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องวิธีการและงบประมาณ
คณะอื่นๆ ก็เชนกัน อยาใชวิธีเฉลี่ยงบประมาณเชนนี้
ศาสตราจารย ฐ าปนา บุ ญ หล า ให ข อ มู ล ว า ERP เป น ระบบใหญ ในการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ประกอบด วย ๑) การประชาสั มพั น ธ ๒) การรับ นั กศึ กษา ๓) การรับ เงิน ๔) กระบวนการเรียนการสอน ๕) การ
จายเงิน ๖) การบริหารทรัพยสิน ๗) การบริหารทรัพยากรบุคคล ๘) การวิเคราะหงบการเงิน เพื่อนําไปสูการตัดสินใจ
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กลาววา ในสวนที่ผลการประเมินอยูในเกณฑ ต่ํา เชน การประหยัด
พลังงานนั้น ในยุทธศาสตรที่ ๕ กลยุทธการปรับปรุงมสภาพทางกายภาพ อาคารสถานที่ หองเรียน ระบบ ICT สิ่งแวดลอม
สิ่งอํ านวยความสะดวกและนั นทนาการนั้ น เคยให ขอเสนอแนะเกี่ ยวกับการเปลี่ยนหลอดไฟเป นหลอด LED ที่ สามารถ
ประหยัดไฟฟาไดมากถึงรอยละ ๕๐ โดยมีบริษัทเขามาดําเนินการ มหาวิทยาลัยไมตองออกคาใชจายนั้น การดําเนินการ
ดังกลาวอาจทําใหเกิดมีปญหาภายหลังได จึงควรมีการตั้งงบประมาณและมหาวิทยาลัยดําเนินการเองได
นายไพรั ช อรรถกามานนท ประธานกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงกลาววา มีความเปนหวง ๒ หนวยงานคือ ๑) โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ที่แยกไปใชระบบ
ขาราชการครู ซึ่งแตกตางจากระบบของมหาวิทยาลัย ในสวนของงบประมาณในการพัฒ นาครูมีความแตกตางจาก
อาจารยมหาวิทยาลัยหรือไม ๒) วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนที่ไดรับงบประมาณนอยมาก ในเดือนหนาคณะกรรมการ
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สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะไปเยี่ยมเยือน และเสนอวาแตละคณะควรมีโครงการในการใชประโยชนจากวิทยาลัยชัย
บาดาลพิพัฒนใหคุมคา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เคยไดมอบนโยบายใหใชวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเปนศูนยอบรม
ครู โดยให บั ณ ฑิ ต ครูกอนที่ จ ะสํ าเร็จ การศึ กษาไปอบรมคุ ณ ธรรมจริย ธรรมในระยะเวลา ๒-๓ เดื อนก อนที่ จ ะรั บ
ปริญญา ใหปรับปรุงหอพักเพื่อรองรับและดําเนินการโครงการนี้ใหได
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครูรายงานวา การนํานักศึกษาไปอบรม
คุณธรรมจริยธรรมที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนกอนสําเร็จการศึกษานั้นไดดําเนินการแลว แตเมื่อปการศึกษาที่ผานมาไมได
ไปเนื่องจากในการไปครั้งที่ ๑ นั้นมีปญหาเรื่องการเดินทางมาก การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ และที่พักก็ไมเพียงพอ
ขณะนีม้ หาวิทยาลัยสรางอาคารหอพักเสร็จเรียบรอยแลว ดังนั้นวิทยาลัยการฝกหัดครูจะดําเนินการในปงบประมาณตอไป
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เมื่อดําเนินการแลวเกิดปญหาอุปสรรคแลวหยุด จะทําใหไม
เกิดการขับเคลื่อน ดังนั้น หากมีสิ่งใดที่เปนอุปสรรคใหนํากลับมารายงานเพื่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยจะได
ช วยแก ไข เพื่ อ ให เกิ ด การขั บ เคลื่ อนต อไป จากนั้ น ได มอบนโยบายให ทําระบบงบประมาณใหม โดยในการจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติงานใหรวมโครงการและจัดกิจกรรมรวมคราวเดียวกัน เชน การพัฒนาอาจารยที่เคยใหคณะละ ๒๕,๐๐๐
บาท ก็ใหจัดคราวเดียวรวมกัน ไมใชงบประมาณในลักษณะกระจายแตละหนวยงานอีก และการดําเนินการโครงการ
ตามไตรมาสตามระยะเวลาที่กําหนดก็ยังใชกติกาเดิม หากไมดําเนินการโครงการตามเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุผลให
เรียกคืนงบประมาณและนํามาไวทสี่ วนกลาง
มติที่ประชุม เห็ นชอบแผนปฏิ บัติ งาน (Action Plan) ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบนโยบายให
ดําเนินการจัดทําระบบงบประมาณตามขอเสนอแนะ
๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการรายงานขอมูลความวา ด วยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสาย
วิชาการ จํานวน ๑ ราย ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดังเอกสารที่นําเสนอที่ประชุมเปนวาระลับ
