๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
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4
6

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. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๑๐. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๑๑. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๒. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๓. อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
อาจารยนภพร เชื้อขํา
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

ผูลาประชุม
๑. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๒. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

๒
๓. อาจารยมณฑล จันทรแจมใส
ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๔. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๕. อาจารยชินวงศ ศรีงาม
๖. ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
๗. อาจารยสถาพร ปกปอง
๘. อาจารยธงชัย ทองอยู
๙. อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
๑๐. นายสมชาย ทองพันธอยู
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

นางจันทา สมตน
อาจารยอภิสิทธิ์ อุปกิจ
นางสาวเสาวรส ศรีสุข
นางสาวสุจิตรา คําสัมฤทธิ์
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นายวิทู โชติรัตน
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
อาจารยกฤตพล วังภูสิต
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู อํ านวยการกองกลาง รั กษาราชการแทนผู อํ านวยการ
สํานักงานอธิการบดี
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ดานนโยบายและแผน
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐น.

4

ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กลาวเปดการประชุมและเปนประธาน
การประชุ มในวาระที่ ๑ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓.๑ – ๓.๓ จากนั้ น ได มอบอุ ป นายกสภามหาวิ ทยาลั ย ทํ าหน าที่
ประธานการประชุม ในวาระที่ ๓.๔ เปนตนไป สรุปไดดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
อาจารย จุ ไร วรศั ก ดิ์ โยธิ น รองอธิ ก ารบดี / เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ด ว ยสภา
มหาวิทยาลั ยได อนุมัติแต งตั้งบุคลากรสายวิชาการดํารงตําแหน งทางวิชาการ และยังมีบุ คลากรสายวิชาการและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดรับรางวัล จากหนวยงานภายนอก ไดแก ๑) อาจารยราเมศ จุยจุลเจิม
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
ชีววิทยา ตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) นักกีฬาวอลเลยบอลชายไดรับรางวัลชนะเลิศจากการแขงขัน
กีฬาวอลเลยบอล กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส” ไดแก (๑) จ.ท. อานนท จายไธสง
(๒) จ.อ. นั ฐพงศ เกศาพั นธ (๓) จ.อ. อาทิ ต ย แก วออนใส (๔) นายศรัณ ย จารวัฒ น (๕) นายมาวิน มณี วงษ
(๖) นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ แสงสี (๗) นายอนุ ชิ ต ภั ก ดี แ ก ว (๘) นายกฤษดา นิ ล ไสว (๙) จ.อ. ภู ว พล โสภาพล
(๑๐) จ.ต. พลวัฒ น นิ ต ย คําหาญ (๑๑) นายสนั่ น นั น ทยานน (๑๒) จ.อ. ป ย ะนั ฐ อยู ย ง (๑๓) จ.ต. ประสิ ท ธิ์
พิลาดวง (๑๔) นายกฤษดา ศรีงาม (๑๕) นายคณิต ศิลปะศร โดยมี (๑) ผูชวยศาสตราจารยไอยเรศ ลิบลับ (๒)
พ.อ.อ. อนุชา ศรีสุข (๓) พ.อ.อ. สุโยธิน แสงแดง (๔) พ.อ.อ. ดนัย ทิพยเสถียร (๕) พ.อ.อ. วีระเมธศ เพลิง
สงเคราะห และ (๖) พ.อ.อ. สมบูรณ นาคผึ่ง เปนผูฝกสอนและควบคุมทีม ๓) นักศึกษาสังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดโครงงานกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี โครงงานกิจกรรม
นิสิตนักศึกษา เพื่อสืบสานงานดานศิลปะและวัฒนธรรมสูการบูรณาการตามพันธกิจ ชื่อโครงการ “การประดิษฐ
บายศรีตามวิถีชาวไรขาวโพดในทองถิ่นภาคกลาง” จากการเขารวมกิจกรรมประชุมเครือขายประกันคุณภาพระหวาง
สถาบัน ครั้งที่ ๗ ระหวางวันที่ ๒๗ – ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดแก (๑)
นายถิรเดช ทิพยฤกษ (๒) นายศุภวิชญ เกียรตินอก (๓) นายเกียรติชัย ขอชูกลาง (๔) นายวราคม พรเบี้ยว (๕) นาย
ณัฐพล แกวเฮา (๖) นายสุริยะ โสชาง (๗) นายอรรถกานต สิมาทอง (๘) นางสาวศกุนี สุวรรณี (๙) นายเชาวลิต
วงคบุญมา (๑๐) นางสาวพิมล นิจรัญ (๑๑) นายพรชัย ปนสังข โดยมีอาจารยที่ปรึกษา ไดแก (๑) วาที่ ร.ต.หญิ ง
ชัชญาภา วัฒนธรรม (๒) อาจารยพิณทิ พย ขาวปลื้ม (๓) อาจารยพิชาติ แกวพวง (๔) อาจารยปรัชญา ใจภักดี
๔) นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
การประกวดแขงขันเซิ้งนางไห สรางสรรคสูสากล (ระดับอุดมศึกษา) จากการแขงขันศิลปวัฒนธรรมสรางสรรค
ครั้งที่ ๓ ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
ไดแก (๑) นายเนติ พงษ โพธิ์สุวรรณ (๒) นายกิต ติรัตน หนุ น ลี (๓) นายนิ พนธ แสงจันทร (๔) นายณั ฐพล
นวะสิ มั ยนาม (๕) นายสุ รชั ย เนี ยมสํ าลี (๖) นายกฤษณะ กิ จชุ มพร (๗) นายโกมล ยงเพชร (๘) นายสิ ทธิ กร
อนุตรภิญโญวงศ (๙) นายภาติยะ เกิดจตุรัส (๑๐) นายพงษวนัย บุญญานุสนธิ (๑๑) นางสาวกุลิสรา เฉลยสุข โดยมี
อาจารยผูฝกซอม ไดแก (๑) ผูชวยศาสตราจารยประจักษ ไมเจริญ (๒) อาจารยรินทรลภัส ชินวุฒกุลกาญจน
(๓) อาจารยธีรดา นุนเจริญ (๔) อาจารยณรงคฤทธิ์ เชาวกรรม
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ จากนั้นไดเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตร
แสดงความยินดีแกบุคคลดังกลาว ตลอดจนใหเกียรติสวมเสื้อสามารถแกนักกีฬาวอลเลยบอล
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หลังจากมอบเกียรติคุณบัตร นายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวแสดงความยินดีแกอาจารยผูที่ไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ขอใหมีความขยันหมั่นเพียร ใหมีความเจริญกาวหนาทางวิชาการสืบไป และขอ
แสดงความชื่ น ชมกั บ นั กศึ กษาที่ ได ส รางชื่ อ เสี ย งให แก ม หาวิ ท ยาลั ย โดยเฉพาะอย างยิ่ งนั กกี ฬ าวอลเลย บ อลที่ มี
ความสามารถไดรางวัลชนะเลิศติดตอกันสามป ขอใหนักศึกษาทุกคนรักษาความดีงามนี้ไวและมีความเจริญกาวหนาใน
อนาคตตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ครั้งที่
๒/๒๕๕๙ ในวาระปกติ จํานวน ๑๓ หนา และวาระลับจํานวน ๖ หนา เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ฉบับ
มติที่ประชุม ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วาระปกติ โดยมีแกไข ดังนี้
๑) หนา ๔ บรรทัด ที่ ๕ “อาจารยอิน ทิรา จารุจิน ดา” แก ไขเปน “ผูช วยศาสตราจารย
อินทิรา จารุจินดา”
๒) หนา ๖ บรรทัดที่ ๒๕ ขอความวา “...ประชุมรวมกับคณบดีสํานักวิทยบริการ...” แกไข
เปน “...ประชุมรวมกับคณบดีและผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ...”
