๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 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. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว
๕. ศาสตราจารย์จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
๖. นายดุสิต เจริญควนิช
๗. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์
๘. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๙. นายไพรัช อรรถกามานนท์
๑๐.
๑๑
๑๒
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร
รักษาราชการแทนอธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลั ย
โดยตาแหน่ง
อาจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน
ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์จิตราภา กุณฑลบุตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
รองศาสตราจารย์สุพจน์ แสงเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต โสไกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ อินทพรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อะเคื้อ กุลประสูติดิลก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
อาจารย์บุญชัย อารีเอื้อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๒
ผู้ลาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๓. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รองศาสตราจารย์วรนุช แจ้งสว่าง
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา ศิริวรสกุล
๓. อาจารย์ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี
๕. อาจารย์ภูมิพัฒน์ ตระกูลทัศน์เจริญ
๖. นายดิเรก พรสีมา
๗. อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล สุชาติ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์
๑๐. อาจารย์มรกต บุญศิริชัย
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ป้อมสุวรรณ์
๑๒. อาจารย์พีลาภ วงษ์พาณิชย์
๑๓. อาจารย์อุมาพร ยุวชิด
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา จารุจินดา
๑๕. อาจารย์สราวุฒิ บุญรักษ์
๑๖. อาจารย์พลิสา สุนทรเศวต
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวลี กระแสร์
๑๘. อาจารย์จตุพร อินทร์สุวรรณ
๑๙. อาจารย์ศศิวิมล พลายชุม
๒๐. อาจารย์ชนิดา เพ็งวิชัย
๒๑. อาจารย์เสถียรพันธุ์ ขุนมนตรี
๒๒. อาจารย์สุมันทร์นี ณัจฉริยามาศ
๒๓. อาจารย์นภพร เชื้อขา
๒๔. ศาสตราจารย์ศรีณัฐ ไทรชมภู
๒๕. อาจารย์วีรพล ดิษเกษม
๒๖. อาจารย์ศุภินธน์การย์ ระวังวงศา
๒๗. อาจารย์อักษร สวัสดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้แทนผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ผู้แทนผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน

๓
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.

อาจารย์เมธี ทรัพย์ประสพโชค
อาจารย์สืบวงศ์ กาฬวงศ์
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. หญิง นันทัชพร ปานะรัตน์
อาจารย์ปฐมชนก ศิริพัชระ
อาจารย์จักรพงษ์ หรั่งเจริญ
อาจารย์พิชย์ชัย ทองนวรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกายดาว ยิ่งสง่า
อาจารย์ปริยาภร เอี่ยมสาลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร โพธิ์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอตา วุฒิพรชัย
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ประสานตรี
อาจารย์ไพโรจน์ บุตรชีวัน
อาจารย์รัชฎาพร บุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชสรัญ รอดยิ้ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ ประสิทธิ์ผล
อาจารย์สุรางค์รัตน์ แสงศรี
อาจารย์สุภาภรณ์ พรหมฤาษี
อาจารย์สุวพัชร วุฒิเสน
นายสมชาย ทองพันธ์อยู่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ
รองศาสตราจารย์สุวิทย์ เฑียรทอง
รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
อาจารย์เฉลิม ศรีผดุง
รองศาสตราจารย์ประยูร ทรงศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอ วงศ์แสวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โองการ วณิชาชีวะ
นางสาวฐิติภรณ์ พงษ์ประเสริฐ
นางสาวสร้อยทอง เมณฑ์กูล
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ์
นายวิทู โชติรัตน์
นางลภัสรดา นาคพริก
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร์

อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ
รองประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ
กรรมการและเลขานุการติดตาม ตรวจสอบฯ
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย

๔
๖๑. นางพัชราวไล ไพรี
๖๒. นางสาวลาวัลย์ ชานมณีรัตน์
๖๓. นางสาวยุพา สัจจาแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสภามหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สานักงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

4

นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ์ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร กล่ าวเปิ ด การประชุ ม และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนด สรุปได้ดังนี้

6

8

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ กาหนดการมอบครุยวิทยฐานะและงานมุทิตาจิตบัณ ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนคร

10

12

14
16

18

20

รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง
กาหนดการมอบครุยวิทยฐานะและงานมุทิตาจิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ในวันที่ ๓
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ การประชุมร่วมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. ๒๕๔๗
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งกาหนดการประชุมร่วมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. ๒๕๔๗ และคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ ณ ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา รีสอร์ท อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

