รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันศุกร" ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห'องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ" ๑๐๐ ป)การฝ+กหัดครูไทย

..............................................................
ผู'มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

นายมีชัย ฤชุพันธุ
นายถนอม อินทรกําเนิด
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว
นายไพรัช อรรถกามานนท

๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
ผู)ช;วยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
ผู)ช;วยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล
อาจารยสถาพร ปกปAอง
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

ผู'ลาประชุม
๑. รองศาสตราจารยทองหล;อ วงษอินทร
๒. หม;อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๓. ผู)ช;วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส; ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน;ง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน;ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน;งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน;งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน;งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน;งบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

๒
ผู'เข'าร2วมประชุม
๑. ผู)ช;วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผู)ช;วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๔. อาจารยชินวงศ ศรีงาม
๕. อาจารยธงชัย ทองอยู;
๖. อาจารยมณฑล จันทรแจ;มใส
๗. ผู)ช;วยศาสตราจารยสมบูรณ บุญโท
๘. ผู)ช;วยศาสตราจารยวัชรินทร อินทรพรหม
๙. นางจันทา สมตน
๑๐. ผู)ช;วยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๑๑. อาจารยวรวิทย ประสิทธิ์ผล
๑๒. อาจารยรัชฎาพร บุญเรือง
๑๓. อาจารยสุภาภรณ พรหมฤาษี
๑๔. ผู)ช;วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๑๕. นาง ญ หญิง สมแสน
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก
นางพัชราวไล ไพรี

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู)อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการบริหารพุทธวิชชาลัย
รองผู)อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ปรึกษาฝHายแผนและงบประมาณ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผู)ช;วยอธิการบดี/ผู)ช;วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผู)อํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหน)ากลุ;มงาน
สภามหาวิทยาลัย/ผู)ช;วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู)ช;วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ;มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ;มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ;มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ;มงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยกล;าวเปJดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได)ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ'งให'ที่ประชุมทราบ
๑.๑ งานมุทิตาจิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญ
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน;ง กล;าวขอบคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยในโอกาสร;วมเปKนเกียรติในพิธีมอบครุยวิทยฐานะและงานแสดงมุทิตาจิต

๓
บัณฑิตกิตติมศักดิ์แก;ศาสตราจารยโทมัส เอฟ จอรจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
และขอเรี ย นเชิ ญ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ร; ว มเปK น เกี ย รติ ใ นพิ ธี ถ วายปริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
พระปลัดกฤต ฐิตวิริโย (อินทรานาคะไชย) ในวันเสารที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว;า การจัดงานพิธี ต;างๆ ควรเชิญอาจารยทุ ก
คณะเข)าร;วมเพื่อแสดงถึงการให)เกียรติ และมีแบบตอบรับ ในงานที่ผ;านมาอาจารยเข)าร;วมน)อยมาก
ซึ่งไม;น;าจะเปKนเช;นนั้น และขอให)อธิการบดีแจ)งข)อสังเกตเหล;านี้แก;คณาจารยด)วย เพื่อแสดงถึงความ
ร;วมมือที่ดีและไม;เปKนภาพที่เสียหายต;อมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามข)อสังเกต
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม
สภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่ อวั น ศุ กรที่ ๒๑ มิ ถุน ายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จํ า นวน ๑๒ หน) า
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม;มีแก)ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให'ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แก2ผู'สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษา
ที่ ๓/๒๕๕๕ รอบที่ ๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว;า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานัก
ส;งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและข)อมูลผู)สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษา
ที่ ๓ ปRการศึกษา ๒๕๕๕ รอบที่ ๑ เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ทั้งนี้ โดยผ;านการ
พิ จ ารณากลั่ น กรองจาก สภาวิ ช าการเมื่ อวั น ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และนํ า เสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยให)ความเห็นชอบเรียบร)อยแล)ว
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก;ผู)สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓ ปR
การศึกษา ๒๕๕๕ รอบที่ ๑ จํานวน ๒๗๖ คน โดยแยกเปKนระดับปริญญาเอก จํานวน ๕ คน
ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๖ คน ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๕๕ คน ซึ่งจําแนกเปKน
(๑) สาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) จํานวน ๓ คน
(๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร (วท.บ.) จํานวน ๕๘ คน
(๓) สาขาวิชาศิลปศาสตร (ศศ.บ.) จํานวน ๕๑ คน
(๔) สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.) จํานวน ๑๔ คน
(๕) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จํานวน ๑๒๙ คน

