๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................

2

4

6

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

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

ผู้ลาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ์
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๓. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
๔ นายดุสิต เจริญควนิช

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๒
๕. นายไพรัช อรรถกามานนท์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์วีระศักดิ์ บรรณาธรรม
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช บุญประจักษ์
๓. รองศาสตราจารย์วรนุช แจ้งสว่าง
๔. อาจารย์ภูมิพัฒน์ ตระกูลทัศน์เจริญ
๕. อาจารย์ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี
๗. นายดิเรก พรสีมา
๘. อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล สุชาติ
๑๐. อาจารย์สถาพร ปกป้อง
๑๑. อาจารย์มรกต บุญศิริชัย
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ป้อมสถิต
๑๓. นายสมชาย ทองพันธ์อยู่
๑๔. นางเพ็ญพิมล อัศวสืบสกุล
๑๕. นางรัชนีวรรณ์ นาบุญ
๑๖. นางสาวนรากร ดุลยปภัสศร
๑๗. นางจาปี บุดดา
๑๘. อาจารย์พัลยมน สินหนัง
๑๙. อาจารย์ชนะศึก วิเศษชัย
๒๐. อาจารย์รริกานต์ อานวย
๒๑. อาจารย์พัชรี กล่อมเมือง
๒๒. อาจารย์ธงชัย ขามี
๒๓. อาจารย์รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี รุจิธนพาณิช
๒๕. อาจารย์พรชนก ชโลปกรณ์
๒๖. อาจารย์เสาวลักษณ์ ชาญชัยฤกษ์
๒๗. อาจารย์พัฒนพงษ์ สุหญ้านาง
๒๘. อาจารย์ลักขณา ฤกษ์เกษม
๒๙. รองศาสตราจารย์ยุทธ ไกยวรรณ์
๓๐. อาจารย์สุขุมาล เหรียญทอง

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้แทนผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคล
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐศาสตร์
อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐศาสตร์
อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐศาสตร์
อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐศาสตร์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเคมี
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเคมี
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเคมี
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเคมี
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเคมี
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง)
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง)
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง)
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง)

๓
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.

อาจารย์สถาพร วีระสุนทร
อาจารย์ยุทธชัย นิลแพทย์
อาจารย์โสรยา งามสนิท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิษฐา หรุ่นเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
อาจารย์นิศรารัตน์ วิไลลักษณ์
อาจารย์ปรียา สมพืช
อาจารย์บัญชา บูรณสิงห์
นางสาวจตุพร โพธิ์สุข

๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.

นางสาวนฤมล คงสมบูรณ์
นางสาวสาวตรี รักรี
นายวิทู โชติรัตน์ นิติกร
นางสาวสร้อยทอง เมณฑ์กูล
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ์
นายภูษิต รักแก้ว

๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.

นางสาวสมจิตร ดวงจันทร์
นางลภัสรดา นาคพริก
นางพัชราวไล ไพรี
นางสาวยุพา สัจจาแก้ว

อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง)
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง)
อาจารย์ประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ประจาสาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้
นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้
นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
สานักวิทยบริการฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
นั ก วิ ช าการศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก าร ส านั ก งานสภา
มหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น.
2

4

ในการประชุมครั้งนี้ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบ นายถนอม อินทรกาเนิด
อุป นายกสภามหาวิท ยาลั ย เป็ น ประธานในการประชุม โดยกล่ าวเปิดการประชุมและดาเนิ นการประชุ ม
ตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนด สรุปได้ดังนี้

6

8

10

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองศาสตราจารย์ เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลั ยแจ้ง
ประกาศสานั กนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พระนคร โดยมีพระราชโองการ

๔

2

4

6

8

10

12

14

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ตั้งแต่วัน ที่ ๑๘ กุม ภาพั น ธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอี ยดดั งเอกสารประกอบการประชุม ตามระเบี ยบวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุม
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน ๑๒ หน้า รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี
การแก้ไข ดังนี้
๑) หน้ าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๔ คาว่า “...อินทร์กาเนิด...” แก้เป็ น “...อินทรกาเนิ ด...” และ
บรรทัดที่ ๑๕ เพิ่มเติมต่อท้าย “…มาตรา ๔๙…” ด้วยคาว่า “...มาตรา ๔๙ ของพระราชบัญญัติ

