มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
วันศุกรที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
๑. รับทราบและรวมแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ไดรับ
รางวัลเกียรติคุณดานตางๆ ไดแก ๑) รองศาสตราจารยศรีณัฐ ไทรชมภู สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดรับรางวัลงานวิจัยดีเดนอันดับ ๑ ประเภทงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสรางความเขมแข็ง
แกชุมชน ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ครั้งที่ ๓ ๒) อาจารยกฤตพล วังภูสิต สังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู และผูชวยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยไดรับรางวัล “ระฆังทอง” (บุคคลแหงป) ครั้งที่ ๘ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๘ จาก
สมัชชานักจัดรายการขาววิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพแหงประเทศไทย โดยมีผลงานในการชวยงาน
องคกรเยาวชนคนเกง และเปนกรรมการสมาพันธนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ โดยมีแกไข
๓. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ โดยไมมีแกไข
๔. อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๗ รอบที่ ๒ จํานวน
๒๘๒ คน ดังนี้
ระดับปริญญาเอก
จํานวน
๑ คน
ระดับปริญญาโท
จํานวน
๓ คน
ระดับปริญญาตรี
จํานวน ๒๗๘ คน จําแนกตามปริญญา ดังนี้
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จํานวน ๘๒ คน
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
จํานวน ๑๐๔ คน
- ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
จํานวน ๒๙ คน
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
จํานวน ๔๙ คน
- ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จํานวน
๒ คน
- ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
จํานวน ๑๒ คน
โดยใหตรวจสอบชื่อผูสําเร็จการศึกษาในหนา ๓ ลําดับที่ ๑ นายวุฒิกษณ กอบุญ และในหนา ๑๖
ลําดับที่ ๕๕ นายธนากร สุจรต วาถูกตองหรือไม
๕. พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดย
๑) อนุมัติแตงตั้งบุคลากรสายวิชาการ ๑ ราย ไดแก อาจารยณัฎฐ มากุล เปนผูชว ยศาสตราจารย
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ตั้งแตวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖
๒) ไมอนุมัติแตงตั้งบุคลากรสายวิชาการที่เสนอผลงานทางวิชาการเพือ่ ขอกําหนดตําแหนงระดับรอง
ศาสตราจารย ๑ ราย เนื่องจากผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการไมผานเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด
๖. การแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันภาษา
๑) เห็นชอบแตงตั้ง Mr.Walter J.K. Pickering เปนผูอํานวยการสถาบันภาษา ตามที่คณะกรรมการ
กํากับการดําเนินงานของสถาบันภาษาเสนอมา
๒) มอบ Mr.Walter J.K. Pickering และที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (อาจารยอัญชลี อติแพทย) ไป
ตรวจสอบชื่อและอักษรยอภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาใหถูกตอง

๒

๗. กรณีแผนพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ใหนาํ เสนอมาใหม โดยดําเนินการดังนี้
๑) จัดทําเปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สมบูรณเปนภาพรวมทั้งระบบ
๒) ในส วนของวิ ทยาลั ยการฝ กหั ดครู ต องนํ าเสนอแผนพั ฒนาหลั กสู ตรที่ สอดคล องกั บการ
ดําเนินการสรางความเปนเลิศของการฝกหัดครูดวย
๘. การคืนคาธรรมเนียมแรกเขาและประกันของเสียหาย สําหรับนักศึกษาที่เขารับการศึกษาตั้งแตภาค
การศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติ ใหคืนเงินคาประกันของเสียหายแกผูรองขอคืนราย
ดังกลาว และแกระเบียบฯ ใหชดั เจนวาใหคืนคาประกันของเสียหายใหนักศึกษา หากนักศึกษาลาออก
หรือไมประสงคจะศึกษาตอไป
๙. เห็นชอบการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ไดแก
๑) รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๒) รองศาตราจารยชาคริต อนันทราวัน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๓) นายกําพล วันทา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. ในวาระ “ชวยกันคิด” เพื่อ “ชวยกันทํา” ที่ประชุมมีมติและขอเสนอแนะการดําเนินงานของสถาบัน/
สํานักตางๆ ดังนี้
๑) สถาบันวิจัยและพัฒนา
๑.๑) ควรจัดทําขอมูลสรุปโดยงายวา อดีต ปจจุบัน เปนอยางไร อนาคตไดตั้งเปาหมาย
งานวิจัยไวกี่เลม และงานวิจัยภายในตอบโจทยการแกปญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยหรือไม งานวิจัย
ภายนอกตอบโจทยยุทธศาสตรของประเทศหรือไม โดยควรตองเนนวาเปาหมายงานวิจัยแตละสาขานั้น
เปนเทาใด และตองการทั้งปริมาณและคุณภาพเทาใด หากยังขาดอยูจะชวยกันไดอยางไร
๑.๒) ใหตั้งเปาหมายวาภายใน ๓ ป จะทําใหวารสารของมหาวิทยาลัยเขา TCI กลุม ๑ ได
อยางนอย ๑ เลม
๑.๓) ให ป ระสานความร ว มมื อ การดํ า เนิ น งานกั บ ศู น ย บ ม เพาะวิ ส าหกิ จ และ
สํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรมในการสรางรายไดจากงานบริการวิชาการและฝกอบรมในการ
สรางรายไดจากงานวิจัยและการรับตีพิมพเผยแพร
๒) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑) ในการนําเสนอรายงานในโอกาสตอไป ควรระบุดวยวาทําอะไรไปเทาใด คิด
เปนรอยละเทาใด และจะพัฒนาไปดานใด อยางไร
๒.๒) สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป น หน ว ยงานที่ สํ า คั ญ หาก
ดําเนินการไดสมบูรณก็จะลดการใชงบประมาณไปมากและควรดําเนินการดังนี้
๒.๒.๑) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปญหานักศึกษาใชบริการหองสมุดนอยวา
เปนเพราะเหตุใด เพื่อใหเกิดการพัฒนา
๒.๒.๒) ควรมีศูนยหนังสือเพื่อดึงองคความรูมาใกลชิดนักศึกษาและยังสราง
รายไดใหกับมหาวิทยาลัย เกิดการพัฒนาทางวิชาการของอาจารยดวย
๒.๒.๓) ในการจัดสรรงบประมาณขอรัฐบาล มีการจัดกลุมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในแตละภูมิภาค และมีการใหขอสังเกตวาเมื่อมีการจัดกลุมแลว พันธกิจและปญหาไมตางกัน
จึงควรมีการรวมกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อศึกษาวิจัยในปญหาตางๆ และนําไปสูการสรางความ
เขมแข็งยิ่งขึ้น การบริการเทคโนโลยีจะตอบสนองการจัดกลุมเหลานี้ได
๒.๒.๔) ควรพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการดําเนินงานตางๆ
ของมหาวิทยาลัย เชน ในการประชุม เพื่อลดการใชกระดาษและการประชุมตางพื้นที่ ในการบริการ
หองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ในการชําระเงิน ในการจัดทํางบการเงินออนไลน