๔
๓.๒ พิจารณาแต2งตั้งคณะกรรมการส2งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนตําแหน2งที่ว2าง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว;า ด)วยกรรมการผู)ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส;งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ ๐๐๑/๒๕๕๕ นายปSญญา
โชติเทวัญ และ นายฉัตรชัย แสงสุริยฉัตร ได)ลาออกจากตําแหน;งก;อนครบวาระ มหาวิทยาลัยได)
ดําเนินการตามข)อ ๑๑(๒) แห;งข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว;าด)วยคณะกรรมการส;งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก)ไขเพิ่มเติมโดยข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว;าด)วย
คณะกรรมการส;งเสริ มกิ จ การมหาวิ ทยาลัย (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ ร ะบุ ว;า ในกรณี กรรมการ
ผู)ทรงคุณวุฒิพ)นจากตําแหน;ง ให)ดําเนินการแต;งตั้งจากบุคคลตามบัญชีรายชื่อสํารองเรียงตามลําดับ
มหาวิ ท ยาลั ย ได) ทาบทามผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ ต ามบั ญ ชี ร ายชื่ อสํ า รองที่ ขึ้น บั ญ ชี ไว) จากนั้ น ได) เ รี ย นเชิ ญ
อธิ ก ารบดี ร ายงานข) อ มู ล การทาบทามความว; า ได) รั บ การตอบรั บ เรี ย บร) อ ยแล) ว ดั ง นี้
๑) รองศาสตราจารยกฤษณา ศักดิ์ศรี ๒) รองศาสตราจารยวดี เขียวอุไร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติแต;งตั้ง ๑) รองศาสตราจารยกฤษณา ศักดิ์ศรี ๒) รองศาสตราจารยวดี
เขียวอุไร เปKนกรรมการส;งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน;งที่ว;าง
๓.๓ ขออนุมัตินําเงินรายได'ไปลงทุนซื้อสลากออมสิน
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย เชิ ญ อาจารยไพบู ล ย วิ ริ ย ะวั ฒ นะ รองอธิ การบดี /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน;งบริหารรายงานว;า ด)วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โดยกองคลัง สํานักงานอธิการบดี นําเสนอขออนุมัติถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ที่ฝากไว)กับ
ธนาคารออมสิ น สาขาตลาดยิ่ ง เจริ ญ สะพานใหม; ไปลงทุ น ซื้ อ สลากออมสิ น จํ า นวนเงิ น
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให)มหาวิทยาลัยได)รับประโยชนสูงสุด เนื่องจากปSจจุบันเงินฝากเผื่อเรียก
ธนาคารจ;ายดอกเบี้ยเพียงร)อยละ ๐.๕๐ บาทต;อปR แต;ถ)าหากนําไปลงทุนในการซื้อสลากออมสินจะได)
ดอกเบี้ยเฉลี่ยอย;างน)อยร)อยละ ๒.๗๐ บาทต;อปR โดยในการจัดซื้อสลากออมสิน กองคลังจะซื้อครั้งละ
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ อให)ได)สลากออมสินต;า งเลขที่และต;างหมวด ซึ่งจะทําให) มีโอกาสได) รับเงิ น
รางวัลเปKนผลตอบแทนที่สูงขึ้น ทั้งนี้ เปKนไปตามข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว;าด)วยการเงิน
และทรัพยสิน ของมหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๘ ข) อ ๖ ที่ร ะบุว; า กรณี ที่มหาวิทยาลั ยประสงคจะนํ า
ทรัพยสินและเงินรายได)ไปฝากหรือลงทุนแตกต;างจากที่ข)อบังคับกําหนดต)องได)รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให)มหาวิทยาลัยถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
เผื่อเรียกและนําไปซื้อสลากออมสิน จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว;า
บัญชีเผื่อเรียกนี้เปKนเงินหมุนเวียนสําหรับใช)ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือไม; หากเบิกมาแล)ว
จะมีผลกระทบต;อมหาวิทยาลัยหรือไม;