16

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗...”
๒) หน้ า ๑๔ บรรทัดที่ ๒๑ คาว่า “...แต่มีข้อกังวลว่า... ”แก้เป็น “...มีข้อพิจารณาหลั ก ๓

18

ประการ...”
๓) หน้ า ๑๕ บรรทัดที่ ๑ คาว่า “...ค้นคว้าได้ทางอินเทอร์เน็ต...” แก้เป็น “...ค้นคว้าหา

20

ความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง...”

22

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา

24

๒๕๖๐ รอบที่ ๔ (เอกสารแยกเล่ม)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เรียนเชิญ อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อานวยการสานัก

26

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นาเสนอรายชื่อและข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๔ เพื่อขอ

28

อนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ และนาเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ให้ ความเห็ น ชอบเรีย บร้อยแล้ ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอ

30

ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๕
มติที่ประชุม
2

อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๔
จานวน ๔๑ คน โดยแยกเป็นปริญญาและสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. ระดับปริญญาเอก จานวน ๓ คน
๒. ระดับปริญญาโท จานวน ๑๑ คน

4

๓. ระดับปริญญาตรี จานวน ๒๗ คน จาแนกตามสาขา ดังนี้
6

8

๓.๑ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

จานวน ๗ คน

๓.๒ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

จานวน ๖ คน

๓.๓ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

จานวน ๒ คน

๓.๔ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

จานวน ๑ คน

๓.๕ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ) จานวน ๑ คน

10

12

๓.๖ ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

จานวน ๘ คน

๓.๗ ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

จานวน ๑ คน

๓.๘ ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

จานวน ๑ คน

14

๓.๒ (ร่าง) หลักสูตร จานวน ๕ หลักสูตร ได้แก่
๓.๒.๑ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

16

๒๕๖๑ คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เอกสารแยกเล่ม)
๓.๒.๒ (ร่าง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง)หลักสูตร

18

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(เอกสารแยกเล่ม)
๓.๒.๓ (ร่าง) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

20

๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(เอกสารแยกเล่ม)
๓.๒.๔ (ร่ า ง) หลัก สูต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชามั ลติ มี เดีย สถาปั ตยกรรม

22

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(เอกสารแยกเล่ม)
๓.๒.๕ (ร่ า ง) หลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ เทศศาสตร์ หลั ก สู ต ร

24

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(เอกสารแยกเล่ม)
26

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ในวาระนี้มี (ร่าง) หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน
๕ หลักสูตร และเรียนเชิญผู้นาเสนอหลักสูตรลาดับแรก (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

28

หลักสูตรปรับปรุง

๖
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รายงานว่า คณะกรรมการ
2

ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร ได้ดาเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดและดีที่สุด
เท่าที่จะทาได้โดยมีหลักสูตรปรับปรุงจานวน ๔ หลักสูตร และหลักสูตรใหม่จานวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตร

4

วิทยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม เป็นหลักสู ตรที่จะช่วยงานออกแบบของสถาปนิก
ได้อย่างดียิ่ง และเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ศาสตราจารย์ สนิ ท อักษรแก้วกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณ วุฒิ กล่าวว่าหลั กสูตร

6

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ร่างได้ดี เนื้อหาทันสมัย เช่น รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และรายวิชาเคมี
8

สีเขียว แต่บางรายวิชาที่เนื้อหาไม่สมบูรณ์ เช่น เคมีอุตสาหกรรม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ
เคมีปิโตรเลียม
รองศาสตราจารย์ คมเพชร ฉัตรศุภ กุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณ วุฒิ เสนอว่า

10

ในคราวต่อไปให้เพิ่มปรัชญา และวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นโครงสร้างหลักสูตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญผู้นาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

12

เทคโนโลยี (ต่อเนื่อง)หลักสูตรปรับปรุง
อาจารย์ ยุ ท ธชั ย นิ ล แพทย์ กรรมการหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี

14

(ต่อเนื่อง) นาเสนอรายละเอียดของหลักสูตรและการรับนักศึกษา
ศาสตราจารย์ ส นิ ท อักษรแก้ ว กล่ าวว่า หลั กสู ตรเทคโนโลยีบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยี

16

(ต่อเนื่อง) มีคาอธิบายรายวิชาต่าง ๆ ไม่ชัดเจน นักศึกษาต้องทราบเทคโนโลยีใดบ้าง จบแล้วทาอะไรได้บ้าง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่ากลุ่มสาขาการจัดการอุตสาหกรรมไม่มีรายวิชาเทคโนโลยี

18

และวิช าเลื อกไม่บ่ งถึงความเป็ น เทคโนโลยีให้ ปรับ แก้ตามข้อเสนอแนะ และให้ น ายผดุงชาติ สุ ว รรณวงศ์
20

ตรวจสอบความถูกต้อง
รองศาสตราจารย์ คมเพชร ฉั ตรศุ ภกุ ล กล่ าวว่า การร่ างหลั ก สู ต รต้ อ งท าตาม มคอ. ๑ แต่

22

คาอธิบายรายวิชาอาจคลาดเคลื่อนต้องเพิ่มเติมเทคโนโลยี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญผู้นาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

24

รัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
อาจารย์ชนะศึก วิเศษชัย กรรมการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ นาเสนอ

26

ว่า หลักสูตรมีการปรับรายวิชา เช่น การแยกรายวิชา การปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และ
อาเซียน

28

ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้วกล่าวว่าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็น
การสร้างนักปกครองเพื่อช่วยประชาชนแก้ปัญหา แต่รายวิชาเน้นเป็นหลัก แต่ มีการแก้ปัญหาประชาชนน้อย

๗
จึ งควรเปลี่ ย นรายวิ ช าเลื อ ก ที่ น าไปแก้ ปั ญ หาประชาชนหรื อ ชุ ม ชน เช่ น รายวิช าการจั ด การทรั พ ยากร
2

สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น รายวิชายุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น รายวิชาการปกครองท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล มาเป็นวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่าหมวดวิชาพื้นฐานหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก เน้นประเทศ

4

ทางตะวันตกมากเกินไป ควรเน้นประเทศทางตะวันออก หลักทางพุทธศาสตร์ และความเป็นราชอาณาจักร ให้
6

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และให้นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ และรองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญผู้นาเสนอ(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

8

มัลติมีเดียสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี กรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย

10

สถาปัตยกรรม นาเสนอว่า กรรมการหลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม เป็น
12

หลักสูตรใหม่และเป็นไปตามความต้องการของสังคม
นายผดุ ง ชาติ สุ ว รรณวงศ์ กล่ า วว่ า หลั ก สู ต รนี้ เป็ น หลั ก สู ต รใหม่ ที่ ป รั บ ให้ เข้ า กั บ การ

14

เปลี่ยนแปลง ตามความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต
ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้วกล่าวว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดีและมีความจาเป็นกับความ

16

ต้องการของตลาดแรงงาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่าหลักสูตรมีเนื้อหารายวิชาส่วนใหญ่ที่ใช้ดิจิตัล
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นเชิ ญ ผู้ น าเสนอ (ร่ า ง) หลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรบั ณ ฑิ ต

18

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
อาจารย์ปรียา สมพืช กรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นาเสนอ

20

ว่า ตามความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต รายวิชาที่ปรับเป็นวิชาพื้นฐานปรับให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
22

เทคโนโลยีสมัยใหม่
ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้วกล่าวว่าหลักสูตรนี้สอนเทคนิคการสร้างสื่อ การสื่อสาร การผลิต

24

สื่อมีความรู้พื้นฐานในการผลิตจากปัญหาหรือประเด็นที่เกิดขึ้นหรือไม่
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กล่าวว่าหลักสูตรนี้ต้องสร้างนักนิเทศศาสตร์ที่ดี ที่มีพื้นความรู้ต่าง ๆ

