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มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖
วันศุกร# ๑๘ - วันเสาร#ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
..............................................................
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร#ที่ ๒๗
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีแก2ไข
อนุมัติปริญญาบัตร แก6ผู2สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๕ รอบที่ ๓ จํานวน ๘๗ คน
ดังนี้
๑) ระดับปริญญาโท จํานวน ๒๐ คน
๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๖๗ คน จําแนกตามสาขาวิชา ดังนี้
๒.๑) สาขาวิชาครุศาสตร# (ค.บ.) จํานวน ๑ คน
๒.๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร# (วท.บ.) จํานวน ๒๗ คน
๒.๓) สาขาวิชาศิลปศาสตร# (ศศ.บ.) จํานวน ๒๑ คน
๒.๔) สาขาวิชานิติศาสตร# (น.บ.) จํานวน ๓ คน
๒.๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จํานวน ๗ คน
๒.๖) สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จํานวน ๘ คนอนุมัติ
อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหน6งทางวิชาการ ราย อาจารย#พรหมมา วิหคไพบูลย#
และอนุมัติกําหนดตําแหน6งทางวิชาการ เปCน ผู2ชว6 ยศาสตราจารย# สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ทั้งนี้
ตั้งแต6วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
รับทราบแผนพัฒนาหลักสูตร ปEการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๑ โดย
๑) ให2แนวปฏิบัติว6าการเตรียมการเปGดหลักสูตรใดๆ เปCนภารกิจของฝJายบริหาร ซึ่งจะต2อง
ดําเนินการตามหลักเกณฑ#ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดดังนี้ (๑) ต2องวางแผนล6วงหน2าโดยระบุไว2ใน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ๔-๕ ปE หากเกิดเหตุขัดข2อง หรือมีปLจจัยใหม6 ให2ขอปรับแผนฯ และบรรจุไว2
ในแผนฯ มหาวิ ท ยาลั ย จะได2 เ ตรี ย มความพร2 อมด2 า นผู2 ส อน งบประมาณ ฯลฯ (๒) ในการขอเปG ด
หลักสูตรจะต2องมีข2อมูลความต2องการด2านบุคลากรที่มีคุณวุฒิตามมาตรฐานของ สกอ. ทั้งอาจารย#
ผู2ส นั บสนุ นการดํา เนิน งาน ผู2 ดูแลทั้งหมด และอุ ป กรณ# ที่เ พี ย งพอเพื่ อคุณภาพของผู2 เ รี ยน รวมทั้ ง
ความพร2 อมของอาคารสถานที่ (๓) ผู2 เ ปGด หลั กสู ตรต2องระบุว6 าปL จจุ บัน มีอะไรที่พร2อม และอะไรที่
ต2องการเพิ่ม และต2องการเมื่อใด หากไม6เพียงพอมหาวิทยาลัยก็จะพิจารณาถึงความจําเปCนในการเปGด
หลักสูตรและหากมีความจําเปCนก็จะจัดสรรงบประมาณให2 (๔) ควรศึกษาความต2องการของตลาด
ในภาพกว2าง โดยศึกษาความต2องการของประเทศและสังคมโลกว6าเปCนไปในทิศทางใด
๒) ให2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักสูตรที่เปGดอยู6แล2วว6าต2นทุน ความสนใจในการเข2าศึกษา
และความต2องการของตลาดแรงงานมีความเปลี่ยนแปลงไปแล2วหรือไม6 อย6างไร สมควรจะทําหลักสูตร
นั้นหรือเปลี่ยนทิศทางไปอย6างไร มีหลักสูตรใดบ2างที่ยังเปCนความต2องการอยู6 บางหลักสูตรที่จําเปCน
หากเปGดสอนแล2วขาดทุนก็ไม6เปCนไร เพราะไม6ใช6กิจการที่แสวงหากําไร

