๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................

2

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. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๑๐. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๑.
๑๒.

รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
อาจารยสถาพร ปกปอง
อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
อาจารยชาติเมธี หงษา
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

ผูลาประชุม
๑. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
๒. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๓. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

๒
๔.

อาจารยพัฒนพงษ จันทรควง

๕.

อาจารยนภพร เชื้อขํา

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๔. นายดิเรก ทองสีมา
๕. ผูชวยศาสตราจารยประกาศิต โสไกร
๖. นายสมชาย ทองพันธอยู
๗. ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล ปอมสถิตย
๘.
๙.
๑๐.

ผูชวยศาสตราจารยประจักษ ไมเจริญ
อาจารยปรัชญา ใจภักดี
อาจารยจงกล เก็ตมะยูร

๑๑.

อาจารยปวีณา ปรีชญากุล

๑๒.

อาจารยรุงเรือง มุศิริ

๑๓.

อาจารยภัทรพล วรประชา

๑๔.

อาจารยพัชราภรณ พุทธิกุล

๑๕.

อาจารยจิตรา ชนะกุล

๑๖.

อาจารยกรรณิการ สุสม

๑๗.

อาจารยชุลีกร เลิศประเสริฐ

๑๘.

อาจารยธัชชัย ปุษยะนาวิน

กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู ดํ า รง
ตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผู อํ า น วยการสํ า นั ก วิ ท ยบ ริ ก ารแล ะเท ค โน โล ยี
สารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาไทย
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึกษาปฐมวัย
อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึกษาปฐมวัย
อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รครุ ศาสตร บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึกษาปฐมวัย
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

๓
๑๙.

อาจารยหัทญา เนตยารักษ

๒๐.

อาจารยลดา มัทธุรศ

๒๑.

อาจารยธัชชา รัมมะศักดิ์

๒๒.

อาจารยปรารถนา ผดุงพจน

๒๓.

อาจารยมาลินี เลิศไธสง

๒๔.

อาจารยรุงทิพย ศรีโสภา

๒๕.

อาจารยคงเอก ศิริงาม

๒๖.

อาจารยเกศศิรินทร แสงมณี

๒๗.

รองศาสตราจารยประณีต จิระสุทัศน

๒๘.

ผูชวยศาสตราจารยวรพร เสถียร

๒๙.

อาจารยนราศักดิ์ บุญมี

๓๐.

อาจารยวุฒิชัย แพงาม

๓๑.

อาจารยกนตธีร กิจเกียรติพงษ

๓๒.

อาจารยเจษฎา ประทุมสิทธ

๓๓.

อาจารยอาทิตย สารสมบูรณ

๓๔.

ผูชวยศาสตราจารยสืบตระกูล สุชาติ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
ป ระธาน ห ลั ก สู ต รค รุ ศ าส ต รบั ณ ฑิ ต ส าขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ
อาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ
อาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ
ประธานหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
ประยุกต
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟสิกสประยุกต
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟสิกสประยุกต
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟสิกสประยุกต
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

๔
๓๕.

อาจารยสุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ

๓๖.

อาจารยกุลภัสร โภชนกุล

๓๗.
๓๘.
๓๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓

นางสาวชัชมน ประดิษฐการ
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นายวิทู โชติรัตน
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก

ฟสิกสประยุกต
อาจารยป ระจําสาขาวิช าการแพทยแผนไทยประยุกต
วิทยาลัยนานาชาติพระนครพระนคร
อาจารยป ระจําสาขาวิช าการแพทยแผนไทยประยุกต
วิทยาลัยนานาชาติพระนครพระนคร
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

4

นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร กล า วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนด สรุปไดดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
อาจารย จุ ไร วรศั ก ดิ์ โยธิ น รองอธิ การบดี /เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ด ว ยมี
บุ คลากรสายวิ ช าการ และนั กศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ได รั บการเชิ ดชู เกี ยรติ จากหน วยงาน
ภายนอก ไดแก
๑) บุคลากรสายวิชาการ ไดรางวัลบทความระดับดีเดน เรื่อง "การมีสวนรวมของชุมชนใน
การพัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวชุมชน" จากการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาการจัดการวิชาการ :
การวิ จั ย ยุ ค ประเทศไทย 4.0" จั ด โดยเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว า งคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย นอกจากนั้นยังไดรับการ
คั ด เลื อ กให ตี พิ ม พ เผยแพร บ ทความในวารสารวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ซึ่ ง เป น
วารสารวิ ช าการที่ อ ยู ในฐานข อ มู ล ศู น ย ดั ช นี ก ารอ า งอิ ง วารสารไทย (TCI) กลุ ม ๑ อี ก ด ว ยได แ ก ผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร.นิษฐา หรุนเกษม และคณะ ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท วิริยะวิทย อาจารย
ปรีย า สมพื ช อาจารย โสรยา งามสนิ ท อาจารย อรอนงค โฆษิ ต พิ พั ฒ น อาจารย สิ ริม ณฑ พึ่ งสั งวาลย และ
อาจารยนิศรารัตน วิไลลักษณ