๓) หนา ๖ บรรทัดที่ ๓๑-๓๒ ใหปรับแกใหมดังนี้ “...รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอใหคณบดีและอาจารยแตละสาขาวิชาแตละคณะไป
ปรึกษาหารือถึงความจําเปนเกี่ยวกับการใชหอง รวมทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งนักศึกษาเรียนเปน
หมูใหญ จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงหองใหมีความพรอม...”
๔) หนา ๗ บรรทัดที่ ๑๖ และหนา ๑๒ บรรทัดที่ ๑๕ “...ศาสตราจารยจํานง อดิวัฒนสิทธิ์
...” แกไขเปน “...ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์...”
๕) หน า ๗ บรรทั ด ที่ ๑๙ ข อ ความว า “...ให ร องอธิ ก ารบดี ทุ ก คณะและหน ว ยงานที่
เกี่ ย วข องประชุ ม หารื อ กั น ...” แก ไขเป น “...ให ร องอธิ การบดี คณบดี ทุ กคณะและหน ว ยงานที่
เกี่ยวของประชุมหารือกัน...”
๖) หนา ๗ บรรทัดที่ ๒๒-๒๓ มติที่ประชุมขอ ๑ และ ขอ ๒ ใหปรับแกเปนดังนี้ “...๑) ให
รองอธิการบดี คณบดีทุกคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของประชุมหารือกัน ๒) เมื่อไปดําเนินการใหไป
ศึกษาวาผูประกอบการรายใดที่ ทําไดดี ให ราคาที่ไมแพง แลวนํามาเสนอ เพราะโครงการนี้ทําให
นักศึกษา เพื่อประโยชนของนักศึกษา ๓) ใหมีรายละเอียดของโครงการตามมติครั้งที่แลว...”
๗) หน า ๑๐ บรรทั ด ที่ ๓๓ คํ าว า “...พยายามสอบโดยใช ภ าษาอั งกฤษ...” แก ไขเป น
“...พยายามสอนโดยใชภาษาอังกฤษ...”
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๘) หน า ๑๑ บรรทั ด ที่ ๓๔ – ๓๗ มติ ที่ป ระชุ ม เพิ่ มข อ ๔) ดั งนี้ “...๔) ให เรงรัด พั ฒ นา
วิทยาลัยนานาชาติพระนครใหมีความเปนนานาชาติมากขึ้น...”
๙) หนา ๑๓ บรรทัดที่ ๑๖ แกไขเวลาเลิกประชุม เปนเวลา ๑๖.๓๐ น.
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมวาระ ๓.๕ ซึ่งเปนวาระลับ โดยมีแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑) ใหเพิ่มขอความในมติที่ประชุมวา “...เห็นชอบตามรายงานของคณะกรรมการ...”
