มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันศุกร ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย

..............................................................



๑. รับทราบพิธีมอบครุยวิทยฐานะและงานแสดงมุทิตาจิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์แกศาสตราจารยโทมัส เอฟ
จอรจ เมื่อวันพฤหัส บดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และเรียนเชิญ กรรมการสภามหาวิท ยาลัย
รวมเปนเกียรติในพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ พระปลัดกฤต ฐิตวิริโย (อินทรานาคะไชย) ในวันเสารที่
๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอสังเกตวาการจัดงานพิธีตางๆ
ควรเชิญอาจารยทุกคณะเขารวมเพื่อแสดงถึงการใหเกียรติ แสดงถึงความรวมมือที่ดีและไมเปนภาพ
ที่เสียหายตอมหาวิทยาลัย
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยไมมีขอแกไข
๓. อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๕
รอบที่ ๑ จํานวน ๒๗๖ คน โดยแยกเปนระดับปริญญาเอก จํานวน ๕ คน ระดับปริญญาโท จํานวน
๑๖ คน ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๕๕ คน ซึ่งจําแนกเปน 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. อนุมัติแตง ตั้ง ๑) รองศาสตราจารยกฤษณา ศัก ดิ์ศรี ๒) รองศาสตราจารยวดี เขียวอุไร เปน
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง
๕. อนุมัตินําเงินรายไดไปลงทุนซื้อสลากออมสิน โดยใหซื้อครั้งเดียวในวงเงิน ๑๐,๕๙๖,๐๐๐ บาท และ
รายงานผลตอสภามหาวิทยาลัย
๖. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใหปรับแกเพิ่มเติม
กรรมการในขอ ๑๑ โดยใหส ภาคณาจารย และขาราชการมีม ติ เ ลือกกันเองจํา นวน ๑ คน ตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุม
๗. อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย
๑) ใหเพิ่ มเติมเนื้อหาธุรกิจแนวใหมตามขอเสนอแนะของที่ประชุมและจัดใหนักศึก ษาได
เรียนทุกคน
๒) ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตรทั้งหมดที่มีอยู วาหลักสูตรใดไมตรงตามความจําเปน
และความตองการ และพัฒนาหลักสูตรใหมที่เปนที่ตองการ
๘. รับทราบการดําเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันศุกรที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๙. รับทราบการซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ รอง
ทุกขและจรรยาบรรณ ทําหนาที่แทน ก.พ.อ. โดยตามมาตรา ๖๒ แหง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให ก.พ.อ. มีอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยอุทธรณของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่โตแยงคัดคานคําสั่งใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งตอมา ก.พ.อ. ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ รองทุกขและ
จรรยาบรรณเพื่อทําหนาที่วินิจฉัยอุทธรณขางตนแทน ตามมาตรา ๑๖ แหง พ.ร.บ. ขาราชการพลเรือนฯ

๒

พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น จึงซักซอมความเขาใจใหสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ อ.ก.พ.อ. ที่ทํา
หนาที่วินิจฉัยอุทธรณแทน ก.พ.อ. โดยเครงครัด
๑๐. รับทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) เมื่อวันที่ ๑๖
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดอนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕
เมื่อวันศุกรที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 ๑๑. รับทราบตั วชี้ วั ดค าเปาหมาย เป าประสงค ตามแผนยุ ทธศาสตร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๖๑ โดยให ดํ าเนิ นการในยุ ท ธศาสตร ที่ ๒ กลยุ ท ธ ที่ ๑ โดยสํ ารวจหลั ก สู ตรทั้ ง หมด
วาหลักสูตรใดควรยกเลิกหรือยุบรวมและจะมีแนวทางดําเนินการเชนไรกับหลักสูตรที่คงอยูใหตรวจสอบ
และแกไขภาษาในเอกสารแผนยุทธศาสตรใหถูกตอง
๑๒. รับทราบวามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรวมกับวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จัดทอดผาปาสามัคคี
เพื่อบูรณะองคพระเจดียศรีมหาธาตุ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๑๕ น. และ
ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมเปนเจาภาพ
๑๓. รับทราบขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการใหเชาพื้นที่ภายใน
อาคารพุทธวิชชาลัย โดยใหเพิ่มเติมขอความ ๓.๕) ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ ในหนา ๕๑ ของ
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โครงการฝกประสบการณและบมเพาะวิสาหกิจ
๑๔. รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ในวันศุกรที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิ ทยาลัย ชั้ น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝ กหัดครู ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