22

๑.๓ เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม อุโบสถ และ
24

พระมหาเจดีย์ ณ วัดวชิรธรรมาวาส

26

เลขานุการสภามหาวิทยาลั ย เชิญชวนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนการสร้างศาลา
ปฏิบัติธรรม อุโบสถ และพระมหาเจดีย์ ณ วัดวชิรธรรมาวาส จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

28
30

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วาระปกติ

๕

2

4

6

8

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จานวน ๒๖ หน้า รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ๑) รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ วาระ
ปกติโดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑.๑) หน้าที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๑๔ ต่อเนื่อง ๑๕ ตัดข้อความว่า “…..นอกจากนั้นยังได้มา
ตรวจสอบและผู้ อ านวยการส่ งเสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ยนอี กประมาณ ๒ ชั่ งโมงต่ อ
หลักสูตร …..” ออก

10

๑.๒) หน้า ๑๗ บรรทัดที่ ๓๑ คาว่า “...ปัญหา... แก้เป็น “...ปัญญา...” และ
๑.๓) หน้า ๑๘ บรรทัดที่ ๓๓ คาว่า “...แน...” แก้เป็น “...แหน่...”

12
14

16

18

20

22

๒) การจัดทารายงานการประชุมให้รายงานสรุปสาระสาคัญ
๒.๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วาระลับ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว่า ตามมติที่ประชุมวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงาน
การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วาระลั บ ให้ จัดทารายงานการประชุมใหม่ โดยให้ ส รุป เป็นความเรียงตามที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่านได้กล่าวมาให้ครบถ้วน เนื่องจากระเบียบวาระนี้มีความสาคัญ สามารถใช้
เป็ นหลักฐานในการฟ้องร้องได้ และขอให้ ตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุมให้ ครบถ้วน โดยไม่ควรระบุผู้เข้าร่วม
ประชุมที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมในระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วาระลับ

24

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

26

คณะ/วิทยาลัย สานัก สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

28

เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ย เรียนเชิ ญ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์อารีย์ วชิ รวราการ ประธาน
กรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นาเสนอรายงานผลการ

30

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร คณะ/วิทยาลัย สานัก สถาบัน บัณฑิต
วิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐

๖
กันยายน ๒๕๖๐) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
2

พิจารณา
ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีประเด็นสงสัย ๒ ข้อ คือ
๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีอะไรเป็นผลลัพธ์ดีเด่นที่ผ่านมา

4

๒) ข้อเสนอแนะเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะต้องทาทันทีคืออะไร

นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล่ าวว่า ต่อเนื่องจากประเด็นของศาสตราจารย์ส นิท อักษรแก้ว

6

คือ ผลสาเร็จการดาเนินโครงการ การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดูอย่างไร
รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล กรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

8

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ชี้แจงว่า การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการและงบประมาณเพียงพอหรือไม่ ดูจาก
10

วัต ถุป ระสงค์ที่ ตั้งไว้ แต่ ต้องดูจ ากงบประมาณที่ ต้องเหมาะสม และการท าโครงการต้อ งเป็ นโครงการที่ มี
คุณภาพ และมีจุดเด่น ๒ อย่างคือ ๑) การบริการชุมชนท้องถิ่นได้ดี ๒) การพัฒ นาครูและบุคลากรทางการ

12

ศึกษา ซึ่งงบประมาณจากการบริการวิชาการอบรมครูประมาณร้อยละ ๙๐ ของงบประมาณบริการวิชาการ
ทั้งหมด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ ชี้แจงว่า เรื่องเร่งด่วนคือ ๑) การออกระหว่างเรียน

14

ของนั ก ศึ กษาจ านวนร้ อ ยละ ๓๐ คณะต้ องหาสาเหตุ การออกระหว่างเรีย นของนั กศึ ก ษา ๒) หลั กสู ต รที่
16

นักศึกษาสาเร็จแล้วมีงานทา ๓) วิทยาลัยนานาชาติมีปัญหาเรื่องรายได้และจานวนนักศึกษา
รองศาสตราจารย์ คมเพชร ฉัตรศุภ กุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณ วุฒิ กล่าวว่า