๒) ใหเพิ่มรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรั ตนภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนกรรมการพิจารณาการใชที่ดินวัดพระศรีฯดวย
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ วาระลับ
ในการพิจารณาวาระนี้ รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหนงและผูเขารวมประชุมไมไดอยูในหองประชุม คงมีเฉพาะเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและผูชวยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย (ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ) ที่ไดรับอนุญาตใหอยูในที่ประชุม
นายกสภามหาวิทยาลัยดําเนินการประชุม รายละเอียดดังรายงานการประชุมวาระนี้ ซึ่งเปนเอกสารลับ
และเปนเอกสารแยกเลมจากเอกสารจากการประชุมนี้
มติที่ประชุม ใหดําเนินการตามมติที่ประชุม
๓.๒ อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ รอบที่ ๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ รอบที่ ๑ เพื่อขออนุมัติ
ปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม อนุมัตปิ ริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ รอบที่ ๑ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๓๔๗ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
- ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๓๑๒ คน
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑ คน
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๒๓ คน
- ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
จํานวน ๑๑ คน

30

32

๓.๓ โครงการจางเหมาบริการหองเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมวา จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วาระ ๓.๔ ปญหาการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโครงการพัฒนาและ
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บริหารจัดการหองเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ มติที่ประชุมใหถอนวาระนี้ออกไปกอน แลวนํามาเสนอพิจารณาในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวา ๑) ใหจัดทํารายละเอียดโครงการฯ เพื่อซื้อบริการจาก
ผูประกอบการเต็มรูปแบบ ๒) ใหคํานวณรายละเอียดคาใชจาย เปรียบเทียบคาใชจาย (งบประมาณ) การใชหองเรียน
แบบเดิ มกับห องเรียนคุ ณ ภาพฯ โดยละเอียด เชน หากต องปรับ ปรุงหองเรียนที่มีอยู เดิมจะตองใช ครุภั ณฑ ใดบ า ง
มีตนทุนเทาใด ๓) ใหพิจารณาตามความจําเปนวาหองเรียนใดมีความจําเปนตองทํา หองใดไมจําเปนตองทํา ๔) หาก
มหาวิทยาลัย ดําเนิน การโครงการนี้ โดยจัดทํ าห องเรียนคุณภาพเอง ตองทํ าระบบเครือขายกอน และตองมี ระบบ
สํารองขอมูล ๕) ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในประเด็นที่ตองมีบุคลากรใหบริการดูแลเครื่องมือและอํานวยความ
สะดวกแกอาจารยผูสอน การจัดทําหองเรียนคุณภาพจะแกปญหาความไมพึงพอใจของผูสอนได และควรสํารวจความ
ตองการของผูสอนวา ตองการใชเครื่องมือที่จําเปนอยางไรบาง ๖) ใหคิดงบประมาณสําหรับการดูแลซอมบํารุงระบบ
ดวย ๗) อายุการใชงานของครุภัณฑบางอยาง เชน จอ LED มีอายุ ๑๐ ป หากเปนการประหยัดในระยะยาว สามารถ
จั ด ทํ าสั ญ ญาระยะยาว ๑๐ ป ได ห รื อ ไม ๘) ให ม หาวิ ท ยาลั ย นํ าเสนอโครงการที่ ท บทวนแล ว ในการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยวันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการและนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันศุ กรที่ ๑๙ กุ มภาพั นธ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล ว โดยที่ ประชุ มมี มติ ๑) ให รองอธิการบดี
คณบดีทุกคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของประชุมหารือกัน ๒) เมื่อไปดําเนินการใหไปศึกษาวาผูประกอบการรายใดที่
ทํ าได ดี พรอมสอบถามราคาที่ ดํ าเนิ น การไปแล วนํ ามาเสนอ เพราะโครงการนี้ ทําให นั กศึกษา เพื่ อประโยชน ของ
นักศึกษา ๓) ใหมีรายละเอียดของโครงการตามมติครั้งที่แลว นั้น ขณะนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมติที่ประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ แลว จึงเชิญ ผูช วยศาสตราจารยกัล ยา แสงเรือง อธิการบดี นํ าเสนอรายงานดั งรายละเอีย ดใน
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ผู ช ว ยศาสตราจารย กั ล ยา แสงเรื อง รองอธิ การบดี ได ร ายงานที่ ป ระชุ ม ว า ๑) ได เชิ ญ ประชุ ม
คณาจารยทุกคณะเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับหองเรียนคุณภาพและใหตอบแบบสอบถามดวย ๒) ใหคณบดีไปหารือคณาจารย
และเชิญประชุมกรรมการบริหาร แตละคณะก็ไดแจงความประสงคในการใชหองเรียนคุณภาพมาดังปรากฏในเอกสาร
โดยมีลายมือชื่อของคณบดีกํากับในชองที่แสดงความตองการหองเรียน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดจัดทําจดหมายขาว
ถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องหองเรียนคุณภาพ ทั้งนี้ สรุปความตองการหองเรียนคุณภาพทั้งหมด ๑๔๔ หอง เปนหองเรียน
ขนาดเล็ก ๓๕ หอง หองเรียนขนาดใหญจาก ๓๔ หอง ลดเหลือ ๒๐ หอง และไปเพิ่มในหองเล็ก และหองขนาดกลาง
จากนั้นไดเชิญนายสมชาย ทองพันธอยู ผูอํานวยการกองกลาง รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
รายงานเรื่องการไปสํารวจสถาบันที่ดําเนินการจัดหองเรียนคุณภาพ
นายสมชาย ทองพั น ธ อ ยู ผู อํ า นวยการกองกลาง รั ก ษาราชการแทนผู อํ านวยการสํ า นั ก งาน