26

และต้องมีคุณสมบัติที่สาคัญ ๓ อย่างคือ ๑) คุณธรรมจริยธรรม ๒) ความถูกต้องของการใช้ภาษาไทย ๓) มีความคิด
แบบวิจารณญาณ

28

มติที่ประชุม

อนุมัติหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๕ หลักสูตร ดังนี้

๘
๑. หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๒. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๓. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๕. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

2

4

6

8

10

คณะวิทยาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

12

๓.๓ รายงานทางการเงินของศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยเรียนเชิญ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ศุภ กิจ สดสี ผู้ ช่ว ยอธิการบดี

14

ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์วัฒนธรรมพระนคร กล่าวรายงานเป้าหมายของศูนย์วัฒนธรรม
พระนคร โครงการที่หารายได้ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ รายได้จากธุรกิจ ๙ โครงการ และรายได้จากสวัสดิการ

16

๓ โครงการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า การรายงานต้องระบุว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่

18

และองค์ประกอบ ดังนั้นการจัดทารายงานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็น ๒ ส่วนคือรายได้ และวัฒนธรรม
ศาสตราจารย์จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ สอบถามจะแยกศูนย์วัฒนธรรมกับการจัดการทรัพย์สิน

20

และการหารายได้ของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่
อุป นายกสภามหาวิทยาลั ยกล่าวว่า ให้ ดูในหน้าที่ ๔๑ เป็นระเบียบมหาวิทยาลัยราชภั ฏ

22

พระนครว่าด้วย ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๒ และเปรียบเทียบรายได้ของปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กับ พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล กล่าวว่า มีข้อสังเกตคือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายได้น้อย

24

กว่า ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสาเหตุจากอะไรโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายค่าบุคลากร
ศาสตราจารย์จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ เสนอว่า การนาเสนอควรยึดข้อ ๙ ระเบียบมหาวิทยาลัย

26

ราชภัฏพระนครว่าด้วย ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่องของทุนและทรัพย์สิน
นายสมศักดิ์ สุ โมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณ วุฒิ ส อบถามรายได้ที่ลดลง

28

๓ จุด คือ ๑) การใช้บริการอาคารสถานที่และบริการวิชาการ ๒) ศูนย์กีฬาและสุขภาพ “พระนครฟิตเนต”
๓) แหล่งเรียนรู้และวิจัยกาซะลองสปา มีสาเหตุจากอะไร

๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนผู้อานวยการ
2

ศูนย์วัฒนธรรมพระนครชี้แจงว่า ขอตรวจสอบตัวเลขอีกครั้งในเรื่อง๑) การใช้บริการอาคารสถานที่และบริการ
วิชาการ ๒) ศูนย์กีฬาและสุขภาพ “พระนครฟิตเนต”ส่วนข้อ ๓) แหล่งเรียนรู้และวิจัยกาซะลองสปา เนื่องจาก

4

ไม่มีพนักงานทางาน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให้ตรวจสอบรายได้หน้าที่ ๙ บัญชีเงินฝากและหน้าที่ ๑๐ เงินขาด

6

บัญชี
รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาสอบถาม

8

ว่ารายงานนี้ ผ่านคณะกรรมการบริห ารศูนย์วัฒ นธรรมพระนครและคณะกรรมการดาเนินงานธุรกิจรายได้
หรือไม่
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า การดาเนินงานต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย

10

ราชภัฏพระนครว่าด้วย ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร และให้คณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
12

ตรวจสอบข้อมูลในรายงานทางการเงิน
มติที่ประชุม

16

เห็นชอบ โดย
๑) มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร/อธิการบดี ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด
๒) รายงานทุ กปี งบประมาณและแยกรายงานเป็น ๒ ส่ว น ได้แก่ รายได้ และวัฒ นธรรม
โดยต้องผ่านคณะกรรมการตามลาดับก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย

18

๓.๔ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมพระนคร

14

เลขานุ การสภามหาวิท ยาลั ย เรีย นเชิ ญ รองศาสตราจารย์เปรื่อ ง กิจ รัต น์ ภ รอธิการบดี /
20