๕
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๒) นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสาขาวิชาดนตรีไทย
ศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครู รวมกับกองพัฒนานักศึกษา ไดรับรางวัลดังตอไปนี้
๒.๑) รางวัล รองชนะเลิ ศอั น ดั บ ๒ ถ ว ยรางวั ล นายกสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ สุ รินทร
(นายถนอม อินทรกําเนิด) ประเภทวงปพาทยผสมเครื่องสาย ระดับอุดมศึกษา จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑) นายจิตรทิวัช พลอยแดง
(๒) นายนภดล ขยันการคา
(๓) นางสาวณัฐพร ปองดอง
(๔) นายเจนณรงค บุญโก
(๕) นางสาวยศวดี นวเจริญภรณ
(๖) นางสาวพิมพชนก แสนประเสริฐ
(๗) นายชุติภาส สุวรรณมณี
(๘) นางสาวโยธกา เหลืองแดง
(๙) นายศิริพงษ พัฒนศิริ
(๑๐) นายณัฐวุฒิ กิมกง
(๑๑) นางสาวภัทราภรณ ปุนพันป
(๑๒) นายวีรภัทร ริ้วเหลือง
(๑๓) นายอภิวิชญ เผาฟู
(๑๔) นางสาวรชยา สายเพ็ชร
(๑๕) นายภคพงษ ผิวขาว
๒.๒) รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ (วงดอกป บ ) ถ ว ยรางวั ล รองผู บั ญ ชาการทหารเรื อ
(พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล) ประเภทวงปพาทยเสภาเครื่องคู ระดับประชาชนทั่วไป จัดโดย กองทัพเรือและมูลนิธิ
ราชสกุลอาภากร รวมกับบานดนตรีไทยศรีผอง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑) นายจิตรทิวัช พลอยแดง
(๒) นายนภดล ขยันการคา
(๓) นายวิชาญ สมพงษ
(๔) นายเอกลักษณ หอมชะเอม
(๕) นายธนาธิป ปานเขายอย
(๖) นายวีรภัทร ริ้วเหลือง
(๗) นายอภิวิชญ เผาฟู
(๘) นางสาวเรวดี วรรณโภคา
(๙) นางสาวรชยา สายเพ็ชร
(๑๐) นายอภิชาต สุขวนชัย
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(๑๑) นายธนรัตน ภมรคล
(๑๒) นายเจนณรงค นาคหัสดี
(๑๓) นายภคพงษ ผิวขาว
๒.๓) รางวั ลรองชนะเลิ ศอั นดั บ ๓ (วงกาสะลอง) ถ วยรางวั ลผู ช วยผู บั ญชาการทหารเรื อ
(พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ) ประเภทวงปพาทยเสภาเครื่องคู ระดับประชาชนทั่วไป จัดโดย กองทัพเรือ
และมูลนิธิราชสกุลอาภากร รวมกับบานดนตรีไทยศรีผอง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑) นายวัชรพล วงษเพิก
(๒) นางสาวณัฐพร ปองดอง
(๓) นายณัฐวัตร สุขฤษกิจ
(๔) นายรวิพล เมศรอาทร
(๕) นายนัทธพงศ คูสวด
(๖) นางสาวณัฐกานต โตะฉิม
(๗) นายเจนณรงค บุญโก
(๘) นางสาวสิริมา เริงศิริ
(๙) นายสุทัศน นิลนอย
(๑๐) นายนครินทร หรเวชกุล
(๑๑) นายชาติชาย ขุนกล่ํา
(๑๒) นายชโนดม ไพรดี
(๑๓) นายเกรียงไกร ยัญนะ
(๑๔) นางสาวหนึ่งฤทัย กลิ่นศรีสุข
จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบเกียรติคุณบัตรแกบุคคลดังกลาวและกลาวแสดงความ
ยินดีความวา สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับอาจารยที่ไดรับรางวัลบทความดีเดน เปนสัญญาณที่ดีวา
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเริ่มพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น ขอใหพยายามตอไปใหงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
กาวหนาและเปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนยิ่งขึ้น สวนอาจารยและนักศึกษา ที่นําชื่อเสียงดาน
ดนตรีไทยมาสูมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีที่ไดแสดงฝมือจนประสบความสําเร็จไดรับ
รางวัลมา ขอใหฝกซอมตอไปและนํารางวัลชนะเลิศมาใหไดในคราวหนา ขอใหอาจารยและนักศึกษาทุกคนมี
ความสุข ความสําเร็จ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแลวนั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการ
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ประชุมเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน ๑๖ หนา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแกไขดังนี้
๒.๑ หน า ๒ บรรทั ด ที่ ๘ คํ า ว า สํ า นํ า วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ แก เ ป น
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒ หนา ๒ บรรทัดที่ ๑๒ คําวา สัคมศึกษา แกเปน สังคมศึกษา
๒.๓ หน า ๑๐ บรรทั ด ที่ ๓๐ ข อความว า “...ขอให คณะกรรมการคณะกรรมการพิ จ ารณา
แนวทางพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานของวิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนคร...” แก เ ป น “...ขอให
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร...”
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุ มัติปริญญาแกผูสําเร็จ การศึก ษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙
รอบที่ ๔
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร โดยสํ านั กส งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา
๒๕๕๙ รอบที่ ๔ เพื่อขออนุมัติปริญญา ทั้งนี้ โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ และนําเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๔
จํานวน ๖๙ คน จําแนกตามระดับปริญญา ดังนี้
๑) ระดับปริญญาเอก ๑ คน
๒) ระดับปริญญาโท ๒๐ คน
๓) ระดับปริญญาตรี ๔๘ คน แบงเปน
๓.๑) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ๑๙ คน
๓.๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ๑๔ คน
๓.๓) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ๓ คน
