๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
....................................................

2

4

6

ผู้มาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ์
๒. นายถนอม อินทรกาเนิด
๓. รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารย์จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
๕. รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์
๖. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์
๗. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๘. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
๙. รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร
๑๐. อาจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์จิตราภา กุณฑลบุตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต โสไกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
รองศาสตราจารย์สุพจน์ แสงเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
อาจารย์บุญชัย อารีเอื้อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ อินทพรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อะเคื้อ กุลประสูติดิลก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ลาประชุม
๑. นายดุสิต เจริญควนิช
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๓. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว
๔. นายไพรัช อรรถกามานนท์
สภามหาว

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง

๒
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช บุญประจักษ์
๒. รองศาสตราจารย์วรนุช แจ้งสว่าง
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา ศิริวรสกุล
๔. อาจารย์ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์
๕. อาจารย์ภูมิพัฒน์ ตระกูลทัศน์เจริญ
๖. อาจารย์
๗. อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล สุชาติ
๙. อาจารย์ชินวงศ์ ศรีงาม
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ ไม้เจริญ
๑๑. นายสมชาย ทองพันธ์อยู่
๑๒. นางรัชนีวรรณ ทาบุญ
๑๓. นางเพ็ญพิมล อัศวสืบสกุล
๑๔. นางจาปี บุดดา
๑๕. นางสาวฐิติภรณ์พงษ์ประเสริฐ
๑๖. นางสาวสร้อยทอง เมณฑ์กูล
๑๗. นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ์
๑๘. นางสาวสมจิตร ดวงจันทร์
๑๙. นางลภัสรดา นาคพริก
๒๐. นางสาวลาวัณย์ ชานมณีรัตน์
๒๑. นางพัชราวไล ไพรี
๒๒. นางสาวยุพา สัจจาแก้ว
๒๓. นายภูษิต รักแก้ว

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
นิติกร
นิติกร
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา สานักงานสภามหาวิทยาลัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สานักวิทยบริการฯ

2

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

4

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดสรุปได้ดังนี้

6
8
10

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

๓
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รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รายงานว่า ตามที่ ได้มี การประชุม สภามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อ วัน ศุก ร์ที่ ๑๕
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว วาระปกติ จานวน
๑๒ หน้า และวาระลับ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ โดยไม่มีแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติการให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจาภาคการศึกษา
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๔
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยรายงานว่า ส านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยนนาเสนอ
รายชื่อและข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๔ เพื่อขออนุมัติการ
ให้ปริญญาและประกาศนียบัตร ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ และนาเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติการให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๔ โดยแยกเป็นปริญญาและสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑) ระดับปริญญาโท จานวน ๑๖ คน
๒) ระดับประกาศนียบัตร จานวน ๕๔ คน
๓) ระดับปริญญาตรี จานวน ๑๐ คน จาแนกตามสาขา ดังนี้
๓.๑) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน ๕๘ คน
๓.๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จานวน ๑๗ คน
๓.๓) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จานวน ๔ คน
๓.๔) ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จานวน ๑ คน
๓.๕) ปริญญาศิลปบัณฑิต จานวน ๕ คน
๓.๖) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จานวน ๑๕ คน
๓.๗) ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต จานวน ๑ คน