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง กล่าวความเป็นมาการจัดตั้งศูนย์วัฒ นธรรมพระนคร งบประมาณ
ที่ได้รับในการสร้างอาคารให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา วัตถุประสงค์ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

22

ราชภัฏพระนคร ว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรมพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรม
พระนครได้ ค รบวาระการด ารงต าแหน่ ง วั น ที่ ๑๘ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๐ประกอบกั บ ผู้ อ านวยการ

24

ศูน ย์ วัฒ นธรรมคนก่อน หมดวาระตั้งแต่วัน ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการดาเนิน งานของ
สภามหาวิทยาลั ย ฝ่ายธุรกิจและการลงทุ นจึงได้พิจารณาผู้ส มควรที่จะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริห าร

26

ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรมพระนคร พ.ศ.

28

๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงเสนอกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมพระนครผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน ๕ รายได้แก่

๑๐

2

4

๑) นายธีรวัฒน์ ฟอร์ตี้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการธนาคาร

๒) นายภานุกร ปริสุธี

ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทยและสินค้า OTOP

๓) นายพงศ์เทพ อันตะริกานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทาวิจัย

๔) นายประสิทธิ์ บุญเฉย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตลาดน้า

๕) นายไพศาล ทุ่งทอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ การจัดตลาดน้า การท่องเที่ยว
และโรงแรม

6

นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กล่าวว่า กรรมการต้องเป็นผู้ที่หารายได้และมีความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
8

และมุ่งให้นักศึกษามีรายได้หรือมหาวิทยาลัยต้องมีรายได้
รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภรกล่าวว่า มุ่งเน้นให้นักศึกษามีการเรียนรู้และมีรายได้
อุป นายกสภามหาวิทยาลั ยกล่าวว่า จากรายงานทางการเงินของศูนย์วัฒ นธรรมพระนคร

10

นักศึกษามีรายได้น้อยมาก
รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่าให้เน้น

12

กระบวนการพัฒนานักศึกษา เช่น ให้ นักศึกษามีกิจกรรมและฝึกประสบการณ์ ที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
14

(โรงแรม)
มติที่ประชุม

เห็นชอบ โดยมอบอธิการบดีทบทวนการบริหารศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ให้เน้นการเป็นแหล่ง

16

พัฒนานักศึกษาในการทากิจกรรมและฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา

18

๓.๕ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความเป็นเลิศในการผลิตและ
การพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุ การสภามหาวิท ยาลั ย เรียนเชิญ นายดิเรก พรสี มา คณบดีวิท ยาลั ยการฝึ กหั ดครู

20

นาเสนอว่าด้วยมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วย
22

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และสามารถดาเนินการขับเคลื่อนการนาแนวทางสร้างความเป็นเลิศในการ
ผลิตและพัฒนาครูสู่การปฏิบัติ โดยนา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความเป็นเลิศในการ

24

ผลิ ต และการพั ฒ นาครู มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ปรึก ษาอุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ยเรีย บร้อ ยแล้ ว
รายละเอียดดังเอกสาร
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ ขอเพิ่มเติมหน้าที่ในข้อ ๕ เพิ่มจาก “...การผลิตและการพัฒนาครู...

26

เป็น “...การผลิต การบริหารและการพัฒนาครู...”
28

มติที่ประชุม

เห็น ชอบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความเป็นเลิศในการผลิตและการ
พัฒนาครู มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร

๑๑

2

๓.๖ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครว่าด้วยการจัดการศึกษาสาหรับคน

4

พิการ พ.ศ. …
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ นายวิทู โชติ รัตน์ นิ ติก รมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร

6

รายงานว่า ตามที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดทา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
8

สาหรับคนพิการนั้น และได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกฎหมาย
และฝ่ายจัดทาข้อบังคับ ระเบีย บ ประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙

10

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ มี ก าร ตรวจสอบและปรั บ แก้ ไข ร่ างข้ อ บั งคั บ ดั งกล่ าวให้ เรีย บร้ อ ยแล้ ว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว มีประเด็น ๒ ข้อ คือ