-๒๓) เมื่อทําแผนพัฒนาหลักสูตรแล2วให2 นําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลั ย
ฝJายกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาก6อนว6าควรจะเปCนอย6างไร และให2ข2อเสนอแนะ เพื่อให2เกิดความเข2าใจที่
ตรงกัน
๕. การปรับโครงสร2างและจัดตั้งหน6วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อการจัดทํากรอบ
อัตรากําลัง ดังนี้
๑) หน6วยงานเทียบเท6าคณะ
๑.๑) บัณฑิตวิทยาลัย
๑.๒) วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๑.๓) สํานักกิจการนักศึกษา
๒) ส6วนงานภายในเทียบเท6ากอง
๒.๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
๒.๒) สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๓) กองอาคารและสถานที่
๒.๔) ศูนย#ภาษาและอาเซียน
ที่ประชุมรับทราบว6า มหาวิทยาลัยมีความต2องการจัดตั้งหน6วยงานภายใน วิทยาลัยนานาชาติ
พระนคร และบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ให2ตั้งกรรมการพิจารณาวางแผนว6าจะทําอะไร อย6างไร และ
จัดทําโครงการจัดตั้งให2สมบูรณ# ในส6วนของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร อนุมัติให2ดําเนินการโครงการ
จัดตั้งได2 โดยให2มีคณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติพระนคร มีอธิการบดีเปCนประธาน และ
กรรมการที่อธิการบดีเลือก มีหน2าที่เตรียมความพร2อมในการจัดตั้ง โดย ๑) ศึกษาแผนพัฒนาและ
ยุทธศาสตร#ของมหาวิทยาลัยว6ามีแผนเรื่องนี้หรือไม6 หากไม6มีต2องบรรจุเข2าไปในแผนปEต6อไป หรือจะ
แก2ไขแผน พร2อมทั้งศึกษาความเปCนไปได2ของโครงการ ๒) ศึกษาความต2องการในการจัดตั้งในด2าน
บุคลากร อุปกรณ# สถานที่ และงบประมาณ รวมทั้งแหล6งที่มาของเงินลงทุน ๓) เตรียมอาจารย#ให2มี
ความพร2อมทางด2านภาษา ให2อาจารย#ของมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต6างๆ มาสอน
หากติดขัดด2านภาษาให2ส6งอาจารย#ไปศึกษาด2านภาษาที่จะใช2สอนกับเจ2าของภาษาในเวลาที่กําหนด
โดยมหาวิทยาลัยเปCนผู2ให2ทุน ๔) เตรียมการด2านการบริหารองค#กรและกฎข2อบังคับในการตั้งเปCน
วิทยาลัย มีคณบดี รองคณบดีนั้นจะมีความเปCนนานาชาติหรือไม6 และต2องสร2างกลไกโครงสร2างขึ้นใหม6
ให2มีการบริหารงานได2อย6างคล6องตัว นอกจากเรื่องการบริหารงานบุคคลแล2วต2องคํานึงถึงค6าตอบแทน
ซึ่งต2องเปCนพิเศษ ที่ต2องจ2างในอัตราสูง และนํามาคิดในเรื่องบริหารจัดการต2นทุน ๕) เตรียมการสรร
หาบุ คลากร โดยอาจใช2 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด2 ทุ น ไปศึ กษาต6 อ ที่ ต6 า งประเทศก็ ไ ด2 ๖) การดํ า เนิ น การด2 า น
หลักสูตร ให2จัดทําหลักสูตรเพื่อนําเสนอต6อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและ สกอ. ต6อไป ๗) เตรียมการ
ตั้งงบประมาณว6 าจะของบประมาณจากรัฐ บาลหรื อใช2 งบประมาณของมหาวิ ทยาลัย หากทัน ก็ตั้ ง
งบประมาณรายจ6ายประจําปE แล2วเริ่มดําเนินการ ทั้งหมดนี้ให2คณะกรรมการจัดตั้งไปศึกษา ได2ผล
อย6างไรให2นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติโดยไม6กําหนดเวลา แต6จะต2องใช2ระยะเวลาในการ
เตรียมการด2านภาษาของอาจารย# ส6วนจะเปGดหลักสูตรใดบ2างก็ให2ไปหารือกันตามข2อเสนอแนะของที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ทั้งหมดนี้ยังไม6รวมเรื่องของการเตรียมพื้นฐานให2นักศึกษามีศักยภาพด2าน
ภาษาอังกฤษ โดยศูนย#ภาษาและอาเซียนต2องเตรียมการให2มีศักยภาพเพียงพอที่จะดําเนินการได2

-๓๖. รับทราบรายงานการดําเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวัน
ศุกร#ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๗. รับทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามข2อเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. รับทราบการหารือเรื่องกรอบอัตรากําลัง ในการจัดทําโครงสร2างและกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
๙. รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครั้งต6อไป ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ ในวันศุกร#ที่ ๑๕
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดที่คณะมนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร# เริ่มเวลา ๑๑.๓๐ น. และร6วม
รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเปCนการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระปกติ
๑๐. รับทราบการติดตามความก2าวหน2าการแก2ปLญหาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู2ทรงคุณวุฒิ

ฝJายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
พฤศจิกายน ๒๕๕๖

