๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๑๗ 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. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๑๐. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๑๑. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๑๒. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
๑๓. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๔. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๕. อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
อาจารยพัฒนพงษ จันทรควง
อาจารยสถาพร ปกปอง
อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ
อาจารยชาติเมธี หงษา
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
อาจารยนภพร เชื้อขํา

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

๒
๒๔. อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูลาประชุม
ไมมี
ผูเขารวมประชุม
๑. รองศาสตราจารยพิเศษกัลยา แสงเรือง
๒. นายดิเรก พรสีมา
๓. รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
๔. ผูชวยศาสตราจารยวรวิทย ประสิทธิ์ผล
๕. ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ แซเอี๊ยบ
๖. อาจารยศศิธร โสภารัตน
๗. อาจารยอภิชาต พยัคฆิน
๘. ผูชวยศาสตราจารยสายสุนีย หะหวัง
๙. อาจารยณวัฒน หลาวทอง
๑๐. อาจารยอัษฎางค เดชรอด
๑๑. อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
๑๒. อาจารยชัชญาภา วัฒนธรรม
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นายวิทู โชติรัตน
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร

รองอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
ผูเขารับการสรรหาตําแหนงอธิการบดี
กรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอรศึกษา
อาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรทั่วไป
อาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรทั่วไป
อาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ดนตรีไทยศึกษา
อาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ดนตรีไทยศึกษา
อาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ดนตรีไทยศึกษา
อาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ดนตรีไทยศึกษา
อาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอรศึกษา
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