28
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32

34

๓.๒ ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุมสัมมนาและการจัดงาน
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลั ยรายงานว่า วิทยาลัยนานาชาติพระนครขอเสนอปิดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุมสัมมนาและการจัดงาน หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙
เนื่องจากหลักสูตรยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบกับมีจานวน
นักศึกษาต่ากว่าแผนรับ และภายหลังอาจารย์เกษียณและลาออกทาให้ จานวนอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
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มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งผ่านสภาวิชาการและคณะกรรมการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรอง
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
โปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ในการขออนุมัติเปิดหลักสูตร สภามหาวิทยาลัยได้ สอบถาม
แล้วว่าจะมีผู้เรียนหรือไม่ และได้รับคาตอบว่ามี ในการเปิดหลักสูตรมักจะคาดการณ์โดยไม่ทราบตัวเลขที่
แท้จริง จึงทาให้เกิดความเสียหายทั้งเสียงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ไปมาก ฉะนั้น การตอบคาถามสภา
มหาวิทยาลัย ควรตอบตามความเป็นจริง มิฉะนั้นสภามหาวิทยาลัยจะวินิจฉัยจากความไม่ เป็นจริงซึ่งจะเกิด
ปัญหาต่อมาได้ การเปิดหลักสูตรควรสารวจความต้องการของตลาดเสียก่อนว่าเป็นอย่างไร ปัจจุบันนี้โลกมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นการดาเนินงานต้องมีความรอบคอบ ดังนั้นการนาเสนอสภามหาวิทยาลัยควร
มีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน
รองศาสตราจารย์ ค มเพชร ฉั ต รศุ ภ กุ ล กรรมการสภ ามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้
ข้อเสนอแนะว่า สาขาวิชานี้เป็นศาสตร์ที่มีความนิยมในสมัยที่มีการนาเสนอหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ
แต่การคาดการณ์อาจจะผิดพลาดไป การแก้ปัญหาคือการเริ่มต้นจากการเปิดกลุ่มวิชาแทรกไปในหลักสูตร
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดช่องทาง
ให้ดาเนินการหลักสูตรตามใจผู้เรียนหรือไม่ คือเป็นหลักสูตรที่มาคิดภายหลังจากที่ นักศึกษาได้เลือกรายวิชา
จากคณะต่างๆ เรียบร้อยแล้ ว เมื่อสาเร็จการศึกษาก็มาพิจารณาว่า น้าหนักไปทางสาขาวิช าใด แล้วจึงให้
ปริญญาในสาขาวิชานั้นๆ นักศึกษาก็จะไม่เสียเวลาไปเรียนในสิ่งที่ไม่อยากเรียนหรือสามารถเรียนในวิธีอื่นๆ ได้
เช่นนี้ อาจจะทาให้นักศึกษาสนใจมาเรียนจานวนมาก แต่ก็ไม่แน่ใจว่าทาง สกอ. ได้ดาเนินการเรื่องนี้หรือยัง
ถ้ายังไม่ดาเนินการ ให้มหาวิทยาลัยทาเรื่องเสนอไปยัง สกอ.
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล กล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นมีการจัดการเรียนการสอน
เช่นนี้แล้ว มีการเปิดโอกาสให้เรียนตามที่ใจชอบ สุดท้ายจึงมาพิจารณาว่าจะให้ปริญญาสาขาวิชาอะไร
รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง กรรมการสภามหาวิ ทยาลัยจากคณาจารย์ประจากล่าวว่า
จากข้อมูลอัตรากาลังมีอาจารย์ประจาหลักสูตร ๔ คน สาหรับอาจารย์มรกต บุญศิริชัย นั้น ภาระงานสอน
ปัจจุบันไม่มี ภายหลังจากปิดหลักสูตรก็ไม่มี จึงไม่ทราบว่าภาระงานของอาจารย์ท่านนี้ยังมีอยู่หรือไม่
อาจารย์ ชิ น วงศ์ ศรี งาม ผู้ อ านวยการวิท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนคร ให้ ข้อ มู ล ว่า ส าหรั บ
อาจารย์มรกต บุญศิริชัย นั้น ปัจจุบันได้ลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และได้สมัครเข้าเป็นอาจารย์
สังกัดคณะวิทยาการจัดการแล้ว
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ให้หารือในที่ประชุมสภาวิชาการก่อนที่จะเสนอไปยัง สกอ.
เกีย่ วกับการเปิดหลักสูตรตามใจผู้เรียน และด้วยวิธีการใด
มติที่ประชุม อนุมัติการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุมสัมมนาและการจัด
งานหลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
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๓.๓ แต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณประจามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแทนตาแหน่งที่ว่าง
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนางสาวฐิติภรณ์ พงษ์ประเสริฐ นิติกร รายงานข้อมูลความ