อธิการบดี นําเสนอขอมูลเพิ่มเติมวา ไดสํารวจสถาบันที่จัดหองเรียนลักษณะหองเรียนคุณภาพแลวมี ๙ สถาบันไดแก
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยการบริหารและการจัดการปญญาภิวัฒน วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมชนสมุทรสาคร สวน
ผูประกอบการนั้นยังไมมีขอมูลในเรื่องนี้
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นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา สภามหาวิทยาลัยใหมหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานการจัดหองเรียน
คุณภาพที่สถาบันการศึกษาตางๆ
นายสมชาย ทองพันธอยู รายงานวา อยูระหวางการประสานงานการศึกษาดูงาน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอแนะวา มหาวิทยาลัย
ควรไปศึกษาดูงานการจัดหองเรียนคุณภาพจากสถาบันตางๆ แลวนํามารายงานสภามหาวิทยาลัยกอน
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอแนะใหศึกษา
ความคุมคาโดยไปศึกษาดูงานวาสถาบันการศึกษาใดที่ใชแลวคุมคาบาง ใหเตรียมคนไปศึกษาดูงานโดยละเอียด แลว
จึงจะประเมิ น หรือประมาณการได ว า มหาวิ ทยาลั ย ควรจั ด ให มีห องเรีย นคุ ณ ภาพหรื อไม เท าใด ดั งนั้ น จึ งควรตั้ ง
กรรมการไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยอื่น
นายผดุ งชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหความเห็ น เชนเดียวกัน วา
ควรตั้งกรรมการไปศึกษารายละเอียดเรื่องนี้ โดยใหถามกรณีปญหาที่เกิดขึ้นและความคุมคา
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย ประจํา ใหขอสังเกตวา
ฝายวิชาการมีหนังสือประชาสัมพันธใหผูสนใจเขาอบรมและมีขอคําถามจากประชาคมวา ๑) โครงการนี้ไดรับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยแลวหรือไม ซึ่งตนไดให ขอมู ลวา สภามหาวิทยาลัยยังไมได อนุ มัติ ๒) ประชาคมบางสวนให
ความเห็นวา ไมสมควรจัดทําหองเรียนคุณภาพนี้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรแจงใหประชาคมทราบกอนวา ใหเขา
อบรมเพื่อทําอะไร โดยสวนตัวแลวเห็ นความสําคัญของการดําเนิน การใหการจัดการเรียนการสอนมี คุณภาพ เพื่ อ
สนับ สนุ น อาจารยและถ าเป นไปตามความต องการของบุ คลากรมหาวิทยาลัย ตองมีความพรอม จากนั้ น ไดถามวา
ขอมูลในเอกสารระบุจํานวนหองเรียนของวิทยาลัยการฝกหัดครูถึง ๒๖ หอง แตที่อาคาร ๒๔ นั้น มีหองเรียนเพียง ๖
หองเทานั้นที่เหลืออยูที่ใด และเปนของวิทยาลัยการฝกหัดครูหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครูใหขอมูลวา วิทยาลัยการฝกหัด
ครูไดใหขอมูลทุกครั้งตามเอกสารคือหองในอาคารวิทยาลัยการฝกหัดครู มีหองเรียน ๗ หอง หองปฏิบัติการ ๑ หอง
หองประชุมทีใ่ ชสอนและใหนักศึกษานําเสนองานดวยอีก ๒ หอง
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา อีก ๑๓ หองมาจากไหน
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน ง ใหขอมูลวา
ขอมูลของวิทยาลัยการฝกหัดครูปรากฏในเอกสารหนา ๑๓
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ใหขอมูลวา วันที่เชิญอาจารยมาประชุมได สาธิตการใช Smart
Classroom และมีแผนผังขอมูลหองใหอาจารยไดระบุ ขอมูลความตองการ จากนั้นไดมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย มอบหมายใหคณบดีไปสํารวจและรองคณบดีไดใหขอมูลมา เชน ในหนา ๑๓ ก็ไดทําเครื่องหมาย
ระบุความตองการหองตามอาคารตางๆ ซึ่งวิทยาลัยการฝกหัดครูมี ๑๐ หอง และมีหองที่อาคารเรียนรวมและศูนย
วัฒนธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของพุทธวิชชาลัย มีหองเรียนที่ใชรวมกันกับบัณฑิตวิทยาลัย สวนขอมูลการทําเครื่องหมายใน
เอกสารนี้เปนอาจารยผูสอนที่ระบุมา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามรองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ วา ขอมูล ๒๖ หองนั้นมาจากที่ไหน
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ ตอบวา มาจากขอมูลในการประชุมคราวที่ผานมา

๘
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง แจงวา ใหใชขอมูลเอกสารที่แจกใหในครั้งนี้
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ ถามวา โดยสรุปมีทั้งหมด ๑๐๔ หองใชหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง แจงวา มีความตองการ ๑๔๔ หอง แตถาจัดสรรงบประมาณจะ
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จัดได ๑๐๔ หอง
อธิการบดีขอใหที่ประชุมพิจารณาเอกสารหนา ๑๑ ตัวเลขความตองการของอาจารยจากการอบรมมี
๑๔๔ หอง แตเนื่องจากงบประมาณจํากัด เคยขอไวเพี ยง ๑๐๔ หอง ในการอบรมที่ผานมาวิทยาลัยการฝกหัดครูได
ถามวาจัดในหองประชุมไดหรือไม เพราะบางครั้งมีการอบรมครูประจําการหรือนักศึกษามาเรียนรวมกัน ทั้งนี้ตองการ
ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการเปน “โครงการปรับปรุงหองเรียนใหทันสมัย” จะเหมาะสมกวา และที่ผานมามหาวิทยาลัยใช
งบประมาณจํานวนมากในการซอมบํารุงสื่อโสตทัศนในหองเรียน เชนปที่แลวใชเกือบ ๑๐ ลานบาท
นายดุสิต เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา ในการประชุมที่ผานมาได
ให ข อ คิ ด เห็ น ไปแล ว ว า โครงการนี้ เป น โครงการที่ ดี แ ละมหาวิ ท ยาลั ย ก็ จํ า เป น ต อ งมี ค วามทั น สมั ย แต ภ ายใน
มหาวิทยาลัยตองทํางานเปนทีม สิ่งที่ควรทําคือไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอื่นที่ดําเนินการไดอยางดีมีประสิทธิภาพ ใช
มานานที่สุดและไมผิดหวังที่ใชหองเรียนลักษณะนี้ ขอมูลงบประมาณคาใชจายยังไมจําเปน และเมื่อดําเนินโครงการ