๓.๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ๒ คน
๓.๕) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ๔ คน
๓.๖) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ๖ คน
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๓.๒ (ราง) ขอบังคับ จํานวน ๓ ฉบับ (ราง) ระเบียบ จํานวน ๑ ฉบับ
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๑) (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลตอที่ประชุม ความวา ดวยมหาวิทยาลัยเห็นวาควร
ปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ เกี่ ย วกั บ การให ทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากรให เหมาะสมกั บ สถานการณ ป จ จุ บั น ยิ่ งขึ้ น ดั งนั้ น
คณะกรรมการดําเนิน งานของสภามหาวิทยาลั ยฝายกฎหมาย และฝายจัดทํ าขอบั งคั บ/ระเบี ยบ/ประกาศ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ จึงไดดําเนินการยกราง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. .... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้
จากนั้น ไดเชิญนางสาววิลาสินี สมอารยพงศ นิติกร รายงานวา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
จากฉบับเดิมเกือบทั้งฉบับ ประมาณรอยละ ๘๐ นอกจากนี้ ระเบียบทุนยังซ้ําซอนกับระเบียบการใหทุนอุดหนุน
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงตองยกเลิกฉบับเดิมทั้งฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ และทําเปน ๑ ฉบับ รวมทั้งปรับแก
อายุในสวนของผูรับทุนโดยกําหนดอายุไมเกิน ๔๕ ป เพราะจะตองมีเวลาเพียงพอในการทํางานชดใชทุนดวย
นายกสภามหาวิทยาลัย/ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝายกฎหมาย
และฝายจัดทําขอบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ใหขอมูลเพิ่มเติมวา สาระสําคัญที่
เปลี่ยนแปลงไปมากก็คือ เดิมทุนนี้ใหแตเฉพาะอาจารยที่เปนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอยูแลว แตฉบับนี้จะให
บุคคลภายนอกที่ไมไดรับทุนดวย หากมหาวิทยาลัยพบบุคคลภายนอกที่มีความรูความสามารถ สมควรรับบุคคล
ดังกลาวมาเปนบุคลากร ก็อาจใหทุนยอนหลังจนสําเร็จการศึกษาโดยทําสัญญาผูกพันวา เมื่อสําเร็จการศึกษา
ตองมาปฏิบัติงานชดใชทุนของมหาวิทยาลัย
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลวา มีประเด็นที่เคย
เกิ ดขึ้น คื อ การขอเปลี่ ยนสถานศึกษา ผู ไดรับ ทุ น เดิ มศึ กษาระยะหนึ่ งในมหาวิทยาลั ยแห งหนึ่ ง ตอมาพบวา
มหาวิทยาลั ยอี กแห งหนึ่ งมีโปรแกรมวิชาที่ ดีกวา จึงต องการเปลี่ ยนไปศึกษาที่ มหาวิ ทยาลัย นั้น กรณี นี้ ทําได
หรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยตอบวา กรณีนั้นไมเกี่ยวกับทุน เปนการเปลี่ยนสถานศึกษา ซึ่งเปนการ
ลาไปเรียน ถามหาวิทยาลัยที่ใหมมีมาตรฐานอยูในเกณฑและดีกวา ผูบังคับบัญชาอนุญาตใหเปลี่ยนก็ได ไมมี
ปญหา
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตวา
เดิมกําหนดวา อนุมัติใหขาราชการอายุไมเกิน ๕๐ ป ลาศึกษาตอได คิดวาอายุ ๕๐ ปก็ยังใชทุนไดทัน
นายกสภามหาวิ ทยาลั ย กล าวว า บางคนใช เวลาเรีย นถึ ง ๘ ป สํ าเร็ จ การศึ ก ษาอายุ ๕๘ ป
ในขณะที่ตองใชทุนเปนระยะเวลาสองเทา สวนใหญไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา แลวเกิดปญหาเมื่อมาขอ
ตอเวลา เมื่อตอเวลาจนเต็มที่ตามเกณฑแลว กลับมีเวลาไมพอที่จะชดใชทุนได นอกจากนี้ หลังอายุ ๔๕ ปแลว
ความกระตือรือรนของคนเราจะลดลง
นายถนอม อิ น ทรกํ า เนิ ด อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เสนอแนะว า กรณี ที่ น ายผดุ งชาติ
สุวรรณวงศ ใหขอสังเกตไวนั้น เคยเกิดขึ้นจริง จึงควรนําไประบุไวในขอบังคับหรือขอสัญญา
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นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนิติกรไปดําเนินการตามขอเสนอแนะโดยตองใหสอดคลองกับการขอ
อนุญาตลาตามสัญญา
มติที่ประชุม อนุมัตขิ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบนิติกร
ไปดําเนินการตามขอเสนอแนะประเด็นผูไดรับทุนขอเปลี่ยนสถานศึกษา ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับ
การขออนุญาตลาตามสัญญา
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๒) (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
แตงตั้งอาจารย พิ เศษ ผู ชวยศาสตราจารยพิ เศษ รองศาสตราจารย พิ เศษ ศาสตราจารย พิ เศษ และศาสตราจารย
เกียรติคุณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัย นํ าเสนอข อมูล ความวา ด วยมหาวิทยาลั ยเห็ น ควรแก ไขเพิ่ มเติ ม
ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว า ด ว ยคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารแต ง ตั้ ง อาจารย พิ เศษ
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารย เกียรติคุณ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. .... ดั งนั้ น คณะกรรมการดําเนิ นงานของสภามหาวิทยาลัยฝายกฎหมาย และฝ ายจั ดทํ าขอบังคับ/ระเบี ยบ/
ประกาศ ของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร ในการประชุ มครั้ งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวั นที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