ว่า ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ค าสั่ งที่ ๐๑๒/๒๕๕๙ เรื่อ ง แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ปัจจุบันนี้กรรมการจรรยาบรรณประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตาแหน่งประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ) ผู้แทน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา (อาจารย์ชินะทัตร์ นาคะสิงห์ และอาจารย์นภพร เชื้ อขา)
พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทข้าราชการ (นางสาว
ทิพย์รัตน์ ขันติจิตร์) ลาออกจาการเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติการ
ลาออกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทาให้ตาแหน่งดังกล่าวว่างลง
ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย โดยอธิ ก ารบดี ได้ ม อบหมายให้ ร องศาสตราจารย์ ว รนุ ช แจ้ ง สว่ า ง
รองอธิการบดีเป็นประธานกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างลง และมอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย และสภาคณาจารย์และข้าราชการดาเนินการคัดเลือกบุคคลที่ เมหาะสม
เพื่ อเข้ าปฏิ บั ติห น้ าที่ แ ทนตาแหน่ งที่ ว่างแล้ ว โดยผลการคั ด เลื อ กผู้ แ ทนกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จาก
คณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย จานวน ๒ ราย ได้แก่ ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ อินทรพรหม ๒)
อาจารย์บุญชัย อารีเอื้อ ผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ จานวน ๑ ราย
ได้แก่ นางสาวสมจิตร ดวงจันทร์
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณประจามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณประจามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแทน
ตาแหน่งที่ว่าง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณา
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภ กุล ถามว่า ระหว่างที่กรรมการเดิมเกษียณ ทาให้ เกิด
ช่องว่างในการดาเนินงาน ไม่ทราบว่าระหว่างนี้ที่ผ่านมาได้มีการตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างลงหรือไม่
นายสภามหาวิ ท ยาลั ย ถามว่ า บุ ค คลที่ เสนอมานี้ ผ่ านการด าเนิ น การตามกระบวนการ
เรียบร้อยแล้วและเป็นกรรมการตามวงเล็บใด
นางสาวฐิ ติ ภ รณ์ พงษ์ ป ระเสริ ฐ ให้ ข้ อ มู ล ว่ า ส าหรั บ ผู้ ช่ ว ยศาส ตราจารย์ วั ช ริ น ทร์
อินทรพรหม และอาจารย์บุญชัย อารีเอื้อ นั้น คัดเลือกมาจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วย
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๓ (๓) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจาของมหาวิทยาลัยซึ่งคัดเลือกกันเองจานวนสองคน เป็นกรรมการ การดาเนินการถูกต้องตามข้อบังคับฯ
รองศาสตราจารย์ จิตราภา กุณ ฑลบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากผู้ดารงตาแหน่ ง
บริหาร ถามว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๑๔ ที่ระบุว่า "ให้ผู้นั้นอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน" ดังนั้นผู้ที่มาแทนนั้นจะดารง
ตาแหน่งถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช่หรือไม่
นางสาวฐิติภรณ์ พงษ์ประเสริฐ ให้ข้อมูลว่า กรรมการจากผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ ป ระจาจะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ สาหรับนางสาวสมจิตร
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ดวงจันทร์ กรรมการจากผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ จะครบวาระการ
ดารงตาแหน่งในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยจรรยาบรรณ
วิช าชี พ ของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ จั ด ท าขึ้ น ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการด าเนิ น งานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝ่ายจัดทาข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ซึ่งขณะนั้นเจ้าหน้าที่เป็นผู้ร่าง การดารงตาแหน่งนั้น
เป็นไปตามวาระแต่ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเมื่อใด จึงแต่งตั้งไปก่อนตามข้อบังคับนี้ และจะพิจารณาปรับแก้
ข้อบังคับฯ ฉบับนี้ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณประจามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแทนตาแหน่งที่ว่าง ดังนี้
๑) รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมาย
ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์วรนุช แจ้งสว่าง)
๒) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ อินทพรหม)
๓) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย กรรมการ
(อาจารย์บุญชัย อารีเอื้อ)
๔) ผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ
กรรมการ