มติที่ประชุม อนุ มัติ กํ าหนดตํ าแหน งและแต งตั้ งบุ คคลให ดํ ารงตํ าแหน งทางวิ ช าการ ระดั บ รองศาสตราจารย
จํ า นวน ๑ ราย ได แ ก รองศาสตราจารย ว รนุ ช แจ งสว าง สั งกั ด คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.๓ แต งตั้ งกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิทยาลั ย ในตํ า แหน ง
อธิการบดี และคณบดี หรือตําแหนงเทียบเทา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ในตําแหนงอธิการบดี และคณบดี หรือตําแหนงเทียบเทา ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
ไดครบวาระแลวเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏพระนคร วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พงศ. ๒๕๕๐ และขอ
๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี
หรือตําแหนงเทียบเทา พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี หรือตําแหนงเทียบเทา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเห็นสมควรโปรด
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการฯ ตามที่กําหนดตามขอบังคับตอไป ทั้งนี้จะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
ที่ประชุมไดสอบถามรายละเอียดในการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานฯ แลวมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ชุดเดิมทําหนาที่ตอไป
มติที่ประชุม เห็ น ชอบแต งตั้งกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลงานของมหาวิทยาลัย ในตํ าแหน ง
อธิการบดี และคณบดี หรือตําแหนงเทียบเทา ประกอบดวย
๑) ผูชวยศาสตราจารยอารีย วชิรวราการ
ประธานกรรมการ
๒) รองศาสตราจารยสุวิทย เฑียรทอง
รองประธานกรรมการ
๓) รองศาสตราจารย ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกุล
กรรมการ
๔) ดร.เฉลิม ศรีผดุง
กรรมการ
๕) ผูชวยศาสตราจารยชลอ วงศแสวง
กรรมการและเลขานุการ
๖) รองศาสตราจารย ดร.เพียงพบ มนตนวลปรางค ผูชวยเลขานุการ
๗) นายพัฒนพงศ จันทรควง
ผูชวยเลขานุการ
๘) นางลภัสรดา นาคพริก
ผูชวยเลขานุการ
๓.๔ แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ไดเสนอแตงตั้งคณะกรรมการนโยบาย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหาร
จัดการโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๒ การบริหารและ
การดํ าเนิ น งาน ข อ ๖ ให มีค ณะกรรมการนโยบายคณะหนึ่ ง ซึ่ งแต งตั้ งโดยสภามหาวิ ท ยาลั ย ประกอบด ว ย ๑)
อธิการบดี เปนประธาน ๒) คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู เปนกรรมการ ๓) คณบดีนอกจาก ๒) ซึ่งเลือกกันเองจํานวน
สองคน เป น กรรมการ ๔) ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากบุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ที่ อ ธิ การบดี เสนอจํ านวนสองคน เป น
กรรมการ ๕) ผูอํานวยการ เปนกรรมการและเลขานุการ ๖) ผูซึ่งผูอํานวยการกําหนดคนหนึ่ง เปนผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ กรรมการตาม ๔) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป แตอาจไดรับแตงตั้งใหมได
จากนั้น เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยไดเชิ ญ อธิการบดี นํ าเสนอรายชื่อบุ คคลตามขอ ๓) และ ๔)
ไดแก คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน และผูชวยศาสตราจารยพูนเกียรติ ประถมบุตร
มติที่ประชุม อนุมัตแิ ตงตั้งคณะกรรมการนโยบายโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๑) อธิการบดี
ประธาน
(รองศาสตราจารยพงศ หรดาล)
๒) คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
กรรมการ
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(ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ)
๓) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน)
๔) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ)
๕) คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๖) ผูชวยศาสตราจารยพูนเกียรติ ประถมบุตร
๗) ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
(อาจารยพีลาภ วงษพานิช)
๘) อาจารยสุธีร คําแกว