แลวผูสอนผูเรียนสําคัญสุด ควรอบรมการใชหองใหใชไดอยางเต็มที่ ขอสําคัญทุกคนในมหาวิทยาลัยตองทํางานเปนทีม
เดียวกัน
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะใหคณบดี
สื่อสารทําความเขาใจกับคณาจารยใหชัดเจนวาแตละสาขาวิชาตองการกี่หอง
อธิการบดี ให ขอ มู ล เพิ่ มเติ มว า โครงการนี้ เป น โครงการที่ ริ เริ่มในสมั ยที่ รองศาสตราจารย เปรื่อ ง
กิจรัต น ภ ร เป น อธิการบดี เนื่องจากเป น โครงการที่ มีป ระโยชน ต อการพั ฒ นาทางกายภาพและการเรียนการสอน
จึงนํามาดําเนินการตอ ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณก็ยังคงเดิมเทากับเมื่อ ๔-๕ ปที่ผานมาทุกประการ และเห็นวาเป น
โครงการที่สอดคลองกับความตองการจําเปนของการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร เสนอแนะวา จุดมุงหมายของการดําเนินการนั้นถูกตอง แตควร
ปรับวิธีการเพราะเมื่อ ๔-๕ ปที่แลวก็ไมไดใหดําเนินการทันที เนื่องจากตองการใหมีการปรึกษาหารือกันใหชัดเจน
เพราะผู ใชคืออาจารยและนักศึ กษา ดังนั้น ราคาจึงไมสํ าคั ญเทาคุณ ภาพ และที่ สําคัญที่ สุด คืออาจารยผูสอนและ
นักศึกษา
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณ วุฒิ ใหความเห็นวา โครงการนี้เปน
โครงการที่ดี และขอสนับสนุนความคิดเห็นของนายดุสิต เจริญควนิช เพราะเรื่องนี้ได ริเริ่มและดําเนินการมานาน
พอสมควรแลว และการพัฒนาหองลักษณะเชนนี้ก็ทํากันมานานแลว เทาที่ทราบที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพก็ใชหองเรียน
คุณภาพมานานแลว และใชไดดี แตขณะนี้ เทคโนโลยีป จจุบัน ก็เปลี่ยนไป ดังนั้ น ถา จะทํา ควรเรงดําเนิ นการและ
ระยะเวลาดําเนินการไมควรนานมาก เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงจึงไมควรเกินคราวละ ๕ ป และหากดําเนิน
โครงการแลวจักตองรีบอบรมอาจารยใหใชไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยยกตัวอยางกรมพัฒนาฝมือแรงงานเคยไดรับ
การสนับสนุนเทคโนโลยีที่มีประโยชนมาก จากประเทศอิสราเอล แตเมื่อไดรับมา ผูรับผิดชอบก็นําไปเก็บไว ไมได
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นํ ามาให ใชเลย จนเสื่ อมสภาพ ใช การไม ได จึ งขอให ใชให เต็ มที่ อยางมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ดั งนั้ น ให เรงหาข อสรุป และ
ดําเนินการใหเร็ว
อาจารย ชิ น ะทั ต ร นาคะสิ งห กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย ป ระจํ ากล าววา การที่
มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากคณาจารยนั้น เปนสิ่งที่ดีมาก แตเนื่องจากหนังสือแจงลงวันที่
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ และใหคณาจารยเขารวมประชุมในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ซึ่งกระชั้นมาก คณาจารยจึง
มารวมประชุมนอย เพียงรอยละ ๒๕ ดังนั้น จึงควรจัดอีกครั้งหนึ่งและใหคณาจารยเขารวมใหมากที่สุด รวมทั้งใหเวลา
ในการประชุมใหมากขึ้นและถาเปนไปไดควรมีเวลาใหทดลองใชดวย
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา ไมมีใคร
ปฏิ เสธการจั ด ให มีห องเรีย นคุ ณ ภาพ เพี ย งแต ต องตอบคํ าถามให ชั ด เจน โดยควรไปศึ กษาดู งานการใช ห องเรี ย น
คุณภาพที่มหาวิทยาลัยอื่นวา ๑) ตอบสนองการใชงานไดดีหรือไม ๒) มีปญหาใดหรือไม และแกไขปญหาที่มีอยางไร
๓) งบประมาณเท าใด ก็จ ะได ขอมูล ตางๆ ที่ สภามหาวิทยาลัย สอบถามอยูนี้ นอกจากนี้ ยังได เสนอแนะให ทําเป น
โครงการนํารองโดยตั้งทีมจากคณะที่อาสาจะใชหองเรียนคุณภาพไดนํารองการใชหองเรียนกอนสักปหนึ่งแลวประเมิน
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ถาจะทําเชนนั้นก็ตองลงทุนไปกอน ๑๐ ลานบาท อาจจัดได
๒ หอง เพราะตองจัดอุปกรณตางๆ เองทั้งหมด ในขณะที่การทําทั้งโครงการนั้น งบประมาณจะเฉลี่ยกันไป อยางไรก็
ตาม ถายังไมแนใจอาจยอมลงทุนไปกอนก็ได
นายดุสิต เจริญควนิช กลาวแสดงความเห็นดวยที่จะทําเปนระยะ (Phase) โดยกําหนดวาระยะแรก
มี ผู ใช เท าใด และให เวลาในการเรี ย นรู จากนั้ น ได ก ล าวย้ํ าว า มหาวิ ท ยาลั ย ควรทํ างานเป น ที ม เพื่ อ เป าหมายคื อ
ประโยชนของนักศึกษา นอกจากนี้คณาจารยควรกาวทันเทคโนโลยีโดยมหาวิทยาลัยอาจตองดูแลสนับสนุนเปนพิเศษ
ทั้งนี้ ถาทําเปนระยะๆ ตองเลือกผูที่เขารวมโครงการเพราะจะลดความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา ๑) โดยสวนตัวยังไมแนใจ แตหากทําเปนระยะๆ ก็จะทําใหมั่นใจ
ยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ไมควรใชเวลานานนัก เพราะคณาจารยควรเขาถึงเทคโนโลยีและกาวทันเทคโนโลยีซึ่งมีอยูรอบตัว
และหากจะทดลองเป น โครงการนํ าร อง ก็ ไม ควรเกิ น เวลา ๖ เดื อน ๒) ควรไปศึ กษาดู งานและดํ าเนิ น การให เร็ ว
มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะตองอยูรั้งทายสถาบันอื่น ๓) กรณีคณาจารยไมเปลี่ยนแปลงตัวเองใหกาวทัน
โลกทันเทคโนโลยีนั้น จําเปนตองปรับเปลี่ยน มหาวิทยาลัยตองดําเนินการใหคณาจารยเปลี่ยนแปลงตัวเองใหได โดย
ผลักดันและจูงใจเพื่อจุดมุงหมายคือความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อนักศึกษา กลาวโดยสรุปคือ อยา
ใหชาและหากจะทดลองก็อยาใหนานนัก
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การตัดสินใจตองอาศัยขอมูล มหาวิทยาลัยไดสํารวจแลวหรือไมวา
เครื่องมืออุปกรณสื่อโสตทัศนตางๆ ตองซอมแซมหรือไม เพราะฉะนั้นใหคณบดีประสานคณาจารยในคณะเพื่อสํารวจ
และทํารายงานระบุขอมูลมาวาภายใน ๓ ปตอไปนี้ตองซอมอุปกรณสื่อโสตทัศนในหองเรียนแตละหองหรือไม หาก