(นางสาวสมจิตร ดวงจันทร์)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานผลการติ ด ตามการด าเนิ น งานตามมติ แ ละข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ยรายงานว่ า ตามที่ ได้ มี ก ารประชุม สภามหาวิท ยาลั ย ครั้งที่
๗/๒๕๖๑ เมื่ อวัน ศุก ร์ที่ ๑๕ มิถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้ น ฝ่ ายเลขานุ การสภามหาวิท ยาลั ยได้ติ ดตามการ
ดาเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ในครั้งต่อไปให้ใส่รายละเอียดการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนเพื่อรายงานความคืบหน้าของการดาเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการ
จัดทาสรุปมติที่ประชุมที่สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ดาเนินการต่างๆ เพื่อจะได้ทราบว่ามีเรื่องใดที่ดาเนินการไป
แล้ว เรื่องใดอยู่ระหว่างการดาเนินการ อยู่ในขั้นตอนใด และเรื่องใดที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
เลขานุ การสภามหาวิท ยาลั ยกล่ าวว่า จากการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วาระ ๓.๒ เลื อก
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มติที่ประชุมข้อ ๒ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการหาบุคคลที่
มีคุ ณ สมบั ติต ามข้อ ๕ แห่ งข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว่าด้ ว ยคณะกรรมการส่ งเสริม กิจการ
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มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามที่เห็นสมควร โดยอาจเสาะแสวงหาหรืออาจใช้เครือข่ายที่มีอยู่ในการหาบุคคล
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ โดยไม่ต้องรอการเสนอชื่อ หรือหากกรรมการสภามหาวิทยาลัยคิดว่าผู้ใดเหมาะสมและ
สามารถจะทางานให้มหาวิทยาลัยได้ อาจจะเสนอชื่อหรือแนะนามายังคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยก็ได้ นั้ น จึง
ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรและเหมาะสมเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยภายในวัน นี้ เพื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะได้เตรียมการ
ประชุมเพื่อพิจารณานาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบโดยในครั้งต่อไปให้ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อรายงานความคืบหน้าของการดาเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ โครงการ "ราชภั ฏ น้ อมพลี เทิ ดพระบารมีทั่ วหน้ า" เนื่ องในโอกาสวัน เฉลิม พระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว่ า ด้ ว ยที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้พร้อมในกันจัดงาน "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหน้า" เนื่องในโอกาส
วัน เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ราลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ในวั น พุ ธ ที่ ๒๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ พุทธวิชชาลัย อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายพระพร การแสดงนิทรรศการผลงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ "จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏ" รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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๖.๒ งานเสวนา สสมท ครั้งที่ 3/TAGB Forum3 "ทางรอดของอุดมศึกษาไทย"
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ด้วยสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) หรือ
สสมท จะดาเนินการจัดเสวนา สสมท ครั้งที่ 3/TAGB Forum 3 "ทางรอดของอุดมศึกษาไทย" ในวันจันทร์ที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแมนดาริน C โรงแรมแมนดาริน ถนนสามย่าน
กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
และคณาจารย์หรือผู้สนใจ ได้มีโอกาสรับรู้และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน เกี่ยวกับการกาหนด
ทิศทางในการบริหารจัดการของอุดมศึกษาไทยให้เกิดประสิทธิภาพ สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สั ง คม เศรษฐกิ จ และความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี และน ามาสู่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งไปในอนาคต
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.
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นางลภัสรดา นาคพริก
ผู้จดบันทึกการประชุม
รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์

๘
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