๓
๑๙. นางลภัสรดา นาคพริก

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

4

นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร กล า วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีก่ ําหนด สรุปไดดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผูเขารับการสรรหาอธิการบดียื่นเอกสารรองเรียน
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย แจ งว า ด ว ยมี ผู เข ารั บ การสรรหาอธิ ก ารบดี ร ายหนึ่ ง ได ทํ าหนั งสื อ
รองเรียนเกี่ ยวกั บเอกสารนํ าเสนอวิ สัยทั ศน ของผูเข ารับการสรรหามี จํานวนหน าเกิ นกวาที่ คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีกําหนด และจะขอแจกเอกสารรองเรียนในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งไมไดอนุญาตใหแจกเพราะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยสวนใหญไดรับเอกสารรองเรียนนีแ้ ลว
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมีการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ฝายเลขานุการ
ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว วาระปกติจํานวน ๑๓ หนา วาระลับ จํานวน ๔ หนา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมวาระปกติ โดยมีการแกไขดังนี้
๒.๑.๑) หนา ๑๒ ของรายงานการประชุม บรรทัดที่ ๒๓ ขอความวา “...ผูประกอบการ
จะตองดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณตลอดระยะเวลา ๕ ป และมีการปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัยอยู
เสมอ...” แกไขเปนขอความวา “...ผูประกอบการจะตองดูแลหรือรักษาเครื่องมืออุปกรณทั้งฮารดแวร
(hardware) และซอฟตแวร (software) ตลอดระยะเวลา ๕ ป และมีการปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัย
อยูเสมอ เมื่อครบสัญญา ๕ ปใหยกใหเปนของมหาวิทยาลัย...”
๒.๑.๒) หนา ๑๒ ของรายงานการประชุม บรรทัดที่ ๓๒ ขอความวา “...ใหผูประกอบการ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ จึงจะชําระคาใชจาย ไมตองจายรอยละ ๑๕ เพราะไมใชการจัดซื้อ...” แกไข
เปนขอความวา “...ใหผูประกอบการดําเนินการใหแลวเสร็จ จึงจะชําระคาเชา โดยไมตองจายเงิน
ลวงหนารอยละ ๑๕ เพราะไมใชการจัดซื้อจัดจาง...”
๒) รับรองรายงานการประชุมวาระลับ โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
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๓.๑ เลือกผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ในระเบียบวาระนี้ รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตํ า แหน ง และผู เ ข า ร ว มประชุ ม ได อ อกจากห อ งประชุ ม ยกเว น ผู ช ว ยศาสตราจารย พ รทิ พ ย รั ก ชาติ
ผูชวยเลขานุการ ที่ไดรับอนุญาตใหอยูในหองประชุม
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นเชิ ญ ศาสตราจารย กิ ต ติ คุ ณ วิ ษ ณุ เครื อ งาม กรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ /ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิ ก ารบดี ร ายงานข อ มู ล ความว า ตามที่
สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกอบดวย ๑) ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ
เครื อ งาม ประธาน ๒) ศาสตราจารย ส นิ ท อั กษรแก ว กรรมการ ๓) นายผดุ งชาติ สุ ว รรณวงศ กรรมการ
๔) อาจารย สั น ติ เลิ ศ เพ็ ชรอาภรณ กรรมการ ๕) รองศาสตราจารย ทิ วั ต ถ มณี โชติ กรรมการ ๖) อาจารย
ขจิ ตพรรณ อมรปาน กรรมการ และ ๗) อาจารย จุ ไร วรศั กดิ์ โยธิ น เลขานุ การ เพื่ อดํ าเนิ นการตามข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบั บที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีไดดํ าเนินการเรียบรอยแลว โดย
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มีการประชุมรวม ๔ ครั้ง ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพั นธ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม
๒๕๖๐ เพื่อดําเนินการตามกระบวนการสรรหาตามลําดับ วิธีการสรรหามีทั้งสมัครดวยตนเอง และการเสนอชื่อจาก
หนวยงานตามประกาศของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี หนวยงานละไมเกิน ๒ ชื่อ คณะกรรมการสรรหาได
ประชาสัมพันธโดยการเผยแพรทางเว็บไซต การติดประกาศบอรดประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัย สงประกาศ
แจงไปยังหนวยงานและแจงเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แจงศูนยขอมูลและการ
บริการดําเนินการเผยแพรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดคํานึงถึงความมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นโดย