ตองซอม หองนั้นๆ จะใชงบประมาณเทาใด หรือถาไมตองซอมก็ใหระบุมาแลวใหแตละบุคคลลงนามรับรองมาดวย
สภามหาวิทยาลัยก็จะตัดสินใจไดงายขึ้น ทั้งนี้ หากระบุวาไมตองซอมอะไร แลวตอมาตองซอมก็จะไมมีงบประมาณให
๒) หากจะดําเนินโครงการหองเรียนคุณภาพใหไปศึกษาดูงานวามหาวิทยาลัยอื่นดําเนินการแลวเปนอยางไร โดยเชิญ
นายผดุ ง ชาติ สุ ว รรณวงศ แ ละรองศาสตราจารย ค มเพชร ฉั ต รศุ ภ กุ ล ไปด ว ย ๓) ให ร องอธิ ก ารบดี (ผู ช ว ย
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ศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง) ไปประสานทําความเขาใจกับอาจารยใหทั่วถึง เมื่อจัดตารางสอนก็ใหจัดห องสอน
ตามทีส่ อบถามหรือสํารวจมา
รองศาสตราจารย ทิ วั ต ถ มณี โชติ เสนอแนะว า ควรให ค ณาจารย มี ท างเลื อ กมากกว า ๒ ทาง
คือ ตองการหองเรียนแบบเดิมหรือแบบใหม และใหแสดงความเห็นมาดวยวาตองการแบบใด หากอาจารยมีขอมูล
อาจเสนอแนะไดมากขึ้น
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ถาถามเชนนั้ นผูตอบจะตอบอยางไรเพราะคําตอบที่ไดรับมา
จะหลากหลายและสภามหาวิทยาลัยจะสามารถตอบสนองไดทั้งหมดหรือไม แตจะลองสอบถามดูก็ได และตองใหระบุ
รายละเอียดมาดังที่กลาว
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาวแสดงความเห็นดวยที่จะใหอาจารยระบุวาจะใชหองเรียนแบบเดิม
หรือไม และตองใชงบประมาณซอมแซมอีกเทาใด แตคณาจารยเขาใจเรื่องหองเรียนคุณภาพชัดเจนแลวหรือไม
นายดุสิต เจริญควนิช ใหขอเสนอแนะวา ถาอาจารยรอยละ ๓๐ ไมปรับเปลี่ยน วิธีชวยเหลืออาจจัด
บุคลากรที่ฝกไวแลว ๑๐ คน คอยชวยเหลือจัดทําสิ่งที่อาจารยคิดหรือตองการให เชน ตํารา เอกสารการสอน แมแตการ
ที่จะขอตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ก็จะชวยเหลืออาจารยได
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กลาววา ในหลักการ เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง เรื่องของหองเรียนคุณภาพนั้นก็เปนที่ยอมรับ และในอนาคตก็ตอง
เปลี่ยนแปลงอีก แตสิ่งที่อภิปรายกันคือมีความคุมคากับการลงทุนเพียงใด ถาเทียบกับคาซอมอุปกรณสื่อโสตทัศนที่ใช
อยูปจจุบันและใหความเห็นเพิ่มเติมวา กรณีโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะการเขาถึงสัญญาณอินเทอรเน็ตนั้น การใช
หองเรียนคุณภาพจะมีสวนชวยใหใชไดอยางสะดวกในพื้นที่ของหองเรียนคุณภาพนั้น จึงสามารถนําไปคํานวณความ
คุมคาดวยได สวนกรณี คณาจารยจะใชหองเรียนคุณภาพไดหรือไมนั้น คงไมตองกังวลเพราะเชื่อวาคณาจารยตอง
เปลี่ยนแปลงดังการเปลี่ยนแปลงการใชโทรศัพทมาเปนรูปแบบ Smart Phone ที่แพรหลายในขณะนี้ จึงเห็นวา ๑)
ควรไปศึกษาดูงานวาที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ใชอยูนั้นมีกี่แบบ ๒) รูปแบบที่นาจะเปน ควรเปนแบบใด ก็จะเปนขอมูล
ชวยในการตัดสินใจได
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา ๑) ใหคณบดีทุกคณะไปสื่อสารกับอาจารยในคณะ/วิทยาลัยให
สํารวจและระบุความตองการวา ตองการใชหองเรียนแบบเดิมหรือหองเรียนคุณภาพ หากตองการหองเรียนแบบเดิม
ใหระบุดวยวาภายใน ๓ ปตอไปนี้ ไมตองซอมหรือตองซอมอุปกรณสื่อโสตทัศนอะไรหรือไม และตองใชเงินเทาใด ๒)
ถามีปญหาการเขาถึงอินเทอรเน็ตก็อาจดําเนินการติดตั้ง ซึ่งอาจถูกกวาการจัดทําหองเรียนคุณภาพ ๓) หากกรรมการ
มีคําถามใดๆ อีก ใหถามผูรับผิดชอบหลังเลิกประชุม การประชุมคราวตอไปจะไดไมตองถามกันอีก
มติที่ประชุม ๑) ใหคณบดีทุกคณะไปสื่อสารกับคณาจารย ใหระบุความตองการวา ตองการใชหองเรียนคุณภาพหรือ
หองเรียนแบบเดิม หากตองการหองเรียนแบบเดิมก็ใหสํารวจและระบุขอมูลดวยวาภายใน ๓ ป
ตองซอมแซมหรือจัดหาอุปกรณอีกหรือไมและใชงบประมาณเทาใด พรอมใหผูระบุขอมูลลงนามไวเปน
หลักฐานดวย แมจะไมมีการซอมแซมใดๆ ก็ใหลงนามรับรองขอมูลมาเชนกัน ทั้งนี้ หากไมระบุวาตอง
ซอมแซม แตตอมาตองมีการซอมแซมจะไมมีงบประมาณจัดสรรให
๒) ถาปญหาการเรียนการสอนอยูที่อินเทอรเน็ต (Internet Access) ก็อาจดําเนินการติดตั้งให
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๓) หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีคําถามอะไรใหสอบถามผูรับผิดชอบ ในการประชุมคราวตอไปจะได
ไมตองสอบถามกันอีก
๔) หากจะใชหองเรียนคุณภาพก็ใหไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอื่นที่ใชหองเรียนคุณภาพวาเปนอยางไร
โดยประสานเชิญ นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ และรองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไปดวย
๕) ใหรองอธิการบดี (ผูชว ยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง) ประสานขอมูลกับอาจารยใหทั่วถึง
๓.๔ แผนพัฒนาหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานที่ประชุมวา สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอนําเสนอแผนพัฒนาหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๙๒๕๖๒ ทั้งนี้ แผนฯ ดังกลาวผานการพิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรอง
หลักสูตรแลว จากนั้นไดเชิญผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง นําเสนอขอมูลตอที่ประชุม รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตวา ในการพัฒนา
หลักสูตรยังไมบูรณาการเทาที่ควร มหาวิทยาลัยจักตองพิจารณาแผนยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจระยะ
๑๒ ป และแผนพัฒนางานวิจัยในรอบ ๒๐ ปดวย นอกจากนี้ทุกคณะควรไดพิจารณาและหารือรวมกัน สรางหลักสูตร