๕
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ให)ข)อมูลว;า ยังมีอีกหลายบัญชีที่เปKนบัญชีหมุนเวียน
สําหรับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย แต;บัญชีนี้เพื่อการซื้อสลากโดยเฉพาะ
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อเสนอแนะว;า ควรเบิกมาซื้อสลากออมสินโดยให)เหลือ
เงินในบัญชีเพียง ๑,๐๐๐ บาท
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ให)ข)อมูลว;า ในบัญชีนี้มีเงินคงเหลือ ๑๐,๕๙๗,๖๓๑ บาท
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อเสนอแนะว;า ให)ซื้อครั้งเดียวในวงเงิน ๑๐,๕๙๖,๐๐๐
บาท เพื่อให)ได)เลขที่ต;อเนื่องกัน เมื่อได)รางวัลก็นําเข)าบัญชีนี้ไว)พร)อมทั้งเปJดบัญชีฝากประจําอีกบัญชี
หนึ่งเพื่อถอนเงินจากบัญชีเผื่อเรียกที่เปKนเงินรางวัลจากสลากออมสินไปเข)าบัญชีนี้เปKนประจําทุก ๓
เดือน นอกจากนี้ยังขอให)สํารวจว;ามหาวิทยาลัยมีบัญชีเผื่อเรียกใดที่ไม;ได)ใช)หรือไม; หากมีก็ควรนําไป
ซื้อสลากออมสินไว) เพราะมหาวิทยาลัยไม;ถนัดในการลงทุนอย;างอื่น
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ให)ข)อมูลจากการสํารวจบัญชีพบว;ามหาวิทยาลัยมี
บัญชีธนาคารทั้งสิ้น ๓๙ บัญชี มีบัญชีเผื่อเรียกเพียงบัญชีเดียวที่ใช)ในการนี้โดยเฉพาะ ที่เหลือเปKน
บัญชีออมทรัพยและบัญชีฝากประจํา
มติที่ประชุม อนุ มั ติ นํ า เงิ น รายได) ไ ปลงทุ น ซื้ อ สลากออมสิ น โดยให) ซื้ อ ครั้ ง เดี ย วในวงเงิ น
๑๐,๕๙๖,๐๐๐ บาท และรายงานผลการได)รับรางวัลต;อสภามหาวิทยาลัยต;อไป
๓.๔ พิจารณา (ร2าง) ข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว2าด'วยกองทุนวิจัย
พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว;า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได)อภิปรายเกี่ยวกับอํานาจหน)าที่
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย และมีมติมอบให)มหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ฝHายจัดทําข)อบังคับฯ เพื่อปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว;า
ด)วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให)เกิดความคล;องตัวในการบริหาร
กองทุน นั้น ในการนี้ คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝHายจัดทําข)อบังคับฯ จึงได)
ประชุมจัดทํา (ร;าง) ข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว;าด)วยกองทุนวิจัย พ.ศ. ... รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบี ยบวาระนี้ จึงเสนอที่ ประชุ มเพื่อโปรดพิ จารณาให)ความ
เห็นชอบ (ร;าง) ข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว;าด)วยกองทุนวิจัย พ.ศ. ...
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน;ง
บริหารให)ข)อสังเกต ๓ ประเด็นคือ ประเด็นที่ ๑ ควรเพิ่มวัตถุประสงคของกองทุนวิจัยว;าเพื่อสนับสนุน
ทุนการวิจัยให)กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให)สอดคล)องกับข)อ ๑๐ ที่ระบุว;า เงินกองทุนวิจัยให)
ใช)จ;ายได)ตามวัตถุประสงคของกองทุนวิจัย และให)รวมถึงค;าใช)จ;ายดังต;อไปนี้ ๑) การอุดหนุนการวิจัย
ของบุคลากร ประเด็นที่ ๒ ข)อ ๙ เมื่อบุคลากรได)รับทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากภายนอกแล)วให)นําส;ง
เงินรายได)เข)ากองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งประเด็นนี้ได)เคยหารือในที่ประชุมสภา