ผูแทนคณะกรรมการสรรหาไปพบกับบุคคลในทองถิ่นที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจการของมหาวิทยาลัยเพื่อสอบถาม
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของอธิการบดีและการสรางสัมพันธที่ดีกับชุมชนทองถิ่น ทั้งนี้มีขอ
วินิจฉัยปญหาในระหวางดําเนินการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้
๑) กรณีการดําเนินการตามวิธีการสรรหาโดยการเสนอชื่อ
๑.๑) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๑๐ (๑) (๒) และ (๓)
(๑) คณะหรือหน วยงานที่ เรีย กชื่ ออย างอื่ น ที่ มีฐานะเที ย บเท าคณะ สํ านั ก
และโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ โดยแตละหนวยงานมีสิทธิเสนอรายชื่อผูสมควรไดรับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนง
อธิการบดีไดไมเกินสองชื่อ โดยใหหัวหนาหนวยงานดังกลาวจัดใหบุคลากรในหนวยงานมาประชุมปรึกษาหารือ
รวมกันเพื่อใหไดขอสรุปในการเสนอรายชื่อ ทั้งนี้ หามไมใหใชวิธีลงคะแนนหยั่งเสียง
(๒) สภานักศึกษา และองคการบริหารนักศึกษา มีสิทธิเสนอรายชื่อผูสมควร
ไดรับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหนงอธิการบดีไดองคกรละไมเกินสองชื่อ
(๓) คณะกรรมการสงเสริมกิ จการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษยเก ามหาวิทยาลั ย
ชมรมครุรัตน มีสิทธิเสนอรายชื่อผูสมควรไดรับการสรรหาเพือ่ ดําเนินตําแหนงอธิการบดีไดองคกรละไมเกินสองชื่อ
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การเสนอชื่ อ ตามวรรคหนึ่ ง ให เป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และระยะเวลาที่
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกําหนด
กรณี ๑.๑) นี้ มี คําถามว า ห ามมิ ให ใช วิ ธี การลงคะแนนหยั่ งเสี ย งเฉพาะในข อ (๑)
หรือไม
กรณีนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ มอบเลขานุการตอบคําถามหนวยงานเฉพาะรายวา
เจตนารมณของขอบังคับใหดําเนินการอยางมีธรรมาภิบาล ทุกหนวยงานจึงควรมีการประชุมเพื่อเสนอชื่อ
๑.๒) มีหนวยงานที่ไมเทียบเทาคณะและหนวยงานที่สภามหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้ง
ถามมาวา จะมีสิทธิ์เสนอชื่อไดหรือไม
กรณี ๑.๒) นี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จัดทําประกาศเพิ่ มเติมใหหนวยงานภายในที่
ไมไดมีฐานะเทียบเทาคณะไปเสนอชื่อในสํานักงานอธิการบดีตอไป และมีขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยวา ใน
การออกขอบังคับจัดตั้งหนวยงานภายใน ควรกําหนดใหชัดเจนวา เปนหนวยงานระดับใด
๒) ประเด็นที่อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ เปนกรรมการสรรหาฯ แตไดไปเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเขารับการสรรหาเปนอธิการบดี ในนามของผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประเด็นนี้ที่ประชุมวินิจฉัยวา
๒.๑) การเปนกรรมการสรรหาฯ แลวไปมีสวนในการเสนอชื่อนั้นไมมีกําหนดเปนขอหามไว
๒.๒) บุคลากรในสังกัดของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนผูเสนอชื่อ และ
อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ เปนผูลงนามใหฐานะหัวหนาหนวยงานเทานั้น
๒.๓) อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ ไดรับเลือกเปนกรรมการสรรหาอธิการบดี และ
ไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ภายหลังจากที่สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเสนอชื่อแลว
๒.๔) แมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารคนอื่น หากไดรับเลือกเปน
กรรมการสรรหาอธิการบดี ก็จะเปนเชนเดียวกัน เพราะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารคน
อื่น ก็เปนผูลงนามในฐานะหัวหนาหนวยงาน และไดมีการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการสรรหาเปนอธิการบดี
เชนเดียวกันกับกรณีนี้
๓) ประเด็นที่อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เปนกรรมการและ
เลขานุการชมรมครุรัตน ซึ่งมีสิทธิในการเสนอรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีดวย
ในกรณี นี้คณะกรรมการสรรหาฯ ไดรับทราบขอเท็จจริงวา อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน ไมไดเสนอ
ความเห็นและลงมติใดๆ แตชวยรวบรวมและจัดเอกสารในฐานะเลขานุการชมรมครุรัตน และประธานชมรมครุรัตน
(คุณหญิงสุภา กิจจาทร) เปนผูลงนามและสงเอกสารการเสนอชื่อ ทั้งนี้ อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน มิไดเปนกรรมการ
สรรหาฯ แตเปนเลขานุการคณะกรรมการชุดนี้ตามที่ขอบังคับกําหนด
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกอธิการบดี
ในคราวกอนนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติใหผูที่มีชื่อเขารับการสรรหาอธิการบดีออกจากหองประชุม ในครั้งนี้