ดวยกันบาง อาจทําใหไดขอมูลบางประการดังเชน ประเทศญี่ปุนที่ไดขอสังเกตวา สภาพของเยาวชนวัยเรียนนั้นออน
ดอยกวาจีนและเกาหลี เพราะจํานวนหลักสูตรที่มีมากเกินไป ทําใหญี่ปุนเล็งเห็นวา ตองเนนการลงทุนดานการวิจัยให
มากขึ้น ดังนั้น จึงขอใหตรวจสอบพิจารณารายละเอียดของแผนพัฒนาหลักสูตร และแผนตางๆ ใหชัดเจนวาจะเนน
อะไร ไมใหการผลิตบัณฑิตมีลักษณะเปน “เบี้ยหัวแตก” ในขณะเดียวกันก็ใหวิเคราะหตัวเองดวยวามหาวิทยาลัยถนัด
อะไร
ในวาระนี้ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งทําหนาที่ประธานการประชุม กลาววา ตองการทราบขอมูล
วาเมื่อรวมทุกหลักสูตรจากทุกคณะแลว ตองเพิ่มอาจารยอีกเทาใด และที่มาของเงินงบประมาณที่ตอ งใชจายนั้นมา
จากแหล งใดบ าง ควรมี แ ผนเหล านี้ อ ย างชั ด เจนด ว ย เพราะเอกสารที่ นํ าเสนอมานั้ น ไม มี ร ายละเอี ย ดแผนการ
ดําเนินงานวา กอนเปดหลักสูตรจนจบแผนการจัดการเรียนการสอนใชงบประมาณเทาใด วัสดุอุปกรณและสื่อโสต
ทัศนไดมาจากที่ใด ทั้งนี้ ไดเคยย้ําเนนเสมอวา การดําเนินการจัดทําแผนและงบประมาณตางๆ นั้น ตองพิจารณาการ
ดําเนินการเชิงบริหารดวยวามีเงินหรือไม และถาไมมีจะทําอยางไรหรือหาเงินไดจากที่ใดบาง
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรอง
หลักสูตร รายงานวา แผนพัฒนาหลักสูตรฯ นี้ มหาวิทยาลัยไดนําเสนอคณะกรรมการแลว โดยมีการอภิปรายวา ๑)
ตองมีขอมูลพอสมควร ๒) ประการสําคัญเมื่อบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแลวตองมีงานทํา คณะกรรมการฯ ไดซักถาม
คณบดีดวยและคําตอบก็เปนเชิงบวก ๓) เรื่องงบประมาณก็ไดมีการชักถามและคณะกรรมการฯ ไดย้ําเนนวา การเปด
หลักสูตรใดๆ นั้น ตองพิจารณาทั้งศักยภาพของมหาวิทยาลัยและความตองการของสังคมดวย ในการนี้ แผนฯ ที่
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นําเสนอมานี้ยังไมสมบูรณ และตัวเลขที่สภามหาวิทยาลัยสอบถามก็ยังไมมีปรากฏ ขอมูลจึงยังไมครบถวน ควรเลื่อน
วาระการพิจารณานี้ไปกอน
นายดุสิต เจริญควนิช มีความเห็นเชนเดียวกันวา ควรนําไปทบทวนและเสนอมาใหม
นายสมศั ก ดิ์ สุ โมตยกุ ล กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ กล าวแสดงความเห็ น ด ว ยว า
นโยบายของมหาวิทยาลัยในการพิจารณาหลักสูตรเชื่อมโยงการดําเนินการดานเปาหมายกลุมวิชา (Cluster) สูความ
เปนเลิศนั้นเปนสิ่งที่ดี แตควรมีการประสานความรวมมือกับสถานประกอบการและการดําเนินการลักษณะทวิภาคีดวย
เชน ดานการทองเที่ยวและการโรงแรม จากนั้นไดเสนอแนะใหพัฒนาหลักสูตรชางบริการซอมเครื่องปรับอากาศซึ่ง
เปนที่ตองการมาก
อุป นายกสภามหาวิทยาลั ยกล าวสรุป วา ๑) ให เลื่ อนการพิ จารณาวาระนี้ นํ ากลับ ไปทบทวนแล ว
นําเสนอมาใหมโดยใหคํานึงถึงขอสังเกตของศาสตราจารยสนิท อักษรแกว และนายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ดวย ๒)
บางหลักสูตรไมมีอะไรใหมเลย และจะเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๐ และบางหลักสูตร ความตองการอาจมี
มากกวา ๑๐๐ คน ๓) ขอเสนอแนะของนายสมศักดิ์ สุโมตยกุล นั้น ก็ใหนําไปพิจารณาวา สามารถดําเนินการได
หรื อ ไม โดยกรณี ท วิ ภ าคี นั้ น ให ม หาวิ ท ยาลั ย ไปสํ ารวจและดํ าเนิ น การ ถ าทํ าได ส ว นหลั ก สู ต รช างบริ ก ารซ อ ม
เครื่องปรับอากาศนั้น ใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนําไปพิจารณา ๔) ใหทุก
หลักสูตรคํานวณคาใชจายใหชัดเจน
มติที่ประชุม ๑) ใหเลื่อนการพิจารณาวาระนี้นํากลับไปทบทวนแลวนําเสนอมาใหมโดยใหคํานึงถึงขอสังเกตของ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว และนายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ดวย
๒) ที่ป ระชุม มีขอสังเกตวาบางหลักสูตรไมมีอะไรใหมเลย และจะเปด รับ นักศึ กษาในป การศึ กษา
๒๕๖๐ และบางหลักสูตร ความตองการอาจมีมากกวา ๑๐๐ คน
๓) ใหนําขอเสนอแนะของนายสมศักดิ์ สุโมตยกุล ไปพิจารณาวา สามารถดําเนินการไดหรือไม โดย
กรณี ทวิภาคีนั้น ใหมหาวิทยาลัยไปสํารวจและดําเนินการ ถาทําได สวนหลักสูตรชางบริการซอม
เครื่องปรับอากาศนั้น ใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนําไป
พิจารณา
๔) ใหทุกหลักสูตรคํานวณคาใชจายใหชัดเจน
๓.๕ แตงตั้งกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากบัญชีรายชื่อสํารอง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดขอลาออกจากตําแหนงเนื่องจากไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตั้งแตวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยรับทราบและสั่งการใหอธิการบดีดําเนินการตอไปนั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอ ๑๑
(๒) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ตามลํ าดั บ โดยอธิการบดี ไดขอความยินยอมจากบุ คคลในบั ญชี รายชื่ อสํารองลํ าดั บที่ ๑ ไดแก พั นตํ ารวจเอก
ณัฐณวิทย สิทธาภิรมย และไดตอบรับการดํารงตําแหนงแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ จึ งเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยเพื่ อแต งตั้ ง พั นตํ ารวจเอก ณั ฐณวิ ทย สิ ทธาภิ รมย เป น กรรมการส งเสริ มกิ จการ
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามมติ แ ละข อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฝ ายเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได ติ ด ตามการดํ าเนิ น การตามมติ แ ละ
ขอเสนอแนะของที่ประชุมแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
โปรดทราบ