๖
มหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนว;าอาจารยแต;ละคณะเมื่อไปทําวิจัยภายนอกและได)รับทุน
สนับสนุนการทําวิจัยมานั้น เมื่อนําส;งตามที่ข)อบังคับกําหนดแล)ว คณะและสาขาวิชาควรได)รับทุนใน
ส;วนนี้เพื่อการพัฒนาสาขาวิชาและคณะด)วย ควรเชื่อมโยงส;วนนี้ให)ชัดเจน ประเด็นที่ ๓ ในข)อ ๑๑
ควรเพิ่มเติมบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิใช;ผู)บริหารมาเปKนกรรมการกองทุนวิจัย โดยอาจจะเปKนผู)ที่มี
ความเชี่ยวชาญในการทําวิจัยหรือได)รับทุนวิจัยจากภายนอก
นายกสภามหาวิทยาลัยกล;าวว;าในประเด็นที่ ๑) นั้นรวมอยู;ในข)อ ๖ (๑) และข)อ ๑๐
(๑) ของข)อบังคับแล)ว ส;วนประเด็นที่ ๒ นั้นเพียงแต;ระบุในข)อ ๙ ว;าให)นําเงินเข)ามหาวิทยาลัยตามที่
กํ า หนดเท; า นั้ น อาจจะต) องแก) ใ นระเบี ย บว; า ด) ว ยการบริ การวิ ช าการ กรณี ป ระเด็ น ที่ ๓ นั้ น ต) อ ง
พิจารณาว;าจะมีวิธีเลือกอย;างไร
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ให)ข)อมูลว;าข)อ ๙ นี้ต)องแก)ที่ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว;าด)วยการให)บริการวิชาการและ
การวิจัย ซึ่งระบุไว)ชัดเจนเกี่ยวกับทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได)รับจากภายนอกว;าต)องนําเข)ามหาวิทยาลัย
ซึ่งหมายถึงนําเข)ากองทุนวิจัย
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
ในประเด็นที่ ๓ ว;า ให)กําหนดกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จํานวน ๑ คน เปKน
กรรมการกองทุนวิจัย
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให) ค วามเห็ น ว; า ในประเด็ น ที่ ๓ นั้ น ควรเลื อ กจากสภา
คณาจารยและข)าราชการ เพราะเปKนเรื่องการบริหารภายในมหาวิทยาลัย โดยให)สภาคณาจารยและ
ข)าราชการมีมติในการเลือกกันเอง จํานวน ๑ คน
นายผดุ ง ชาติ สุ ว รรณวงศ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก ล; า วว; า
จุดสุดท)ายของการทําวิจัยก็คือการเผยแพร;ผลงานวิจัย นับได)เปKนคะแนนตามเกณฑต;างๆ แต;นําไปใช)
ให) เ กิ ด ประโยชนอย; า งแท) จ ริ ง ได) น) อ ยมาก เช; น การวิ จั ย การบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย แนวใหม; ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ยังไม;ได)นําผลการวิจัยมาใช)ให)เกิดประโยชน จึงควรเน)นขั้นตอนการ
เสนอขอทุนทําวิจัยว;าต)องมีแผนในการนําผลงานวิจัยไปใช)ให)เกิดประโยชน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกต
เกี่ยวกับข)อ ๑๒ (๓) ว;า หากวางหลักเกณฑเข)มจนเกินไปอาจจะไม;ได)งานวิจัย และถามว;าตามข)อ ๑๒
(๔) ข)อความว;าอนุมัติให)ทุนแก;ผู)ขอรับทุนทําวิจัยนั้น หมายความว;าให)ทุกคนแม)ยังไม;ได)ลงมือทําวิจัยใช;
หรือไม;
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล;าวว;า
หมายถึงอนุมัติให)ผู)ทําการวิจัยและขอรับทุน ส;วนการพิจารณาก็เปKนไปตามหลักเกณฑ
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติกล;าวว;าข)อนี้เชื่อมโยงไปยังข)อ ๑๖ จึงต)องนํามา
พิจารณาด)วย คือต)องผ;านคณะกรรมการพิจารณามาก;อน