18

ผลการประเมินของวิทยาลัยนานาชาติอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีปัญหาในเรื่องรายได้ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องพิจารณา
และเรื่องของการออกระหว่างเรียนของนักศึกษาซึ่งทุกมหาวิทยาลัยมีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาควรช่วยหา

20

สาเหตุผลต่อการออกระหว่างเรียน จึงควรเน้นเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ชี้แจงว่า

22

จานวนนักศึกษาที่ออกระหว่างเรียนของจานวนนักศึกษาอาจไม่ถึงร้อยละ ๓๐ เนื่องจากรายชื่อนักศึกษาที่มา
รายงานตัวแต่ไม่มาเรียนในภาคการศึกษาแรกมีจานวนหนึ่ง ดังนั้นนักศึกษาที่ออกระหว่างเรียนจริงจึงน้อยกว่า

24

ร้อยละ ๓๐
นายกสภามหาวิทยาลัย ถามว่า จานวนนักศึกษาที่ออกระหว่างเรียนดูจากอะไร

26

รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ชี้แจงว่า จากข้อมูลของสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ระบุจานวนนักศึกษาแรกเข้าและนักศึกษาหายไป ดังนั้นจึงไม่มีรายละเอี ยดว่านักศึกษาหายไป

28

ตอนไหน จึงต้องมีการศึกษาข้อมูลจานวนนักศึกษาที่ออกระหว่างเรียน เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็หาทางแก้ปัญหา
เช่น รับเพิ่มจากจานวนที่รับเดิม แต่ต้องระวังนักศึกษาอาจจะมากกว่าจานวนเปิดที่รับจริง เนื่องจากนักศึกษา

๗
อาจสละสิทธิ์น้อยกว่าจานวนที่รับเกิน แต่การประเมินครั้งหน้าจะต้องเปรียบเทียบแผนการรับ การรับจริง และ
2

จานวนนักศึกษาคงอยู่ เพื่อหาว่าออกไปเมื่อใด
ศาสตราจารย์ จ านงค์ อดิ วั ฒ นสิ ท ธิ์ กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ กล่ าวว่ า

4

การประเมินนั้นมีการนาจุดแข็งหรือจุดอ่อนมาใช้ในการประเมินเพียงพอหรือไม่ เสนอแนะให้ใช้ในการประเมิน
คราวหน้าด้วย
นายถนอม อินทรกาเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ประเด็นแรกคณะกรรมการ

6

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ที่ตั้งมามีประสบการณ์ ทาให้การออกแบบติดตามตรวจสอบดี และการเก็บ
8

ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่ดีมาก ประเด็นที่สองเรื่องการใช้งบประมาณ การตั้งงบประมาณอาจไม่สมเหตุสมผล
แม้จะมีหน่วยงานที่วิเคราะห์การตั้งงบประมาณก็ตาม และปัญหาร้อยละการใช้งบประมาณแต่ละไตรมาสไม่ได้

10

ตามเป้าหมายแม้จะมีการกวดขันของสภามหาวิทยาลัย ประเด็นที่สามกรณีนักศึกษาออกระหว่างเรียนเป็น
ปัญหาของมหาวิทยาลัยไทยที่มีการออกระหว่างเรียนร้อยละ ๓๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเคยไปศึกษาดู

12

งานที่มหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งในประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่อง กิจการนักศึกษาซึ่งมีการจัดการอย่างยอดเยี่ยม
มีการจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษาก่อนเข้ามาเรียน ระหว่างเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับจานวนนักศึกษาที่มี

14

ปั ญ หาต่าง ๆ เช่ น ขาดแคลนทุ น ทรั พ ย์ เรี ยนอ่ อน และบ้ านอยู่ไกล จากนั้ น จัด Retention Program ให้
นักศึกษาคงอยู่ โดยอาจารย์ ที่ป รึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของโปรแกรมนี้ สาหรับนักศึกษาเรียนอ่อนมีโปรแกรม

16

Developmental Education มาช่วยเหลือเพื่อเสริมศักยภาพให้สามารถเรียนมหาวิทยาลัยปีที่ ๑ สาหรับการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ในครั้งหน้า ขอให้เพิ่มเติมในมาตรา ๔๙ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

18

พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับกรรมการและองค์ประกอบต่างๆ และมาตรา ๕๐ ให้ติดตามและตรวจสอบ เกี่ยวกับ
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ลการใช้ งบประมาณด้ านการจั ด การศึ ก ษา และการวิจั ย ให้ ส อดคล้ อ งและ