จึงไดดําเนินการยก (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้ง
อาจารย พิ เศษ ผู ช ว ยศาสตราจารย พิ เศษ รองศาสตราจารย พิ เศษ ศาสตราจารย พิ เศษ และศาสตราจารย
เกียรติคุณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จากนั้ น นางสาวฐิ ติ ภ รณ พงษ ป ระเสริ ฐ นิ ติ ก ร รายงานเพิ่ ม เติ ม ว า เป น การแก ไขเพิ่ ม เติ ม
ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครว า ด ว ยคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารแต ง ตั้ ง อาจารย พิ เ ศษ
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ.๒๕๕๐
ขอ ๖ และขอ ๗
นายกสภามหาวิท ยาลั ย ให ขอสั งเกตว า ที่ เขี ย นมาเป น ขั้ น ตอนปกติ ถ าเป น ขั้ น ตอนพิ เศษใน
มหาวิทยาลัยใหญๆ ไมตองผานตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยเลย ถาไปสอนให มหาวิทยาลัย
นั้นก็จะดําเนินการกําหนดตําแหน งใหเป นศาสตราจารยเลย ขอบังคับฉบั บเดิมของมหาวิทยาลัยมีกําหนดไว
หรือไม เพราะถาไมมีไว ต อไปก็จ ะมี ป ญ หาอี กหากเชิ ญ ผูทรงคุณ วุ ฒิ ที่มีชื่ อเสี ยง มีความรูความสามารถและ
ประสบการณ
อธิ ก ารบดี ร ายงานต อ ที่ ป ระชุ ม ว า กรณี ดั งกล าวมี กํ า หนดไว แ ล ว ในข อ ๑๓ แห งข อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๕๐
มติที่ประชุม อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
แต งตั้ งอาจารย พิ เศษ ผู ช วยศาสตราจารย พิเศษ รองศาสตราจารย พิ เศษ ศาสตราจารย พิเศษ และ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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๓) (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัย
ชัยบาดาลพิพัฒน พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลความวา ดวยมหาวิทยาลัยเห็นควรมีขอบังคับวาดวย
การบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝายกฎหมาย และฝายจัดทําขอบังคับ/ระเบียบ /ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๖๐ เมื่ อวั น ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึ งได ดํ าเนิ น การยก (ราง) ขอบั งคั บ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนคร วาดวยการบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน พ.ศ. .... ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได
มอบหมายกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหไปดูแล ไดแก นายไพรัช อรรถกามานนท นายสมศักดิ์
สุโมตยกุล และนายดุสิต เจริญควนิช ทั้งสามทานไดอานรางขอบังคับนี้และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ตั้งแตจัดตั้งวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนยังไม
เคยมีขอบังคับวาดวยการบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัย สําหรับขอบังคับนี้นายดุสิต เจริญควนิช เสนอให
เพิ่มเรื่องธุรกิจ ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยไดใหขอสังเกตวา อาจมี ปญหาดานภาษี สวนทานอื่นนั้น นิติกรไดนํา
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะเรียนคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมายฯ แลวเชนกัน
นายกสภามหาวิทยาลัยขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิทั้งสามทานที่ดูแลวิทยาลัย
ชัยบาดาลพิพัฒนตรวจสอบรางขอบังคับวา ตรงตามที่ตองการหรือไม จากนั้น ไดใหขอสังเกตวา ตามขอ ๑๖
มหาวิ ท ยาลั ย ต อ งออกระเบี ย บเรื่ อ งเงิ น สํ า รอง และวิ ท ยาลั ย ต อ งออกระเบี ย บการใช จ า ยเงิ น สํ า รองด ว ย
สวนนิติกรนั้น เมื่อมีการออกขอบังคับใหม ใหตรวจสอบขอบังคับนั้นๆ และเสนอผูบริหารวาตองออกระเบียบ
และประกาศอะไรบางเพราะเปนผูทํามาแตตน แลวใหติดตามตอไป วาไดมีการจัดทําหรือไม ถายังไมทําก็ตอง
แจงเตือนใหทํา เคยมีอธิการบดีใหมของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งถูกถอดถอนก็เพราะเรื่องนี้ ดังนั้น ฝายวินัยและนิติ
การตองทําตารางงานเรื่องนี้ไว
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัย
ชัยบาดาลพิพัฒน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) มอบนิติกรใหตรวจสอบขอบั งคับที่ออกใหม และเสนอผูบริหารวาตองออกระเบียบและประกาศ
อะไรบาง แลวติดตาม/แจงเตือนใหมีการจัดทํา
๔) (ร า ง) ระเบี ย บวิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนคร ว า ด ว ยอั ต ราค า รั ก ษาพยาบาล ค า ยา
แผนไทย คาสมุน ไพร ค าผลิตภัณ ฑ สงเสริมสุขภาพ และค าตอบแทนผูปฏิบัติงานในคลินิก ของพระนคร
คลินิกการแพทยแผนไทยประยุกต วิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๖๐ และอัตราแนบทายระเบียบฯ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนายวิทู โชติรัตน นิติกร งานวินัยและนิติการ กองบริหารงาน
บุ คคล รายงานข อมู ล ต อที่ ป ระชุ มความว า ตามที่ ได มีการจั ดตั้ งพระนครคลินิ กการแพทย แผนไทยประยุ กต
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การจัดตั้งพระนครคลินิกการแพทย
แผนไทยประยุกต วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร จึงออกระเบียบวิทยาลัยนานาชาติฯ เกี่ยวกับการดําเนินงาน และการ
บริหารการเงินและการบัญชีของพระนครคลินิกฯ ซึ่งตามความในขอ ๑๓ แหงระเบียบวิทยาลัยนานาชาติฯ วา