๗
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอแนะว;า
ปSญหาของมหาวิทยาลัยคือมีงานวิจัยน)อย และยังไม;ได)พิจารณาถึงคุณภาพของงานวิจัย การพัฒนา
นักวิจัยนั้นเปKนเรื่องใหญ; บุคลากรทุกคนมีสิทธิ์ทําวิจัยทั้งภายในและภายนอก หากทุกคนเก;งด)านทํา
วิจัย กองทุนวิจัยก็จะมีความสําคัญน)อยลง เพราะทุกคนสามารถหาทุนวิจัยจากภายนอกได)มากมาย
จึ งต) อ งเน) น การนํ า ทุ น วิ จั ย มาพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ กระดั บ ให) มี ความสามารถในการทํ า วิ จั ย จะทํ าให)
งานวิจัยเพิ่มมากขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
มติที่ประชุม อนุมัติข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว;าด)วยกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย
ให)ปรับแก)เพิ่มเติมกรรมการในข)อ ๑๑ โดยให)สภาคณาจารยและข)าราชการมีมติ
เลือกกันเองจํานวน ๑ คน ตามข)อเสนอแนะของที่ประชุม
๓.๕ พิจารณาอนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย รายงานว; า สํ า นั กส; งเสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย น
ขอเสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห;งชาติ ซึ่งผ;านการกลั่นกรองจาก
สภาวิชาการและคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝHายกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร)อย
แล)ว จํานวน ๑ หลักสูตร ๑ สาขาวิชา ได)แก; หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๖ จากนั้ น ได) เ ชิ ญ อาจารยวรวิ ทย ประสิ ทธิ์ ผ ล กรรมการปรั บ ปรุ ง
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณฑิ ต รายงานข) อมู ล การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร รายละเอี ย ดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ให)ข)อเสนอแนะว;า หลักสูตรควรมุ;งสู;ไปในอนาคต
ควรจัดเนื้อหารองรับการเรียนรู)เรื่องต;างๆ ได)แก; ๑) Green Business หรือธุรกิจเปKนมิตรกับ
สิ่งแวดล)อม ๒) การใช)ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะในการทําธุรกิจต)องมีการใช)ทรัพยากรธรรมชาติ นัก
ธุรกิจจึงควรคํานึงถึงการตอบแทนระบบนิเวศ หรือมีค;าตอบแทนระบบนิเวศ ๓) การค)าที่ต)องเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ ควรศึกษาข)อมูลจากต;างประเทศด)วย
อาจารยวรวิทย ประสิทธิ์ผล ให)ข)อมูลว;า ได)เพิ่มเติมเนื้อหาเหล;านี้ไว)ในวิชาการ
จัดการการตลาดและวิชากลยุทธทางการตลาดแล)ว
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ให)ข)อสังเกตว;า วิชากลยุทธทางการตลาดเปKนวิชา
เลือก ซึ่งวิชาเลือกนั้นมีอยู;ถึง ๑๐ วิชา จึงไม;แน;ใจว;านักศึกษาจะเลือกเรียนหรือไม; อีกทั้ง ควรเพิ่มเติม
เรื่อง Place system for business ด)วย
ศาสตราจารยฐาปนา บุ ญ หล) า กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อเสนอแนะว;า ควรเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการตลาดสีขาวหรือการตลาดที่มีคุณธรรมเพิ่มไปด)วย
นอกจากนั้นภาคการค)นคว)าอิสระไม;ควรมี ควรให)ทําวิทยานิพนธทั้งหมด เพื่อมิให)ผู)เรียนมีปSญหาใน
การทําวิจัยและการศึกษาต;อในระดับปริญญาเอก