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สภามหาวิทยาลัยจะยืนยันเพื่อใชแบบเดียวกันกับคราวกอนหรือไม หากยืนยันก็ขอเชิญรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจ
รัตนภร ออกจากหองประชุมกอน
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลวา ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกอธิการบดีเมื่อ ๔ ปที่แลว เปนผูหนึ่งที่มีชื่อเขารับการสรรหา และไดออก
จากหองประชุมเมื่อมีการพิจารณาในวาระนี้
ในชวงนี้ รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดออกจาก
หองประชุม
ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม รายงานตอวา ในการดําเนินงานสรรหาครั้งนี้ มีผูสมัครและ
ผูได รับการเสนอชื่ อ รวม ๗ คน ดั งนี้ ๑) รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตน ภร ๒) รองศาสตราจารย พงศ หรดาล
๓) อาจารย พิ ชั ย สิ ริ รั ตนพลกุ ล ๔) ผู ช วยศาสตราจารย พิ พั ฒ น นนทนาธรณ ๕) ผู ช วยศาสตราจารย มณฑล
จันทรแจมใส ๖) ผูชวยศาสตราจารยรัฐกรณ คิดการ ๗) รองศาสตราจารยวิชยั แหวนเพชร หลังจากนั้นคณะกรรมการ
สรรหาฯ ไดดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติโดยผูสมัครและผูไดรับการเสนอชื่อทั้งหมด ๗ รายนี้ผานการตรวจสอบ
คุ ณสมบั ติ ต อมาได ประกาศรายชื่ อผู ผ านการพิ จารณากลั่ นกรองคุ ณสมบั ติ และให ผู ผ านการพิ จารณากลั่ นกรอง
คุณสมบัติจัดทําประวัติและวิสัยทัศนการบริหารงานเพื่อแสดงวิสัยทัศนและตอบคําถามจากคณะกรรมการสรรหาฯ
อยางเสมอภาคและทัดเทียมกันในวันจันทรที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเวลาในการนําเสนอแนวทางการบริหาร
และตอบคําถามของคณะกรรมการสรรหาฯ คนละ ๓๐ นาที คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการใหผูเขารับการสรรหา
จับสลากเพื่อเรียงลําดับการแสดงวิสัยทัศนและอธิบายกติกาตางๆ ภายในหองประชุมกิจจาทร ๒ อาคารปยมหาราช
จากนั้น คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได ไปที่ ห องประชุ มกิ จจาทร ๑ เพื่ อรับ ฟ งการนํ าเสนอวิ สัย ทั ศน และ
ประเมินผลการนําเสนอวิสัยทัศนและการตอบคําถามของผูนําเสนอวิสัยทัศนตามลําดับหมายเลขที่จับสลากได
โดยมีประชาคมรวมรับฟงประมาณ ๒๐๐ คน แตก็มีอุปสรรคเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ ที่ใชในการนําเสนอทําให
เสี ย เวลาไปมาก ซึ่ งถื อเป น บทเรีย นในการสรรหาต อไป โดยควรดํ าเนิ น การให รัด กุ มหรือมี ก ารซั กซ อมก อ น
มิฉะนั้นแลวจะใชเวลาเพื่อการเหลานี้มากเกินไปและทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบกันของผูแสดงวิสัยทั ศน
เมื่อการนําเสนอวิสัยทัศนและการตอบคําถามเสร็จสิ้น ประมาณเวลา ๑๙.๐๐ น. คณะกรรมการสรรหาฯ ได
กลั บ ไปประชุ มที่ ห องประชุมสํ านั กงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาซึ่ งเป น วาระลั บ เพื่ อพิ จ ารณา โดยมี เฉพาะ
คณะกรรมการสรรหาฯ เทานั้น ที่อยูในหองประชุม คณะกรรมการสรรหาฯ ไดรวบรวมคะแนนการประเมิน คิด
คาเฉลี่ย จัดลําดับที่ตามคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลําดับ จนในที่สุด ไดรายชื่อบุคคลที่สมควรดํารงตําแหนง
อธิการบดี ๒ รายชื่อที่จะเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยเรียงลําดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้
๑) รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๒) รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา มีผูใหความเห็นวาคณะกรรมการสรรหาฯ เปนผูมีสวนไดสวน
เสีย จึงไมสมควรอยูในที่ประชุมเพื่อพิจารณา ซึ่งเปนความเขาใจที่ผิด เพราะคณะกรรมการสรรหาฯ เปนตัวแทน
สภามหาวิทยาลัยไปดําเนินงานเพื่อมารายงาน คณะกรรมการสรรหาฯ จึงสามารถพิจารณาและลงคะแนนได
ตามปกติ หากนําคณะกรรมการสรรหาฯ ออกจากที่ประชุมก็จะยิ่งเกิดปญหาตอการลงคะแนน เพราะขอบังคับฯ
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กําหนดไววา ในการประชุมเพื่อมีมติคัดเลือกบุคคลผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนอธิการบดี หรือเพื่อคัดเลือก
คณบดี ผูไดรับ การคัด เลือกตองไดคะแนนเสียงเกิน กึ่งหนึ่ งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้ งหมดเท าที่ มีอยู
ในกรณีที่ไมมีผูใดไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ใหสภามหาวิทยาลัยลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง ถายังไมมีผูใดไดรับ
คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ใหดําเนินการสรรหาใหม ในการสรรหาใหมนี้จะเสนอชื่ อผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อหรือ