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ด วยการดํ าเนิ น งาน และการบริ ห ารการเงิน และการบั ญ ชี ของพระนครคลิ นิ กการแพทย แผนไทยประยุ กต
วิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ งแก ไขเพิ่ ม เติ ม โดยระเบี ย บวิ ท ยาลั ย นานาชาติ ฯ ว าด ว ยการ
ดําเนิ น งาน และการบริหารการเงิน และการบัญ ชี ของพระนครคลิ นิกการแพทย แผนไทยประยุกต วิทยาลั ย
นานาชาติ พระนคร (ฉบั บที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดวา “ข อ ๑๓ อัตราคารักษาพยาบาล คายาแผนไทย ค า
สมุนไพร และคาผลิตภัณฑ สงเสริมสุขภาพ ตามขอ ๙(๑)และ (๒) และอัตราคาตอบแทนผูปฏิบัติงานในคลินิก
ตามขอ ๑๐ (๑) ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด โดยจัดทําเปนระเบียบของวิทยาลัย ” นั้ น
วิทยาลัยนานาชาติฯ จึงจัดทํา (ราง) ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติฯ วาดวยอัตราคารักษา พยาบาล คายาแผนไทย
คาสมุนไพร คาผลิตภัณฑสงเสริมสุขภาพ และคาตอบแทนผูปฏิบัติงานในคลินิกของพระนครคลินิกการแพทย
แผนไทยประยุกต วิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๖๐ และอัตราแนบทายระเบียบฯ ซึ่งผานการพิจารณา
และใหความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๐ เรียบรอยแลว เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ เกี่ยวกับระเบียบดังกลาว ทั้งนี้ ตามความใน
ข อ ๑๔ (๙) และวรรคสอง แห งข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร วาด ว ยการบริ ห ารและการดํ าเนิ น งาน
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ ให เสนอที่ ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ อพิจารณาใหความเห็น ชอบ
ตอไป
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให ข อ สั งเกตว า ระเบี ย บวิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนคร ว า ด ว ยการ
ดําเนินงานและการบริหารการเงินและบัญชีของพระนครคลินิกการแพทยแผนไทยประยุกต วิทยาลัยนานาชาติ
พระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ ที่ระบุวา เวลาปรับอัตราคารักษาพยาบาลและอื่นๆ ตองนําเสนอคณะกรรมการ
อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครทุกครั้งนั้น เปนการดําเนินการที่ไมยืดหยุน หากจะดําเนินการรณรงคเพื่อ
การตลาดโดยลดราคาก็กระทําไมได จากนั้น ไดสอบถามวา ขณะนี้ดําเนินการอยางไร เพราะระเบียบยังไมออก
นอกจากนั้น การประกันคาตอบแทนของแพทยชํานาญการนั้น ถาไมมีผูมารักษาเลย ก็ตองจายใชหรือไม
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี /กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตํ าแหน ง ขอให
วิทยาลัยนานาชาติพระนครหาวิธีการตางๆ เชน คนไขตองจองเวลานัดพบแพทยลวงหนา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา แพทยชํานาญการ ผูชวยแพทย เชิญบุคคลภายนอกหรือเปน
บุคลากรภายใน
อาจารยสุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ อาจารยประจําสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต วิทยาลัย
นานาชาติพระนคร รายงานวา เปนบุคคลภายนอก
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ไมมีบุคลากรภายในหรือ
อาจารยสุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ รายงานวา มีคนเดียว
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ไดรับคาตอบแทนหรือไม
อธิการบดี รายงานวา ถาเป น บุคลากรภายในจะนับ ภาระงานและถาเกิ นจํานวนภาระงานที่
กําหนด จึงมีคาตอบแทนให
นายกสภามหาวิทยาลั ยให ขอสั งเกตวา ควรให คาตอบแทนเพราะเป น ค าความชํ านาญการ
แตไมตองใหเทากับอัตราที่บุคคลภายนอกไดรับก็ได เชน ใหในอัตรารอยละ ๖๐
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิถามวา เอกสาร
การประชุมในหน า ๘๐ ระบุ ป ระสบการณ ของแพทยผู ชํานาญการว า ๑๐ ป จึ งมี ขอสงสัย เพราะแพทยแผน
ปจจุบันไมไดกําหนดเชนนี้ แตจะกําหนดจากการสําเร็จการศึกษาแพทยเฉพาะทาง นอกจากนี้อัตราคาใชจาย
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย เปนอัตราสูงสุดเมื่อเทียบกับที่อื่น และมีขอกําหนดแพทยชํานาญการในหนา ๘๖ เปน
อัตรา ๑,๐๐๐ บาท ในขณะที่ที่อนื่ ไมมี ทั้งๆ ที่ความชํานาญการนอยกวาโรงพยาบาลศิริราช
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อาจารยสุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ รายงานวา ไมสามารถเปรียบเทียบแพทยแผนปจจุบันกับแพทย
แผนไทยได เพราะแพทยแผนไทยตองคัดสรรจากประสบการณ ๑๐ ปขึ้นไป และมีการอบรมพัฒนา
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉั ตรศุภ กุ ล กล าววา ถากําหนดเป น มาตรฐานของสาขาวิช านี้ ก็
ยอมรับไดและสอบถามเกี่ยวกับคาใชจายที่เปนอัตราสูงกวาที่อื่น
อาจารยสุวรรณ ตั้งจิต รเจริญ กลาววา การกําหนดดังกล าวเปน นวัตกรรม กรณี ที่ตองจ าง
แพทยชํานาญการเปนความจําเปนเพราะแมจะบรรจุบุคลากรสายวิชาการไวหลายคน แตสามารถทําคลินิกไดไม
ถึงรอยละ ๑๐ นอกจากนี้ โดยเงื่อนไข ตองมีคลินิกกอน จึงจะจัดการเรียนการสอนได อีกทั้ง การนวดในลักษณะ
นี้เปนการนวดรักษา ไมใชการนวดเพื่อสุขภาพ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาว ไมติดใจเรื่องราคาคาใชจาย แตปญหาคือในทางการคา ตองมี
สวนลด เชน มากี่ครั้งจะลดใหรอยละ ๕-๑๐ ถาออกเปนขอบังคับจะลดคาบริการใหไมได ดังนั้นใหไปทํามาใหม