20

เหมาะสมมากขึ้น
นายกสภามหาวิทยาลัย ถามว่า การประเมินผลสาเร็จของการดาเนินโครงการ ประเมินจาก

22

การทาโครงการได้ครบถ้วน สาหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการประเมินจากตัวชี้วัดของโครงการ ให้
แปลงผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการด้วย เพราะในอนาคตระบบการตรวจเงินแผ่นดิน

24

จะมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ให้ปรับแก้ในครั้งต่อไปด้วย กรณีโรงเรียนสาธิต ฯ ได้มีการเปลี่ยนโครงสร้าง
ใหม่เพื่อให้ประสานกับวิทยาลัยการฝึกหัดครูในการเป็นห้องปฏิบัติงานของนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครู การ

26

ประเมินในครั้งนี้มีการประเมินหน่วยงานทั้งหน่วยจัดการศึกษาและหน่วยสนับสนุนซึ่งเพิ่มจากเดิมจานวนมาก
นายดุ สิ ต เจริ ญ ควนิ ช กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ กล่ า วว่า การติ ด ตาม

28

ตรวจสอบ และประเมิน ครั้งนี้มีมาตรฐานสูงในทางสถิติและคุณภาพ รวมถึงมีข้อเสนอแนะหลายข้อ แต่การ
ติดตามนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว ควรติดตามโดยทางอีเมล์ซึ่งมีความสาคัญ ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องมี

๘
อีเมล์ให้นักศึกษา ทั้งก่อนเข้าศึกษา ขณะที่ศึกษา และหลังสาเร็จการศึกษา รวมทั้งบุคลากรทุกคนต้องมีและใช้
2

อีเมล์ทุกคน
มติที่ประชุม

4

เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) โดย
๑) มอบคณะและสานักทุกหน่วยงานนาข้อสังเกตเสนอแนะไปพิจารณาและรายงานวิธีการ

6

แก้ ไ ขปั ญ หาต่ อ ที่ ป ระชุ ม ในการประชุ ม ระหว่ า งสภามหาวิ ท ยาลั ย สภาวิ ช าการ
สภาคณ าจารย์ แ ละข้ า ราชการ คณ ะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย และ

8

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่เสาร์ ๒๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑

10

๒) การเสนอโครงการครั้งต่อไป ให้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินตามผลสัมฤทธิ์ของการทา
โครงการด้วย

12

๓) การทาวิจัยแต่ไม่ได้นามาใช้ประโยชน์ ควรตั้งคณะกรรมการมาวิเคราะห์ผลการทาวิจัย
และนามาใช้ประโยชน์ทั้งด้านการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดรายได้

14

๔) ให้รวบรวมข้อมูลสาเหตุการออกระหว่างการศึกษาของนักศึกษาที่มีทั้งหมด มาวิเคราะห์
และหาวิธีการแก้ปัญหา

16

๕) โรงเรียนสาธิตฯ ต้องเชื่อมโยงกับวิทยาลัยการฝึกหัดครูให้ดาเนินการไปด้วยกัน และเป็น
แหล่งการเปลี่ยนหลักสูตรตามแนวคิดการศึกษาแบบใหม่

18

๖) ให้หาวิธีการแก้ปัญหาของวิทยาลัยนานาชาติให้เกิดผลสาเร็จ
๗) งบประมาณของโครงการที่ ไม่ เป็ น ไปตามเวลาให้ ด าเนิ น การตามมติ เดิ ม คื อ ให้ คื น

20

งบประมาณกับมหาวิทยาลัย
๘) ให้ ม หาวิท ยาลั ย จั ด ท าระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริห าร (MIS) ทุ ก ๆ ฐานข้อ มู ล ของ

22

มหาวิท ยาลั ย เชื่ อ มต่ อ กั น ทั้ งหมด เพราะมี ปั ญ หาในการบริห ารจั ด การ เช่ น หลั ก สู ต รที่
ครบรอบปรับปรุงเข้ามาพร้อมกันหลาย ๆ หลักสูตรเนื่องจากไม่มีข้อมูลเชื่อมต่อกันจึง ทาให้

24

เกิดปัญหาขึ้น

26

๓.๒ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขา อักษรย่อสาหรับสาขา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิริยะฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พ.ศ. …