สมัครในครั้งกอนมิได ทุกคนจึงตองมีสวนรวมในการพิจารณา ซึ่งในการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย จะใหผู
ไดรับการเสนอชื่อมาแสดงความคิดเห็นหรือตอบขอซักถามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดกอนการลงมติก็ได ดังที่
ระบุไวในขอบังคับฯ วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอหารือที่ประชุม
ว า จะให บุ คคลที่ ส มควรดํ ารงตํ าแหน งอธิ ก ารบดี ทั้ ง ๒ รายมาแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ตอบข อซั ก ถามของ
สภามหาวิทยาลัยหรือไม
ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให บุ คคลที่ ส มควรดํ ารงตําแหน งอธิการบดี ๒ รายมาตอบข อ คํา ถามของ
สภามหาวิทยาลัย และไดเชิญบุคคลทั้งสองรายมาตอบขอคําถามของสภามหาวิทยาลัยทีละคน โดยเรียงลําดับ
รายชื่อตามตัวอักษรคนละ ๑๐ นาที
จากนั้ น ที่ ป ระชุ ม ได ล งคะแนนคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ ส มควรดํ า รงตํ า แหน งอธิ ก ารบดี โ ดยการ
ลงคะแนนลับ ตามขอกําหนดในขอบังคับรวม ๒ ครั้ง ดวยผลการลงคะแนนทั้งสองครั้งปรากฏวา ไมมีผูที่ไดรับ
เลื อ กด ว ยคะแนนเสี ย งเกิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง หมดที่ มี อ ยู ตามข อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว าด ว ยการประชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ย (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ กํ าหนดว า
“...ถายังไมมีผูใดไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ใหดําเนินการสรรหาใหม ในการสรรหาใหมนี้ จะเสนอชื่อผูซึ่ง
ไดรับการเสนอชื่อหรือสมัครครั้งกอนมิได...” จึงใหดําเนินการสรรหาอธิการบดีใหม โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี ประกอบด วย ๑) นายถนอม อิ นทรกํ าเนิ ด ประธาน ๒) นายดุสิ ต เจริญควนิ ช กรรมการ ๓) นายสมศั กดิ์
สุโมตยกุล กรรมการ ๔) อาจารยสถาพร ปกปอง กรรมการ ๕) อาจารยชาติเมธี หงษา กรรมการ ๖) อาจารยขจิตพรรณ
อมรปาน กรรมการ ๗) อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน เลขานุการ และใหดําเนินการสรรหาอธิการบดีใหเสร็จภายใน ๒ เดือน
มติที่ประชุม ๑) ให ดําเนิ นการสรรหาอธิการบดี ใหมต ามขอบั งคั บมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนคร วาดวยการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีชุดใหม ประกอบดวย
๒.๑) นายถนอม อินทรกําเนิด
ประธาน
๒.๒) นายดุสิต เจริญควนิช
กรรมการ
๒.๓) นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
กรรมการ
๒.๔) อาจารยสถาพร ปกปอง
กรรมการ
๒.๕) อาจารยชาติเมธี หงษา
กรรมการ
๒.๖) อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน กรรมการ
๒.๗) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
๓) ใหดําเนินการสรรหาใหแลวเสร็จภายใน ๒ เดือน
๓.๒ แตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
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เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานวา ตามที่ รองศาสตราจารย พ งศ หรดาล อธิ การบดี
จะครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดมีมติใหดําเนินการสรรหาอธิการบดีใหมนั้น
เนื่องจากในระหวางการดําเนินการ ชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไปจะไมมีผูดํารง
ตําแหน งอธิ การบดี เพื่ อรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร จึ งเห็ น ควรดํ าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๓ วรรค ๒ ซึ่งบัญญัติใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูที่
มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เปน ผูรักษาราชการแทน
อธิก ารบดี แ ต ต องไม เกิ น หนึ่ งรอ ยแปดสิ บ วัน จึ งเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อพิ จ ารณาแต งตั้ งผู ที่ มีคุณ สมบั ติ
ดังกลาวเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี ตั้งแตวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป จนกวาจะทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาเลือกผูเหมาะสมเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๑) แต งตั้ งผู ช วยศาสตราจารย เดช บุ ญ ประจั กษ คณบดี คณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี
เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
๒) เมื่ อผู รั กษาราชการแทนอธิ การบดี เสนอผู ส มควรดํ ารงตํ าแหน งรองอธิ การบดี ให น ายก
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา และนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาวาเหมาะสมแลวใหความเห็นชอบ