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหขอสังเกตวา
การที่สภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะวา ใหสรางแรงจูงใจเพื่อจะไดมีผูมารั บการรักษาจํานวนมากขึ้น เพราะ
ขณะนี้คลินิกยังไมมีชื่อเสียง
ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตเรื่อง
คายาวา ถาปรับเปลี่ยนจะทําอยางไร
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนิติกรใหไปปรับมาใหมใหสามารถดําเนินการไดอยางยืดหยุ นและ
รวดเร็วขึ้น
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล เสนอแนะใหมีแผนปายติดที่หนาหองรับการรักษาวา
แพทยชํานาญการชื่ออะไร เพื่อใหคนไขรูสึกปลอดภัย
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหขอสังเกตวา หนา ๘๒ กําหนดคารักษาเปนครั้ง แตการรักษา
นานเพียงใด ไมอาจทราบได จึงคอนขางเปนอัตวิสัยขอมูลกวางเกินไป แมการรักษาโดยการบําบัดจะไมขึ้นกับ
เวลา แตเปนการระบุที่กวางเกินไป
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล า วว า การเป น แพทย ป ระกอบโรคศิ ล ป ต อ งใช ป ระสบการณ
อย างไรก็ ต าม ที่ ร างมานั้ น สภามหาวิท ยาลั ย เห็ น ชอบในหลั ก การ แต ให ไปเขี ย นรายละเอี ย ดต างๆ มาใหม
ให ยืดหยุนกวานี้ โดยสภามหาวิทยาลัยใหสิทธิ์ ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร และอธิการบดีเปน ผู
อนุญาตหลักการการลดราคา ทั้งนี้อยางนอยก็ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มาใชบริการไดสวนลด
อาจารย สุว รรณ ตั้ งจิ ต รเจริญ ให ขอมู ล วา สาขาวิช ากํ าลั งดํ าเนิ น การให บุ คลากรของส ว น
ราชการตางๆ เบิกคารักษาจากราชการได
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา สวนนั้ นเปน การเบิ กสวัสดิการคารักษาพยาบาล แตสวนที่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยตองจายเองนั้นควรลดให เพื่อใหบุคลากรไดพึ่งพิงคลินิกบาง
มติทปี่ ระชุม อนุ มัติ ร ะเบี ย บวิ ท ยาลั ย นานาชาติ พ ระนคร ว าด ว ยอั ต ราค ารั กษาพยาบาล ค ายาแผนไทย
คาสมุนไพร คาผลิตภัณฑสงเสริมสุขภาพ และคาตอบแทนผูปฏิบัติงานในคลินิกของพระนคร
คลินิกการแพทยแผนไทยประยุกต วิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๖๐ และอัตราแนบ
ทายระเบียบฯ โดย
๑) ใหไปปรับรายละเอียดการดําเนินการตางๆ ใหยืดหยุนขึ้น บุคลากรของมหาวิทยาลัยควรได
สวนลดบาง ทั้งนี้ ใหเปนสิทธิข์ องผูอํานวยการวิทยาลัยและอธิการบดีพิจารณาอนุญาต
๒) ใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบดวยวา นิติกรไดปรับแกดวยความเขาใจถูกตอง
ตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะหรือไม
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๓.๓ แตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณ รองทุกข มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณ รองทุกข มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกอบดวย
๑) ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๒) กรรมการซึ่ ง เลื อ กจากผู ดํ า รงตํ า แหน ง รองอธิ ก ารบดี คณบดี ผู อํ า นวยการ สถาบั น
ผูอํานวยการสํานั ก ผูอํานวยการวิทยาลัย ผู อํานวยการศูน ย และหั วหนาหนวยงานที่ เรีย กชื่อย างอื่น ที่ฐานะ
เทียบเทาคณะ ซึ่งเลือกกันเองหนึ่งคน
๓) ประธานสภาคณาจารย
๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) เลือกจากบุคคลภายนอกจํานวนสามคน
ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ไดมีมติเห็นชอบให ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม เปนประธานคณะกรรมการอุทธรณ รองทุกขฯ ตาม
ขอ ๖ (๑) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
มี ม ติ เลื อก ผู ช ว ยศาสตราจารย เดช บุ ญ ประจั ก ษ คณบดี คณะวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี เป น กรรมการ
คณะกรรมการอุ ทธรณ รองทุ กข ฯ ซึ่งเลือกจากผู ดํารงตํ าแหน งรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ สถาบั น
ผูอํานวยการสํานั ก ผูอํานวยการวิทยาลัย ผู อํานวยการศูน ย และหั วหนาหนวยงานที่ เรีย กชื่อย างอื่น ที่ฐานะ
เทียบเทาคณะ ตามขอ ๖ (๒) และเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรรมการตามขอ ๖ (๑) (๒) และ
(๓) ไดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคลากรภายนอก จํานวนสามคน ตามขอ ๖ (๔) ซึ่งไดแก
๑) นายโอภาส เขียววิชัย
๒) นายพงษภัฏ เรียงเครือ
๓) นายเสถียร คามีศักดิ์
บัดนี้ คณะกรรมการอุทธรณ รองทุกข มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีองคประกอบครบถวน
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับเรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัตแิ ตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณ รองทุกข มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้
๑) ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
๒) ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
ผูแทนผูบริหาร
กรรมการ
๓) อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
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๔) นายโอภาส เขียววิชัย
๕) นายพงษภัฏ เรียงเครือ
๖) นายเสถียร คามีศักดิ์

ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๓.๔ การปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘)
ระดับปริญญาตรี ๑ สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก ๑ สาขาวิชา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยฝายเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับปริญญาตรี ๑ สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก ๑ สาขาวิชา ดังนี้ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ชาออกแบบผลิ ตภั ณฑ อุตสาหกรรม ฉบั บป พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒) หลั กสู ตรปรั ชญาดุ ษฏี บั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
ยุ ทธศาสตร การพั ฒ นา ฉบั บ ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้ งนี้ หลั กสู ตรทั้ งสองหลั กสู ตรดั งกล าวได นํ าเสนอสภาวิ ชาการ
และคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลั ย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘)
ระดับปริญญาตรี ๑ สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก ๑ สาขาวิชา ไดแก
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๓.๕ (ราง) หลักสูตร จํานวน ๗ หลักสูตร (เอกสารแยกเลม)
๓.๕.๑ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๕.๒ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๕.๓ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๕.๔ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๕.๕ (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๕.๖ (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๕.๗ (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยฝายเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอ (ราง) หลักสูตร จํานวน ๗ หลักสูตร ซึ่งผาน
คณะกรรมการสภาวิช าการ และคณะกรรมการดํ าเนิ น งานของสภามหาวิท ยาลั ย ฝ ายกลั่ น กรองหลั กสู ต ร
เรียบรอยแลว จากนั้นไดเชิญกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแตละหลักสูตรนําเสนอขอมูลตอที่ประชุม รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ที่ประชุมรวมพิจารณาเปนเวลาพอสมควร
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตร จํานวน ๗ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๗) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๖ กําหนดอัตราเงินเดือนของผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลความวา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ที่ ๐๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต งตั้ งผู ดํารงตําแหน งคณบดีวิทยาลั ยการฝกหัด ครู
รายนายดิเรก พรสีมา มีวาระตั้งแตวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยรับ
เงินเดือนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย (กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของผูบริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๖ “ขอ ๔ ใหผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการและมิไดรับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย ไดรับ
เงินเดือนจากเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) อธิการบดี เดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) รองอธิการบดี เดือนละ ๔๘,๗๐๐ – ๙๗,๔๐๐ บาท
(๓) คณบดี เดือนละ ๔๔,๓๔๐ – ๘๘,๖๘๐ บาท
ทั้งนี้ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะกําหนดใหไดรับเงินเดือนสูงกวา
ขั้นตนก็ได โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ และประสบการณของผูดํารงตําแหนง ”จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา
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จากนั้น ที่ประชุมรวมกันพิจารณาขอมูลจากองคประกอบตางๆ ไดแก ความรู ความสามารถ และ
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บริหารทีว่ างลง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งที่ ๐๐๓/๒๕๖๐ เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบดวย
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธาน
(ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม)
๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว)
๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ)
๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร กรรมการ
(รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน)
๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการ
(รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ)
๖) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
๗) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
เนื่องจาก รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน คณบดีคณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร ครบวาระการดํา รง
ตําแหนงคณบดี ทําใหพนวาระการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริ หาร จึงเห็นสมควร
แตงตั้งกรรมการสรรหาตามขอ ๔)
อุป นายกสภามหาวิทยาลั ย ให กรรมการสภามหาวิทยาลั ย จากผู ดํารงตํ าแหน งบริห ารเลื อก
กันเอง ผลการเลือกกันเองไดแก อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ
มติที่ประชุม เห็นชอบแตงตั้งอาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหาร เปนกรรมการสรรหาอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