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

๓.๕ แนวทางการพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพในการสอบบรรจุเขารับราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ประธานกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนา
นักศึกษาใหมีศักยภาพในการสอบบรรจุเขารับราชการ/กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ รายงานขอมูลความวา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการพิ จารณาแนวทางการพัฒนานักศึ กษาให มีศักยภาพในการสอบบรรจุเขารับราชการนั้ น คณะกรรมการฯ
ไดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินการพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพในการสอบบรรจุเขารับราชการไปแลว ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทรที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และได
เชิญรองศาสตราจารยทิวัตถ มณี โชติ กรรมการฯ นํ าเสนอแนวทางการดําเนิ นงานตอที่ประชุม รายละเอี ยดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช เสนอแนะใหคณะกรรมการพิจารณาวา แผนที่ตั้งไวในชวง ๑ ป ในระดับ
ปริญญาตรีที่ตั้งเปาหมายไวจากรอยละ ๐.๖ เปนรอยละ ๗๕ นั้น ควรกําหนดการดําเนินการเปนระยะจะเหมาะสมกวาวาปที่
๑ ควรเปนเทาใด ปที่ ๒ ควรเปนเทาใด
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเสนอวา เนื่องจากมีโครงการความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและมหาวิทยาลั ยราชภั ฏราชนครินทร จึงควรดํ าเนิ นการโครงการพั ฒนา
นักศึกษาใหมีศักยภาพในการสอบบรรจุเขารับราชการนี้รวมกัน
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา ขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครดําเนินการเรื่องนี้กอนในปแรกวา
ดําเนินการไดผลมากนอยเพียงใด โดยเมื่อผานการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยวันนี้แลว มหาวิทยาลัยตองรับไปดําเนินการ
ตอ และกรรมการชุดนี้ก็จะเปนที่ปรึกษา เมื่อมหาวิทยาลัยดําเนินการแลวไดผลเปนอยางไร ก็ใหนํากลับมารายงานสภา
มหาวิทยาลัยตอไป
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา ๑) ขอเปลี่ยนชื่อ
โครงการเปน “โครงการพัฒนาศักยภาพในการสอบบรรจุเขารับราชการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” ๒) ในยอ
หนาที่ ๒ ขอ ๑ เปาหมายเชิงปริมาณในการสมัครเขาโครงการนั้นไมควรเปนรอยละ ๕๐ เพราะมีผลตอการประเมินโครงการ
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๓) ในขอที่ ๓ นักศึกษาที่เขารวมโครงการสอบผานเกณฑการวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ทุกวิชาของสํานักงาน
ก.พ. และหนวยงานอื่น รอยละ ๗๕ ขึ้นไป นั้นหมายถึง Posttest หรือไม
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ ใหขอมูลวา นักศึกษาตองสอบ Posttest ผานรอยละ ๘๐ แตเมื่อสอบ
วัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตองผานรอยละ ๕๐
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา ขอใหปรับในสวนของรอยละเพราะจากรอยละ ๐.๖ เปนรอยละ ๗๕
นั้นอาจจะยากเกินไปโดยควรหารือกันวาควรจะเปนรอยละเทาใดจึงจะเหมาะสม
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กลาววา ขอใหปรับจํานวนรอยละใหเหมาะสม และใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครดําเนินการใหไดผลกอน หากไดผลดีมากก็ใหเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมารวมดวย
มติที่ประชุม อนุมัติโดยใหปรับโครงการในสวนของจํานวนรอยละใหเหมาะสมและมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่คณะกรรมการกําหนดไวในโครงการฯ ตอไป หากโครงการไดผลดีก็ใหเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทรรวมโครงการ
๓.๖ วาระลับ
ในระเบียบวาระนี้ ผูเขารวมประชุมและผูที่เกี่ยวของกับประเด็นขอรองเรียนไดออกจากหองประชุม และที่
ประชุมไดพิจารณาประเด็นที่เปนวาระลับเปนเวลาพอสมควร
มติที่ประชุม ใหดําเนินการตามมติที่ประชุม
๓.๗ ระเบียบและประกาศวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอธิการบดีนําเสนอขอมูลความวา วิทยาลัยนานาชาติพระนครไดนําเสนอ
ระเบียบ จํานวน ๑ ฉบับ และประกาศจํานวน ๔ ฉบับ ซึ่งผานการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัย
เรียบรอยแลว เมื่อวันจันทรที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ ๑) (ราง) ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร วาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ ด วยเงินรายได พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) (ราง) ประกาศวิทยาลั ย
นานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมรายวิชา ระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ๓) (ราง) ประกาศวิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง
การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ๔) (ราง) ประกาศ
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องอัตราคาสอน ๕) (ราง) ประกาศวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องบัญชีเงินเดือนและอัตราคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระ
นคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทั้งนี้ โดยใหขอมูลเพิ่มเติมวา อัตราเงินเดือนของบุคลากรวิทยาลัยจะเทากับบุคลากรทุก
หนวยงาน โดยเพิ่มคาตอบแทนพิเศษตามคุณลักษณะพิเศษตางๆ เชน เปนสาขาวิชาที่ขาดแคลนบุคลากร ไดเกียรตินิยม
มีคะแนนผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ อาทิ TOEFL รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ถามวา การเพิ่มคาตอบแทนพิเศษนั้น มีกรณีประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือประกาศนียบัตรทีแ่ สดงวาเปนผูมีประสบการณทางการสอนหรือไม หากไมมีก็ขอใหนําไปพิจารณาดวย