ใหแจงที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งตอไป โดยถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติให
ความเห็นชอบ เพื่อใหผูรักษาราชการแทนอธิการบดีสามารถทํางานตอไปได
๓.๓ แตงตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญรองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายงาน
ขอมูลความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไปแลวนั้น ขณะนี้ คณะกรรมการไดดําเนินการตามขั้นตอนและเวลาที่กําหนดเรียบรอยแลว รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบตามประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตามขอ ๖ แหง
ขอบั งคับ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว าดว ยคุ ณ สมบั ติ และวิธี การสรรหาหั วหน าหน วยงานในระดับ คณะ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๑๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติ
และวิธีการสรรหาหั วหน าหน วยงานในระดั บ คณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ งแกไขเพิ่ มเติ มโดยขอบั งคับ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหนาหนวยงานในระดับคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการสรรหาตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง มีหนาที่ดําเนินการสรรหาผูมีคุณสมบัติ
ตามขอ ๕ ซึ่งมีลั กษณะพึ งประสงคต ามขอ ๙ จํานวนไมเกิน สองคน แลวจัด ทําบั ญชีรายชื่อตามลําดั บ อักษร
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พรอมประวัติขอมูลรายละเอียดเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป โดยใหประธานกรรมการ
เสนอแนะดวยวาผูใดเหมาะสมที่สมควรจะดํารงตําแหนงคณบดีของคณะ
การเสนอชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งและตามขอ ๗/๑ วรรคหนึ่ง ตองเสนอพรอมความยินยอมของ
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อดวย
ในการสรรหาคณบดี ข องคณะหรื อ หั ว หน า หน ว ยงานของหน ว ยงานที่ ไ ม ใ ช ค ณะ ให
คณะกรรมการดําเนินการโดยวิธีปรึกษาเพื่อใหไดบุคคลที่เหมาะสมตอตําแหนงที่สุดโดยคํานึงถึงคุณลักษณะตาม
ขอ ๙ โดยเครงครัด”
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเลื อ กบุ ค คลที่ ส มควรดํ า รงตํ า แหน ง คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตรจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมา ๒ รายชื่อเรียงตามลําดับตัวอักษร โดยการลงคะแนนลับ
ดังนี้
๑) ผูชวยศาสตราจารยวัชรินทร อินทรพรหม
๒) รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
มติที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้งรองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน ดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
หลังจากระเบียบวาระที่ ๓.๓ รองศาสตราจารยพิเศษกัลยา แสงเรือง และนายดิเรก พรสีมา
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครูไดเขารวมประชุม
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๓.๔ อนุ มัติปริญ ญาบั ต รแกผู สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ป การศึก ษา ๒๕๕๙
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รอบที่ ๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๑
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ป ริ ญ ญาบั ต ร ทั้ งนี้ โดยผ านการพิ จารณากลั่ น กรองจากสภาวิ ชาการ และนํ า เสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยให ความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบี ยบวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๑ โดย
แยกเปนปริญญาและสาขาวิชาตางๆ ดังตอไปนี้
๑) ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๕ คน
๒) ระดับประกาศนียบัตร จํานวน ๒ คน
๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๘๓๕ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
๓.๑) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๗๒ คน
๓.๒) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๗๙ คน
๓.๓) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๒๖ คน
๓.๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๒๔๖ คน
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๓.๕) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
๓.๖) ปริญญาบัญชีบัณฑิต
๓.๗) ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
๓.๘) ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๓๔ คน
๘๕ คน
๑๙ คน
๗๔ คน