28

นายกสภามหาวิทยาลัย ให้ตัดคาว่า “พลังงาน” ออก ตามความใน (๑๔) ของมาตรา ๓ และ
(๑๔) ของมาตรา ๔ แห่ง (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขา อักษรย่อสาหรับสาขา ครุยวิทยฐานะ

๙

2

4

6

8

10

12

14

16

18

เข็มวิริย ะฐานะ และครุย ประจาตาแหน่ ง ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๔) ของมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิ ช า อั ก ษรย่ อ ส าหรั บ สาขาวิ ช า ครุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ และครุ ย ประจ าต าแหน่ ง
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยปริ ญ ญา
ในสาขาวิ ช า อั ก ษรย่ อ ส าหรั บ สาขาวิ ช า ครุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ และครุ ย ประจ าต าแหน่ ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๑๔) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ด.” หรือ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๔) ของมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิ ช า อั ก ษรย่ อ ส าหรั บ สาขาวิ ช า ครุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ และครุ ย ประจ าต าแหน่ ง
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชกฤษฎี ก าว่า ด้ ว ยปริ ญ ญา
ในสาขาวิ ช า อั ก ษรย่ อ ส าหรั บ สาขาวิ ช า ครุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ และครุ ย ประจ าต าแหน่ ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๑๔) สาขาวิชาวิศวกรรม
สีแดงอิฐ”

20

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

22

๓.๓ (ร่าง) หลักสูตร จานวน ๗ หลักสูตร (เอกสารแยกเล่ม)
24

๓.๓.๑ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

26

๓.๓.๒ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

28

๓.๓.๓ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

30

๓.๓.๔ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

๑๐
๓.๓.๕ (ร่ า ง) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร
2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
๓.๓.๖ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตร

4

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
๓.๓.๗ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง

6

พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า ในวาระนี้มี (ร่าง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

8

จานวน ๗ หลักสูตร ขอรายงานการปรับปรุงหลักสูตรต่อที่ประชุม
นายผดุ ง ชาติ สุ ว รรณ วงศ์ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ รายงานว่ า

10

คณะกรรมการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร ได้ดาเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด
และดี ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท าได้ แต่ ล ะหลั ก สู ต รมี ค วามแตกต่ า งกั น ตามศั ก ยภาพอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร

12

มีข้อพิจารณาหลัก ๓ ประการ ๑) จานวนนักศึกษาที่รับจะมาเรี ยนตามจานวนที่ตั้งไว้หรือไม่ ๒) เมื่อสาเร็จ
การศึก ษาแล้ วจะมีงานทาหรื อไม่ ๓) คุณ ภาพหลั กสู ตรนอกจากขึ้น กับศั กยภาพอาจารย์แล้ ว ยังขึ้นอยู่กั บ

14

เนื้อหาวิชาตรงกับงานที่จะทาหรือไม่ นอกจากนี้การปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบ ๕ ปี และมีจานวนหลักสูตรที่
เหลืออีก ๒๐ หลักสูตรที่อยู่ในกระบวนการ
นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอให้ทาตารางวันเดือนปีที่จะต้องปรับปรุงแต่ละหลักสูตรและวาง

16

หลักเกณฑ์เมื่อครบกาหนดการปรับปรุง
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ เสนอว่า ให้จัดประชุมร่วมกันในการปรับหลักสูตรใหม่ทั้งหมด เพื่อ

18

ปรับให้มีการทาหลักสูตรใหม่ ไม่ให้ซ้าซ้อนกั น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนต้องมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่
20

รวมถึงการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน ต้องสอนให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และค้นคว้าได้ทางอินเทอร์เน็ต
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล กล่าวว่า ปัจจุบันมีความสับสนเรื่องการจัดสรรงบประมาณ

22

ในบางหลักสูตรผลิตแล้วไม่มีอาชีพจะไม่ได้งบประมาณ ปัญหาปรัชญาการศึกษาแห่งชาติมุ่งอะไร นอกจากนี้
24

การมีมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) บางสาขาวิชามีการกาหนดหน่วยกิตมากเกินไปทาให้
เกิดปัญหาขึ้น

26

มติที่ประชุม

อนุมัติหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๗ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

28

๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๑
๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

2

๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
4

๗) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

6

๓.๔ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความเป็นเลิศในการผลิตและ
การพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถาม นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ์ นิติกรมหาวิ ทยาลัยราชภัฎ