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร เสนอแนะกรณีคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๐๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายธุรกิจและการลงทุนวา การดําเนินงานดังกลาวเปนไปเพื่อ
การศึกษา จึงควรปรับเพิ่มชื่อคณะกรรมการเปน คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายธุรกิจและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา
มติที่ประชุม รั บ ทราบรายงานการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามมติ แ ละข อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลั ย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่ อวัน ที่ ๑๙ กุมภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๕๙ สํ าหรับ วาระที่ ๓.๗
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยนั้น ใหเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ฝายธุรกิจและการลงทุน เปน คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝายธุรกิจและการลงทุนเพื่อการศึกษา
๕.๒ ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร ว าด วยการเก็ บเงิ นค าธรรมเนี ยมการศึ กษา ระดั บ
ปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศวิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๙ และใหมีผลใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ เปนตนไป นั้น ซึ่งตามขอ ๑๔ (๘) แหงขอบังคับฯ วา
ดวยการบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดวา อัตราคาใชจายตางๆ ที่จะ
เรี ย กเก็ บ จากนั ก ศึ ก ษาให นํ า เสนอต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ออกระเบี ย บที่ จํ า เป น ต อ ไป งานวิ นั ย และนิ ติ ก าร กอง
บริห ารงานบุ คคลจึ งแกไขชื่ อประกาศดั งกล าวเป น ระเบี ย บฯ ว าด ว ยการเก็ บ เงิน ค าธรรมเนี ย มการศึ กษา ระดั บ
ปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ และนายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามในระเบียบดังกลาว
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๕.๓ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานว า ด วยขณะนี้ กระทรวงศึ กษาธิการได ประกาศเกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ฉบับใหม และประกาศดังกลาวไดมีปรากฏในราชกิจจานุเบกษาเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยโดย
ฝายวิชาการ จึงนําเสนอรายละเอียดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังกลาว ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระ
นี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตรหกป)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาเภสั ช ศาสตร (หลั ก สู ต รหกป ) เสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว โดยรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการไดลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัช
ศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสู ตรหกป) เมื่อวัน ที่ ๑๖ ธัน วาคม ๒๕๕๘ และลงประกาศในราชกิจ จานุ เบกษา ฉบั บ
ประกาศและงานทั่วไป เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗ ง วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อสถาบันอุดมศึกษาไดใชเปนแนวทาง
ในการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตอไป จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๕ แนวปฏิบัติในการรับทราบการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการรับทราบการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติ
หลั ก สู ต รของสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แนวทางการบริหารเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และแนว
ปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไดใหความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการ
รับทราบการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรสภาสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การประชุมรวมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะปฏิบั ติ
หนาที่ครบปที่สาม ในวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับไดมีการสรรหากรรมการตามพระราชบัญญัติฯ
ในวาระใหม และสภามหาวิทยาลัยเห็นควรจัดการประชุมรวมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ในวันเสารที่ ๒๓ –วันอาทิตยที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปนการประชุมนอกสถานที่ (สัญจร) นั้น
ในการนี้ ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอกําหนดการจัดประชุมดังกลาว ณ โรงแรมเมธาวลัย อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเชิญเขา
รวมประชุมดังกลาว
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เสนอแนะว า กํ า หนดการวั น ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา
๑๑.๐๐ น. ควรจัดเปนการอภิปราย ในหัวขอเชน “มองราชภัฏใน ๑๐ ปขางหนา” เปนตน
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนที่ประชุมวา การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ตรงกับ
วันศุกรที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
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ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