๓.๕ (ราง) หลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร (เอกสารแยกเลม)
๓.๕.๑ (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (๕ ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๕.๒ (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (๕ ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๕.๓ (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (๕ ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานว า ด วยฝ ายเลขานุ การสภาวิ ชาการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนคร โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอ (ราง) หลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ซึ่งผานสภาวิชาการ
และคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตร ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

22

24

26

28

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ รายงานการติดตามการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๖๐ วาระที่ ๓.๔ อุ ป นายก
สภามหาวิทยาลัยสอบถามวา ไดดําเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายคือใหอธิการบดีลงนามในหนังสือ
ถึงกรมธนารักษแลวหรือไม
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดําเนินการแลวและสงใหกรมธนารักษเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ

30

32

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามมติ แ ละข อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑

2

4

เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานว า ตามที่ ได มี การประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ ๔/๒๕๖๐
เมื่ อวั นศุ กร ที่ ๑๐ มี นาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้ น ฝ ายเลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยได ติ ดตามการดํ าเนิ นงานตามมติ และ
ข อเสนอแนะของที่ ประชุ มแล ว รายละเอี ยดดั งเอกสารประกอบการประชุ มตามระเบี ยบวาระนี้ จึ งเสนอที่ ประชุ ม
เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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14

16

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
หลังจากระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๑ ที่ประชุมไดเชิญรองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี
กลับเขามาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๖.๑ ขอบคุณอธิการบดี
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล าวขอบคุ ณ อธิการบดี (รองศาสตราจารยพ งศ หรดาล) ที่ ได ทํ า
หนาที่ดูแลมหาวิทยาลัยอยางดีตลอด ๔ ป สรางผลงานพัฒนามหาวิทยาลัยมาโดยลําดับ ทั้งนี้ การสรรหาและผล
ของการสรรหาเปนไปตามกระบวนการที่กําหนด แตทุกคนก็ชื่นชมผลงานของอธิการบดี หวังวาอธิการบดีจะใช
ความรูและประสบการณ ใหเปนประโยชนตอสวนรวม ไดใชความรูและประสบการณ แนะนําผูบ ริหารใหมได
ทํางานเพื่อมหาวิทยาลัยตอไป และขอใหอธิการบดีและรองอธิการบดีมั่นใจวา สภามหาวิทยาลัยเชื่อมั่นทุกทาน
โดยตลอด ขออํานวยพรใหสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขความเจริญตลอดไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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20

22

๖.๒ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
สภามหาวิทยาลั ยรายงานวา สภามหาวิทยาลั ยได กําหนดการประชุ มสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวันศุกรที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

24

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.
26
28
30
32
34
36

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