32

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
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๕.๒ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ก ารกํ า หนดชื่ อ ปริ ญ ญาของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได มี ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ไปแลวนั้น ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อ
ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดใช
เปนแนวทางในการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตอไป โดย ขอ ๔ แหงประกาศดังกลาว ไดยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา จํานวน ๖ ฉบับที่ออกมากอนหนานั้น ไดแก
๑) ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ การกํ าหนดชื่ อปริญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๙
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๕) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๖) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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๕.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร

๑๘

2

4

6

8

10

12

14

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหารในสวนของคณบดีและผูอํานวยการวางลง เพราะครบวาระการดํารงตําแหนงบริหาร นั้น อาศัยอํานาจ
ตามความในขอ ๔ และขอ ๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
วิ ธี การเลื อกกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยจากผู ดํ ารงตํ าแหน งบริ หาร พ.ศ. ๒๕๕๗ จึ งประกาศผลการเลื อ ก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ดังตอไปนี้
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงคณบดี
ที่มาประชุมเลือกกันเอง จํานวนสองคน ผูไดรับเลือก คือ อาจารยพัฒนพงษ จันทรควง และ อาจารยสถาพร
ปกปอง
๒) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู ดํ ารงตํ าแหน งบริ ห าร ซึ่ งเลื อ กจากผู ดํ า รงตํ า แหน ง
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน
ที่ เรี ย กชื่ ออย างอื่ น ที่ มีฐ านะเที ย บเท าคณะ เลื อกกั น เองจํ านวนหนึ่ งคน ผู ได รับ เลื อก คื อ อาจารย สั น ติ เลิ ศ
เพ็ชรอาภรณ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

22

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ ไดกําหนดการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ๒ ครั้ง ในวันศุกรที่ ๑๗ และ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อ
โปรดทราบและเชิ ญ ประชุมในวัน ศุ กรที่ ๒๔ กุมภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห องประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ

24

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
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ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม

32
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อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