๘
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว เสนอแนะให)มหาวิทยาลัยวางแนวทางว;า ถ)าต)องการ
ให)บัณฑิตเก;งทั้งสองอย;างควรพิจารณาสัดส;วนระหว;าง แผน ก. (การทําวิทยานิพนธ) กับ แผน ข.
(ค)นคว)าอิสระ) อย;างไร แต;ถ)าต)องการบัณฑิตที่เก;งวิจัยก็ต)องไม;ให)เลือก แผน ข.
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช ถามกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รว; า ตามที่
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ให)ข)อเสนอแนะเรื่องธุ รกิจแนวใหม; นั้น จะทําอย; างไร ในองคกรที่
ประสบความสําเร็จนั้นต)องคํานึงถึง ๑) หลักธรรมาภิบาลที่ดี ๒) การบริหารจัดการที่รับผิดชอบต;อ
สังคม ๓) การประหยัดและรักษาพลังงานของโลก
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ถามว;า ได)มีการวางเปAาหมายหรือไม;เกี่ยวกับสัดส;วน
การเปJดรับนักศึกษาภาค ก. และภาค ข. เพราะต)องมีการกําหนดสัดส;วนให)ชัดเจน
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า ให)ข)อสังเกตเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรว;าปSจจุบัน
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย;างรวดเร็ว ควรปรับปรุงหลักสูตรให)ทันต;อสถานการณ โดยไม;ควรรอให)ครบ
กําหนด ๕ ปRแล)วจึงค;อยดําเนินการ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ให)ข)อมูลในฐานะประธานกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิ ทยาลั ย ฝH า ยกลั่ น กรองหลั กสู ตรว; าได) เ คยมีการหารื อกัน แล) ว ว; า หากมี การเปลี่ย นแปลงควร
สามารถปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รได) ทุ ก ขณะ เช; น สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร หรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ
วิทยาศาสตร อาจารยประจําหลักสูตรจะต)องทันสมัยอยู;ตลอดเวลา และอาจจะมีการจัดกิจกรรมหรือ
เพิ่มเติมเนื้อหาวิชาเพื่อให)บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีความรู)ที่ทันสมัย
ศาสตราจารยสนิ ท อั กษรแก)ว กล; า วว;า ปS จ จุ บัน ปS ญ หาของทุ กมหาวิทยาลั ย คื อ
นักศึกษาลดลงอย;างมากด)วยหลายสาเหตุด)วยกัน เช;น สถานการณในพื้นที่ไม;สงบหรือคุณภาพของ
อาจารย หรือหลักสูตรไม;ดึงดูดหรือไม;มีคุณภาพ ดังนั้นการพิจารณาหลักสูตรจึงต)องดําเนินการอย;าง
รอบคอบ เพราะเปKนเรื่องสําคัญและมหาวิทยาลัยควรต)องทบทวนในประเด็นเหล;านี้
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า เสนอแนะว;า ควรนําหลักสูตรทั้งหมดมาพิจารณา
หากหลักสูตรใดไม;มีความจําเปKนหรือตรงกับความต)องการในอนาคตก็ควรยุบหลักสูตรนั้น และพัฒนา
หลักสูตรใหม;ที่ผู)ประกอบการต)องการ
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย
๑) ให) เ พิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาธุ ร กิ จ แนวใหม; ต ามข) อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม และจั ด ให)
นักศึกษาได)เรียนทุกคน
๒) ให)มหาวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตรทั้งหมดที่มีอยู; ว;าหลักสูตรใดไม;ตรงตามความ
จําเปKนและความต)องการ และพัฒนาหลักสูตรใหม;ที่เปKนที่ต)องการ