12

๑) ข้อ๖ มีระเบียบอย่างเดียวใช่หรือไม่ รวมประกาศ และกฏกระทรวงหรือไม่
๒) ข้อ ๘ ข้อบังคับนี้ใช้เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีใช่หรือไม่

14

รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง ชี้แจงว่า ในข้อที่ ๖ ให้แก้ไขจาก “...และระเบียบที่ออก
16

ตามกฎหมายดังกล่าว...” แก้เป็น“…และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง...”
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กล่าวว่าการจัดการศึกษานี้ต้องเตรียมสิ่งที่เกี่ยวข้องอีกมาก ซึ่งต้อง

18

ใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก
มติที่ประชุม

อนุมัตขิ ้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.

20

๒๕๖๑ โดยให้ปรับแก้ข้อความตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

22

๓.๗ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาเสนอว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้จัดทาวารสารราชภัฏ

24

พระนครวิชาการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการที่มีคุณค่าของบุคลากร
ภายในและภายนอก ซึ่งวารสารฉบับนี้ได้จัดทาเป็นปีที่ ๑ และจะเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ

26

28

มติที่ประชุม

เห็นชอบการจัดทาวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิชาการ
๓.๘ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)

๑๒
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นเชิ ญ ศาสตราจารย์ จ านงค์ อดิ วั ฒ นสิ ท ธิ์ ประธาน
2

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ นาเสนอผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ จานวน ๒ ราย ตามเกณฑ์

4

ที่ ก.พ.อ. รายละเอียดดังเอกสารลับแยกเล่ม
ศาสตราจารย์จานง อดิวัฒ นสิทธิ์ นาเสนอผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกาหนด

6

ตาแหน่งทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ.
จานวน ๒ ราย ได้แก่ ระดับผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ๑ ราย และระดับ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์พิ เศษ ๑ รายได้ผ ล

8

คุณภาพงานผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภ กุล มีข้อสังเกต ราย นางราณี ไชยสงคราม ผ่านเกณฑ์

10

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแต่ล งรายละเอียดว่า สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งควรเป็น
อาจารย์ประจา ควรแก้เป็นอาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้

12

ถูกต้องและครบถ้วน
มติที่ประชุม

14

16

18

20

๑) อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ราย อาจารย์
รานี ชั ย สงคราม อาจารย์ พิ เศษ สั งกั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ สาขาวิช า
นาฏศิลป์และการละคร โดยอนุมัติแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย อาจารย์ชัยรัตน์
คาลี สังกัดวิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยอนุมัติแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๒๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

22

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
24

๕.๑ รายงานผลการติด ตามการดาเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

26

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานผลการติดตามการดาเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ฝ่ายเลขานุการ

28

สภามหาวิทยาลัยได้ติดตามการดาเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้ว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม

๑๓
มติที่ประชุม

รับทราบ

2

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

4

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวัน
6

ศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐
ปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

8

มติที่ประชุม

รับทราบ
๖.๒ สรุปข้อมูลสถาบันขงจื่อทางสายไหมทางทะเล

10

รองศาสตราจารย์ เ ป รื่ อ ง กิ จ รั ต น์ ภ ร แจ้ ง ให้ ท ราบ ว่ า ม ห าวิ ท ยาลั ย ราช ภั ฏ
12

พระนครและมหาวิทยาลัยต้าหลี่ ได้ลงนามข้อตกลงตั้งสถาบันขงจื่อทางสายไหมทางทะเล ณ มหาวิทยาลัยต้าหลี่
เมื่อวัน ที่ ๑๓ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ให้ บริการการเรียนการสอน

14

ภาษาจีน และส่ งเสริมการฝึ กอบรม การทดสอบความรู้ภ าษาจีน ภายใต้ความร่ว มมือระหว่างทั้งสองฝ่าย
ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการสถาบันขงจื้อแล้วและระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

16

คณะกรรมการสถาบันขงจื้อจะเดินทางไปร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยต้าหลี่
มติที่ประชุม

รับทราบ

18

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
20

22

24

26

นางสาวยุพา สัจจาแก้ว
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู้จดบันทึกการประชุม
รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