8

พระนคร ได้ตรวจสอบและปรับ แก้ไข ร่าง คาสั่ ง ฉบับนี้แล้วใช่ห รือไม่ ถ้าแก้ไขเรียบร้อยแล้ วมอบคณบดี
10

วิทยาลัยการฝึกหัดครูไปปรึกษากับอุปนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งจะมาเป็นประธานกรรมการ และพิจารณา
ความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่าน ก่อนจัดทาคาสั่งต่อไป

12

มติ ที่ ประชุ ม รับ ทราบ มอบคณบดีวิทยาลั ยการฝึ กหั ด ครู ให้ น า ร่าง คาสั่ งฯ ไปปรึกษาอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย

14

๓.๕ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
16

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถาม นางสาวสร้อยทอง เมณฑ์กูล นิติกรมหาวิทยาลัยราชภัฎ

18

พระนคร ได้ตรวจสอบและปรับแก้ไข ร่าง คาสั่ง ฉบับนี้แล้วใช่หรือไม่ หากแก้ไขแล้วก็ให้จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

20

๓.๖ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นเชิ ญ ศาสตราจารย์ จ านง อดิ วั ฒ นสิ ท ธิ์ ประธาน

22

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ นาเสนอผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกาหนดตาแหน่ง
24

ทางวิช าการและจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการของบุ ค ลากรสายวิ ช าการตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ.
รายละเอียดดังเอกสารวาระลับแยกเล่ม
นายกสภามหาวิทยาลัย เสนอเลขานุการกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ให้จัดทา

26

ตารางแจกแจงผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๓ ท่าน ประกอบการพิจารณารายอื่นๆในคราวต่อไป
28
30

มติที่ประชุม

อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑ รายซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. กาหนด

๑๒
๓.๗ ผลการคั ด เลื อกกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฎ
2

พระนคร แทนตาแหน่งที่ว่าง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

4

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร แทนตาแหน่งที่ว่าง สืบเนื่องจาก รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร ลาออก
จึ ง มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา ซึ่ ง ด าเนิ น การตามข้ อ บั ง คั บ ผลการคั ด เลื อ กเป็ น เอกฉั น ท์ คื อ

6

ศาสตราจารย์ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และได้ดาเนินการทาบทามแล้ว เพื่ อเสนอโปรดเกล้าแต่งตั้งต่อไป จึงเรียนที่
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล สอบถามขั้นตอนการสรรหา

8

เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานกระบวนการสรรหาเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
10

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

12

ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและที่ประชุม มีข้อสังเกตว่าจะมีเวลาหรือไม่ เพราะรับตาแหน่ง

14

เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

16

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

18
20

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานผลการติด ตามการดาเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภา

22

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานผลการติดตามการดาเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะ

24

ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ที่ประชุมหารือสรุปประเด็น ให้จัดทาแบบใหม่ที่สามารถนาผลมารายงาน ว่าทาอะไร ได้ผล

26

อย่างไร และให้จัดทาเป็นเล่มไว้เพื่อให้คนอื่นดู เพื่อทราบว่าทาอะไรบ้าง
มติที่ประชุม

28

รับทราบ รายงานผลการติดตามการดาเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยให้ นาผลมารายงาน ว่าทาอะไร ได้ผลอย่างไร และให้
จัดทาเป็นเล่มไว้เพื่อให้คนอื่นดู เพื่อทราบว่าทาอะไรไปบ้าง

30

๑๓
๕.๒ รายงานทางการเงินของศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า กลุ่มการตลาดและธุรกิจรายได้ ได้จัดทารายงาน

2

ทางการเงินของศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเรียนที่ประชุมทราบ
อุป นายกสภามหาวิท ยาลั ย กล่ าวว่า เนื่ อ งจากวาระนี้ เป็ น วาระที่ น่ าสนใจที่ ต้ อ งใช้ เวลา

4

แต่ขณะนี้ไม่มีเวลามากพอ จึงขอเลื่อนไว้ในการประชุมครั้งต่อไป โดยจัดไว้ในวาระเพื่อพิจารณา
6

มติที่ประชุม

8

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว่า กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวัน
พุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์
๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

10

12

เลื่อนวาระนี้ไปประชุมครั้งต่อไป โดยจัดในวาระเพื่อพิจารณา

14

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
16

18
20

นางสาวยุพา สัจจาแก้ว
ผู้จดบันทึกการประชุม
รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