๑๒

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
22
24

26

28

30

32

นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษดวยเงินรายไดนั้นครอบคลุมถึง
ชาวตางชาติดวยหรือไม หรือมีอัตราตางหาก หากไมมีกข็ อใหพิจารณาดวยเพราะวิทยาลัยนานาชาติพระนครอาจจําเปนตอง
มีบุคลากรที่เปนชาวตางชาติ และการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่เก็บไปแลวในป ๒๕๕๘ นั้นจะเก็บในอัตราเดิมตลอดหรือไม
เพราะประกาศนี้เปนของป ๒๕๕๙ และใหขอสังเกตเกี่ยวกับการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ระบุวาหากเปนนักศึกษา
ตางชาติจะเก็บเปนสองเทา ซึ่งอาจจะทําใหนักศึกษาตางชาติไปเรียนที่อื่นได
อาจารย กัญณภั ทร นิ ธิ ศวราภากุ ล รักษาการผู อํ านวยการวิทยาลั ยนานาชาติ พระนคร ให ขอมู ลว า
คาตอบแทนของชาวตางชาตินั้ นจะเริ่มที่ อัตราเดียวกัน หากสําเร็จการศึ กษาจากประเทศที่ เปน Native Speakers ก็ จะ
เพิ่มขึ้นในสวนนั้นดวย รายละเอียดดังประกาศวิทยาลัยนานาชาติพระนคร เรื่อง อัตราเงินเดือนและคาตอบแทน และเงินเพิ่ม
พิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... สวนการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาตางชาตินั้นเทียบเคียงกับจาก
มหาวิทยาลัยที่เปดหลักสูตรนานาชาติ เชน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต แตในการรับสมัครอาจมีการรณรงคโดย
ลดราคาในกรณี ตางๆ เชน ลดใหผูที่มาจากมหาวิทยาลัยที่มีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MoU) ซึ่งตองมีระเบียบ
รองรับ อยางไรก็ตาม จะรับขอสังเกตของที่ประชุมไปหารือกับคณะกรรมการ
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหขอสังเกตวา ใน
กรณี นั กศึ กษาจากประเทศเพื่ อนบ านนั้ น มี เกณฑ ที่จะรองรับเรื่องการจั ดเก็ บค าใช จายหรือไม นอกจากนั้ นยังรวมถึ ง
นักศึกษาจากประเทศแถบเอเชียดวย จึงเสนอใหเรียกเก็บตามอัตราที่กําหนดได และมีประกาศเกณฑพิเศษสําหรับนักศึกษา
ที่ไมไดมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหขอสังเกตวา (ราง)
ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษดวยเงินรายได ในขอ ๔ (๓) นั้นไมได
กลาวถึงคุณวุฒิเลยจึงควรเขียนเพิ่มเติมวามีคุณสมบัติตามเกณฑของ สกอ. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
มติที่ประชุม อนุมัติระเบียบและประกาศวิทยาลัยนานาชาติพระนครโดยใหวิทยาลัยนานาชาติพระนครดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ และใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานการติดตามการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานขอมูลความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายรองศาสตราจารย
ทองหล อ วงษ อิ นทร กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ติ ดตามการดํ าเนิ นงานตามมติ และข อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย และไดมีการนําเสนอรายงานตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกรที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๕๘ ไปแลวนั้น ที่ประชุมมีมติรับทราบ โดยมอบใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทําเอกสารสรุปวามีอะไรที่ยังไมได
ดําเนินการ และมอบใหผูรับผิดชอบไปดําเนินการตอไป ฝายเลขานุการไดดําเนินการแลวและไดเชิญรองศาสตราจารยทองหลอ
วงษ อิ นทร นํ าเสนอรายงานการติ ดตามการดํ าเนิ นงานตามมติ และข อเสนอแนะของสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