๙
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ การดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันศุกร"ที่ ๒๑
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว;า สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันศุกรที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ ข)อสังเกตและ
ข) อ เสนอแนะ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย โดยผู) รั บ ผิ ด ชอบได) ดํ า เนิ น งานแล) ว ดั ง รายละเอี ย ดในเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให'ที่ประชุมทราบ
๕.๑ ซักซ'อมความเข'าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
อุทธรณ" ร'องทุกข"และจรรยาบรรณ ทําหน'าที่แทน ก.พ.อ.
เลขานุการสภามหาวิทยาลั ยรายงานว; า สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา มี
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๓.๑๖)/ว ๖๘๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ แจ)งว;า ตามมาตรา ๖๒ แห;ง
พ.ร.บ. ระเบียบข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให) ก.พ.อ. มีอํานาจหน)าที่
ในการวินิจฉัยอุทธรณของข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่โต)แย)งคัดค)านคําสั่งให)ออก ปลด
ออก หรือไล;ออกจากราชการของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งต;อมา ก.พ.อ. ได)แต;งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
อุทธรณ ร)องทุกขและจรรยาบรรณเพื่อทําหน)าที่วินิจฉัยอุทธรณข)างต)นแทน ตามมาตรา ๑๖ แห;ง พ.ร.บ.
ข)าราชการพลเรือนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น จึงขอซักซ)อมความเข)าใจให)สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามคํา
วินิจฉัยของ อ.ก.พ.อ. ที่ ทําหน) าที่ วินิ จฉั ยอุ ทธรณแทน ก.พ.อ. โดยเคร;งครั ด รายละเอียดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล;าวว;า
หากเปKนการตัดสินที่ตรงข)ามกับการวินิจฉัยไปแล)วนั้น ผู)ที่จะโต)แย)งได)คือผู)ที่อุทธรณเท;านั้น ในกรณีนี้
สถาบันจะโต)แย)งด)วยได)หรือไม; หรือจะต)องปฏิบัติตามมติของ สกอ. เท;านั้น
ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อมูลว; า
ประเด็นสําคั ญอยู; ที่การเสนอเรื่องไป ก.พ.อ. มหาวิทยาลั ยส;วนใหญ;ละเลยที่จะไปให)ข)อมูลหรือสู)คดี
เพราะคิดว;าไม;ใช;คู;ความ หรือกรรมการไม;ได)เรียกมหาวิทยาลัยมาสอบถาม จึงเปKนการว;ากันไปฝHายเดียว
และส;วนใหญ;เปKนการตีความจากเอกสารหลักฐาน
อุ ปนายกสภามหาวิ ทยาลั ยให) ข) อมู ลเพิ่ มเติ มด) วยว; ามี มหาวิ ทยาลั ยแห; งหนึ่ งได) ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนและมีคําสั่งให)อาจารยรายหนึ่งออกจากราชการด)วยเหตุที่ไม;มาทํางาน (ขาด
ราชการ) ๒ ปR อาจารยท;านนั้นได)ยื่นอุทธรณด)วยเหตุผลว;า บัณฑิตวิทยาลัยได)มอบหมายให)ปฏิบัติหน)าที่
พัฒนาบุคลากรด)านสิ่งแวดล)อม คณะอนุกรรมการอุทธรณฯ พิจารณาว;าการไปปฏิบัติหน)าที่นั้นเปKนการ

๑๐
ปฏิบัติราชการ ไม;ได)ขาดราชการ แต;ความจริงแล)วงานดังกล;าวมีลักษณะเปKนงานปกติที่ดําเนินการในรูป
ของกรรมการ ไม;ปฏิบัติได)เต็มวัน คณะกรรมการอุทธรณให)มหาวิทยาลัยมีคําสั่งให)อาจารยรายดังกล;าว
กลับเข)ารับราชการ มหาวิทยาลัยขอให)ทบทวนแต;ปรากฏว;าเมื่อเรื่องผ;านไปยัง ก.พ.อ. ก.พ.อ. ก็ยืนยัน
ให)กลับเข) ารับราชการเช;นกัน ซึ่ งมหาวิ ทยาลัยจะต)องจ; ายเงินเดื อน จ;ายเงินตําแหน; งทางวิ ชาการซึ่ ง
มหาวิ ทยาลั ยจะเสี ยหาย นอกจากนั้ นในฐานะอาจารย นอกจากงานสอนยั งมี งานอื่ นๆ อี กมากมาย
ทั้งนี้ หากนําเรื่องเข)าศาลปกครองได)ก็จะเปKนผลดีแก;องคกรเปKนอย;างมาก
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ การรั บทราบการให' ค วามเห็ นชอบหลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
วิทยาศาสตร"ทั่วไป (๕ ป)) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว;าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได)มี
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๗๘๔๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แจ)งว;าพิจารณารับทราบการให)
ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (๕ ปR) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๓) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได)อนุมัติในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกรที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ ตัวชี้วัดค2าเปGาหมาย เปGาประสงค" ตามแผนยุทธศาสตร"มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว;า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๗/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได)อนุมัติแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ โดยมี ข) อ สั ง เกตและข) อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด ค; า เปA า หมาย
และเปA าประสงคนั้ น ขณะนี้ มหาวิ ทยาลั ยโดยกองนโยบายและแผนได) ดําเนิ นการตามข) อสั งเกตและ
ข)อเสนอแนะดังกล;าวแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กล;าวว;าเมื่อสภามหาวิทยาลัยให)จัดทําแผนกลยุทธ
ได)ดําเนินการโดยพิจารณาข)อมูลที่เกี่ยวข)องโดยเฉพาะเกณฑ สมศ. สกอ. กพร. และได)จัดประชุม รับฟSง
ความคิดเห็นจากประชาคม และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อได)
ข)อสังเกต/ข)อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยได)นําไปปรับปรุงทบทวน และทําประชาพิจารณเมื่อวันที่
๑๔ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้ น ต; อ ไปคื อ การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารปR ๒๕๕๗ เพื่ อ นํ า เสนอ
สภามหาวิทยาลัยในคราวต;อไป
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยขอให) นํ าข) อสั งเกตของศาสตราจารยฐาปนา บุ ญหล) า ไป
พิจารณาดําเนินการด)วยในยุทธศาสตรที่ ๒ กลยุทธที่ ๑ โดยให)สํารวจหลักสูตรทั้งหมดว;ามีหลักสูตร
ใดบ)างที่สมควรยกเลิกหรือยุบรวม และจะมีแนวทางการดําเนินการอย;างไรกับหลักสูตรที่คงอยู;