๓

๒.๒.๕) ใหสํารวจขอมูลวานักศึกษาตองการสิ่งใดเพื่อจะไดนําสูการพัฒนาวา
จะต องทํ าสิ่ งใดบ าง และแล วเสร็ จภายในเวลาเมื่ อใด โดยจั ดทํ าเป นผั งภู มิ แผนขั้ นตอนการบริ การและ
ดําเนินการโครงการ (Milesstone)
๒.๓) ใหปรับเปลี่ยนหองสมุดเปนที่พักผอนและใชประโยชนจากคอมพิวเตอรเพื่อ
การศึกษาคนควาและอื่นๆ ไดตามความตองการ
๓) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๑) ให ร ะบุ ข อ มู ล ไม โ ดยระบุ ข นาดและชนิ ด ที่ ต อ งการจะใช จั ด ทํ า ป แจ ง
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ซึ่งจะขอความอนุเคราะหจากผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม
ตอไป
๓.๒) ใหสํานักศิลปะและวั ฒนธรรมหารื อกับสถาบันวิจัยและสาขาวิชาธุรกิจการ
ทองเที่ยวหรือสํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรมและศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ออกแบบโครงการหา
รายไดโดยจัดทําโครงการรวมกัน
๓.๓) ใหดําเนินความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรและวิทยาลัยชัย
บาดาลพิพัฒนจัดการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
๓.๔) ควรมีโครงการความรวมมือจัดงานศิลปวัฒนธรรมเผยแพรในระดับนานาชาติ
จัดทําวิดีทัศนเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเผยแพรไปยังฝายวัฒนธรรมของสถานทูตตางๆ
๔) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๔.๑) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรใชชื่อวา สํานักบริการนักศึกษา
และงานทะเบียน เพื่อใหตรงกับภารกิจ และปรับปรุงระบบการทํางานใหคลองตัวและรวดเร็วขึ้น
๔.๒) จากผลการประเมินของของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานฯ ได รั บ ข อมู ล จากนั กศึ ก ษาว า ให บ ริ การช า จึ งควรปรั บ ปรุ งและติ ด ตามผลการให บ ริ ก ารแก
นักศึกษา และตองรักษามาตรฐานหลักสูตรตามที่กําหนด TQF ไว
๔.๓) ควรสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาจัดตั้งชมรมหรือชุมนุม หากมหาวิทยาลัยมี
นักศึ กษาต างชาติ ควรส งเสริ มให มีช มรม English Club เพื่ อส งเสริ มความรู และทั กษะการใช
ภาษาอังกฤษ และควรติดตามผลดวยวานักศึกษาที่รวมกิจกรรมของชมรมหรือชุมนุมตางๆ ไดผลลัพธ
อยางไร เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหดําเนินการไดตามวัตถุประสงคตอไป
๔.๔) ในชวงที่มีความจําเปนเรงดวน ในเรื่องการสนับสนุนสงเสริมทักษะทางภาษา
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน วิทยาลัยการฝกหัดครูควรมีสวนรวมในการใหคําแนะนําในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ และมหาวิทยาลัยโดยสถาบันภาษาจัดทําหลักสูตรอบรมโดยใหเจาของภาษามา
สอนและจัดตั้งชมรมสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ
๑๑. รับทราบนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแจงใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามนโยบายดังกลาว
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