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มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ รายงานบันทึกขอตกลงความรวมมือในประเทศและตางประเทศ แผนจัดทําบันทึกขอตกลงความ
รวมมือในประเทศและตางประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีรายงานขอมูลความวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดรวบรวมขอมูลบันทึกขอตกลงความรวมมือในประเทศและตางประเทศ แผนจัดทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมื อในประเทศและต างประเทศ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนคร โดยไดนํ าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรเรียบรอยแลว รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
คุ ณหญิ งณั ษฐนนท ทวี สิ น ให ขอเสนอแนะว า บั นทึ กข อตกลงความร วมมื อกั บศู นย อนามั ย อาจมี
รายละเอียดที่แตกตางจากคําสอบสวนขอเท็จจริง ดังนั้น ขอใหมหาวิทยาลัยไปตรวจสอบขอคิดเห็นของคณะกรรมการฯ กับ
บันทึกขอตกลงฯ ใหสอดคลองกันเพื่อการดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม รับทราบและมอบมหาวิ ทยาลั ยไปตรวจสอบขอคิ ดเห็ นของคณะกรรมการฯ กับบั นทึ กข อตกลงฯ ให
สอดคลองกันเพื่อการดําเนินการตอไป
๕.๓ การปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผูดํารงตําแหนงบริหาร/รองอธิการบดี รายงานวา สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/
๒๔๓๔๖ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับเงินเดือนรอยละ ๔ ใหกับพนักงาน
มหาวิ ทยาลั ยที่ จ างโดยเงินงบประมาณแผ นดิ น ความวา ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได เสนอเรื่องการขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่ อปรั บ ขึ้ น เงิ น เดื อนร อยละ ๔ ให กั บ พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ยที่ จ างโดยเงิ น งบประมาณแผ น ดิ น นั้ น
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคณะกรรมการติดตาม
และตรวจสอบการใช จ ายงบประมาณภาครั ฐ ได เสนอความเห็ น เพื่ อประกอบการพิ จารณาของคณะรั ฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยใหใชรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๙/ว ๑๐๓๕
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ความวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะหารือรวมกับสํานักงบประมาณเพื่อซักซอม
แนวทางในการปรับขึ้นเงินเดือนดังกลาวตอไป จากนั้นไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๘(๔)/ว๑๑๕๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน
๒๕๕๘ เรื่ อง ขอเชิ ญประชุ มหารื อแนวทางในการจั ดสรรงบประมาณเพื่ อปรั บขึ้ นเงินเดื อนร อยละ ๔ ให กับพนั กงาน
มหาวิทยาลัยที่จางโดยเงินงบประมาณแผนดิน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ มูลเหตุคือการที่ราชการไดมีการปรับเพิ่มเงินเดือนขาราชการโดยเฉพาะขาราชการตั้งแตระดับ ๗
ลงมา คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหปรับเพิ่มใหพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผนดิน) ที่บรรจุกอน ๑
ธันวาคม ๒๕๕๗ ในอัตรารอยละ ๔ แตใหใชเงินรายได เปนระยะเวลา ๑๐ เดือนจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ หลังจาก
นั้นจะใชงบประมาณของป ๒๕๕๙ และตองนําฐานเงินเดือนไปดําเนินการจัดสรรงบประมาณแผนดินในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ซึ่งมีขอสังเกตวาตามหนังสือจาก สกอ. ที่เชิญมหาวิทยาลัยไปประชุมหารือเนื่องจากวามติคณะรัฐมนตรีมีมติชัดเจน