๑๑
รองศาสตราจารยธี รยุ ทธ สุ นทรา ขอให) แก) ไขเอกสารแผนยุ ทธศาสตร โดยขอให)
ตรวจสอบและแก)ไขภาษาให)ถูกต)อง
มติที่ประชุม รับทราบโดย
๑) ให) ดํ าเนิ นการในยุ ทธศาสตรที่ ๒ กลยุ ทธที่ ๑ โดยสํ ารวจหลั กสู ตรทั้ งหมดว; า
หลักสูตรใดควรยกเลิกหรือยุบรวมและจะมีแนวทางดําเนินการเช;นไรกับหลักสูตร
ที่คงอยู;
๒) ให)ตรวจสอบและแก)ไขภาษาในเอกสารแผนยุทธศาสตรให)ถูกต)อง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ทอดผ'าปKาสามัคคีเพื่อบูรณะองค"พระเจดีย"ศรีมหาธาตุ
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล รายงานว;า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร;วมกับวัดพระศรี
มหาธาตุวรมหาวิหาร จัดทอดผ)าปHาสามัคคีเพื่อบูรณะองคพระเจดียศรีมหาธาตุ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๑๕ น. จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร;วมเปKนเจ)าภาพในการดังกล;าว รายละเอียด
กําหนดการดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ ข'อเสนอแนะจากคณะกรรมการส2งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายไพรั ช อรรถกามานนท ประธานกรรมการส; ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย มี
ข) อ สั ง เกตและข) อ เสนอแนะว; า ได) รั บ ทราบข) อ มู ล จากผู) อํ า นวยการศู น ยวั ฒ นธรรมพระนครว; า
มีเจ)าหน)าที่สรรพากรมาสอบถามเกี่ยวกับการให)เช;าพื้นที่ภายในอาคารพุทธวิชชาลัยบ;อยครั้ง ดังนั้น
ในหน)า ๕๑ ของแผนยุทธศาสตร โครงการฝiกประสบการณและบ;มเพาะวิสาหกิจนั้นควรเพิ่มเติมข)อ
๓.๕) ศูนยฝiกประสบการณวิชาชีพ
มติที่ประชุม รับทราบและให)เพิ่มเติมข)อความ ๓.๕) ศูนยฝiกประสบการณวิชาชีพ ในหน)า ๕๑
ของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยแจ)งที่ประชุมว;า สภามหาวิทยาลัยได) กําหนดการประชุ ม
สภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ในวั น ศุ กรที่ ๑๖ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห)องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปRการฝiกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

๑๒
ผู)ช;วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
อาจารยจนัญญา งามเนตร
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู)จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