๑๔

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22
24

26

28

30

32

วาเงินที่จะขึ้นนั้นตองใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัย แตความไมชัดเจนคือการขึ้นใหขาราชการนั้นตองเปนระดับชํานาญการ
หรือระดับ ๗ ลงมา ซึ่งฐานเงินเดือนสูงสุดขณะนั้นคือ ๓๙,๖๓๐ บาท แตเมื่อปรับใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย ฐานเงินเดือน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยกับขาราชการนั้นคนละฐาน ถานํามาปรับใหพนักงานมหาวิทยาลัย ระบบพนักงานมหาวิทยาลัยไม
มีการจําแนกระดับดังกลาว จึงไมชัดเจนในการปฏิบั ติ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเชิญประชุมหารือ
โดยนําไปปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งจะใชเวลาประมาณ ๒ เดือน ขณะนี้ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี
ไดคํานวณแลววาตองใชเงินเพิ่มใหพนักงานมหาวิทยาลัยทุกกลุมงบประมาณเปนเงินรวมประมาณ ๕ ลานบาท รองอธิการบดี
ผูดูแลดานนโยบายและแผนแจงวามีเงินเหลือจายเพียง ๑.๕ ลานบาท และจะจายไดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยจายให
เฉพาะผูที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ สวนผูมีตําแหนงทางวิชาการตองรอคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยมากอน
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ถามวา ทางสํานักงบประมาณจะจัดสรรเงินคืนใหกับมหาวิทยาลัยหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ใหขอมูลวา ภายใน ๑๐ เดือนนี้จะไมไดรับคืน มหาวิทยาลัยตอง
ใชงบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยใดไมมีขีดความสามารถก็ไมสามารถขึ้นได
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ถามวา การปรับรอยละ ๔ ปรับขึ้นใหกับบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนที่รับเงินงบประมาณ สวนบุคลากรอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนั้นเปนอยางไร
ผู ช วยศาสตราจารย ไพบู ล ย วิ ริ ย ะวั ฒ นะ ให ข อมู ล ว า ตามมติ คณะรั ฐมนตรี ให เฉพาะพนั กงาน
มหาวิทยาลัย งบประมาณแผนดิน แตการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครใหความเปนธรรมกับพนักงาน
มหาวิทยาลัย เงินรายไดดวยเพราะในทางปฏิบัติก็ตองปฏิบัติเหมือนกัน อยางไรก็ตาม มติคณะรัฐมนตรีก็ไมไดบังคับให
ปฏิ บั ติ ทั้ งนี้ ขึ้นอยู กับขี ดความสามารถ สิ่ งที่ ต องวางแผนคื อการตั้ งงบประมาณแผ นดิ นในอนาคต มหาวิ ทยาลั ยจะใช
งบประมาณของมหาวิทยาลัยในระยะ ๑๐ เดือนตั้งแต ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ หลังจากนั้นจะใช
งบประมาณแผนดินป ๒๕๕๙ ขึ้นใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่รับเงินงบประมาณแผนดิน สวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่รับ
เงินรายได ก็ ใช งบประมาณจากเงินรายได ของมหาวิ ทยาลั ยจ าย และต องวางแผนว ายอดเงิ นเหล านี้ จะกลายเป นยอด
งบประมาณเงินเดือนในปงบประมาณ ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับทราบโดยใหฝายบริหารชี้แจงใหประชาคมรับทราบขอเท็จจริงเพื่อความเขาใจที่ถูกตองดวย
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ศูนยวัฒนธรรมพระนคร
อธิการบดีรายงานตอที่ประชุมความวา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝายธุรกิจและการลงทุน ไดเสนอแนวทาง ๓ แนวทางในการดําเนินการบริหารศูนยวัฒนธรรมพระนครโดย
๑) รับสมัครผูบริหารศูนยมาดําเนินการ ๒) จัดจางผูประกอบการภายนอก (Outsource) มาดําเนินการ หรือ ๓) จัดรูปแบบ
การเปนหุนสวน (Partnership) ตอมาคณะกรรมการมีมติตอสัญญาจางนายภาณุวัชร รุงมรกต เปนระยะเวลาหนึ่งป ตั้งแต
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตอมาไดมีการทักทวงจากคณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายธุรกิจและการลงทุน และมีมติใหทบทวนสัญญาจาง มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารศูนย
วัฒนธรรมพระนคร และคณะกรรมการก็ใหทบทวน และใหตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงการดําเนินงานของผูอํานวยการ
ศูนยวัฒนธรรมพระนครซึ่งพบขอเท็จจริงดังนี้ ๑) ไมเสนองบการเงินและบัญชีตั้งแตป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ๒) ไมปฏิบัติตาม
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ระเบี ยบและแผนงานที่ กํ าหนด ๓) บกพร องในการทํ าหน าที่ บ ริ ห ารควบคุ มการดํ าเนิ น งานให เป นไปตามแผนงาน
คณะกรรมการบริหารศูนยวัฒนธรรมพระนครจึงมีมติให นายภาณุวชั ร รุงมรกต ยุติการทําหนาที่ผูอํานวยการศูนยฯ และให
รองศาสตราจารยบุญเกียรติ ไทรชมภู เปนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยฯ ผูชวยศาสตราจารยประจักษ ไมเจริญ
และผูชวยศาสตราจารยกัมพล ทองเรือง เปนผูรักษาราชการแทนรองผูอํานวยการศูนยฯ ทํ าหนาที่ดูแลและตรวจสอบ
ขอบกพรองตางๆ ตอมาในวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารศูนยวัฒนธรรม
พระนครวา จะจายคาตอบแทนแกนายภาณุวัชร รุงมรกต ไดหรือไม เพราะขณะนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นแลว คณะกรรมการ
บริหารศูนยวัฒนธรรมพระนครมีมติใหเลิกตอสัญญาจางผูอํานวยการศูนยวัฒนธรรมพระนคร (นายภาณุ วัชร รุงมรกต)
ตั้งแต ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เปนตนมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจะนําเสนอขอมูลตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ ใหขอสังเกตวา ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยศูนยวัฒนธรรม
พระนคร พ.ศ. ๒๕๕๒ , พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) และ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๓) กําหนดไวอยางไร ใหตรวจสอบและดําเนินการตาม
ระเบียบฯ มิฉะนั้นอาจจะเปนปญหาในภายหนาได
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ขอใหนิติกรไปตรวจสอบ ทั้งนี้ไดใหขอมูลวาสัญญาจางผูอํานวยการนั้น
เปนสัญญาจางรายป
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแสดงความเห็นวาการตั้งคณะกรรมการ ๒ คณะ ไดแก
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายธุรกิจและการลงทุน และคณะกรรมการบริหารศูนยวัฒนธรรมพระนคร
นั้น ทําใหรูสึกสับสน เพราะในคณะกรรมการบริหารศูนยวัฒนธรรมพระนครนั้น กรรมการผูทรงคุณวุฒิรายหนึ่งก็มีตําแหนง
เปนปลัดกระทรวงดวย ซึ่งขอเสนอแนะใหทบทวนการแตงตั้งคณะกรรมการ ๒ คณะนี้ โดยเสนอใหเหลือเพียงคณะเดียว
พลอากาศเอก นพพร จั นทวานิ ช ให ข อมู ลว า ที่ มี คณะกรรมการ ๒ คณะ เพราะคณะหนึ่ งนั้ นเป น
กรรมการจากสภามหาวิ ทยาลั ย และอี กคณะหนึ่ งนั้ นเป นกรรมการตามข อบั งคั บของศู นย วั ฒนธรรมพระนครคื อเป น
กรรมการบริหารศูนยฯ กรณีปลัดกระทรวงนั้นเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ นิติกร ชี้แจงวา กรณีนายภาณุวชั ร รุงมรกต นั้น มหาวิทยาลัยไดจัดจางเปน
ผู อํ านวยการศู นย วั ฒ นธรรมพระนคร และมี สั ญญาจ าง ต อมาพบว ามี การกระทํ าที่ เป นการทุ จริ ต ยั กยอกเงิ นของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งโทษควรเปนการไลออก ฝายวินัยและนิติการจึงไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารศูนยวัฒนธรรมพระนครให
ไลออกและตองดําเนินการทางแพงตอไป
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ใหนิติกรไปตรวจสอบและดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย
มติที่ประชุม รับทราบและมอบนิติกรไปตรวจสอบและดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย
๖.๒ กําหนดนัดหมายการประชุมครั้งตอไป
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงกําหนดนัดหมายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ ในวัน
ศุกรที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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รับทราบโดยมีขอเสนอแนะวาเวลาในการประชุมมีจํากัด ขอใหฝายเลขานุการจัดจํานวนวาระการประชุม
ใหเหมาะสมแกเวลา

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

