มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
๑. รับทราบและแสดงความยินดีกับ นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ที่ไดรับการยก
ยองเชิด ชู เกี ยรติ และประกาศเกีย รติคุณ ผูป ระกอบวิ ชาชีพทางการศึ กษา โล รางวั ลคุ รุสภาและผู มี
คุณูปการตอการศึกษาของชาติ จากพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในงานวันครู ครั้งที่
๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมคุรุสภา
๒. รับทราบและมอบเกียรติคุณบัตรแกคณบดีและผูอํานวยการที่ครบวาระการดํารงตําแหนง จํานวน ๖
หนวยงาน ไดแก ๑) อาจารย ชินวงศ ศรีงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ๒) ผูชวยศาสตราจารย
มณฑล จั น ทรแจมใส คณบดีคณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรม ๓) รองศาสตราจารยสุ พจน แสงเงิน
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๔) อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม ผูอํานวยการสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ๕) ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒ นา
และ ๖) อาจารยธงชัย ทองอยู ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. รับทราบวามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรวมเปนเจาภาพพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันเสารที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. รถบริการออกจากมหาวิทยาลัยเวลา ๐๗.๐๐ น. หนาอาคารอนุสรณ
๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
๔. รับ ทราบวามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครรว มกั บ วั ด พระศรีม หาธาตุ ว รมหาวิห าร กํ าหนดจั ด งาน
ทอดผาป าสามัคคี เพื่อสมทบทุน สรางพระอุโบสถ และพระมหาเจดีย ณ วัดวชิรธรรมาวาส คลอง
หลวงแพง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในวันเสารที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
๕. รับทราบวาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมีมติจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู ๙๙๙ รูป
ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุ ล ยเดช และมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครรว มกั บ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ จั ด งาน
บรรพชาอุปสมบทหมู จํานวน ๕๒ รูป ณ วัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
๖. รับทราบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดจัดกิจกรรมชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในภาคใต
๗. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๓/ ๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๑๖
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีแกไข

๒

๘. เห็นชอบการแกไขปรับ /เพิ่มคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมอบผูรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
ตรวจสอบใหถูกตอง
๙. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘)
ระดับปริญญาตรี ๑๐ สาขาวิชา ระดับปริญญาโท ๑ สาขาวิชา ไดแก
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและมัลติมีเดีย
๖) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
๗) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
๘) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๙) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส
๑๐)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
๑๑)หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๑๐.อนุมัติหลักสูตร จํานวน ๗ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทย (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๗) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑.กรณี กระทรวงศึกษาธิการขอใหกวดขัน ผูบริหารในการกํากับดูแลการดําเนิ นการการจัด ซื้อจัดจาง
รายการงบลงทุนใหเปนไปตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ที่ประชุมมอบฝายเลขานุการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ทํ าหนั งสื อ ตอบไปว า สภามหาวิ ท ยาลั ย ได ม อบคณะกรรมการดํ าเนิ น งานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และการคลัง ทําหนาที่ติดตาม ตรวจสอบ เรงรัดอยูแลว พรอมทั้ง
ใหรายงานขอมูลไปดวยวา การดําเนินการในครั้งที่ผานมานั้นเกิดปญหาอะไร
๑๒.กรณี สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได มี ห นั งสื อ ที่ ศธ ๐๕๐๖ / ว ๑๕๒๒ ลงวั น ที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสอง
ภาษาหรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาตางชาติเขาศึกษา ที่ประชุมมอบคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง

๓

พัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนครตรวจสอบใหครอบคลุมประเด็นตามหนังสือ
สกอ. ดวย
๑๓.อนุมัติแตงตั้งคณบดีดังนี้
๑) อาจารยพัฒนพงษ จันทรควง เปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๒) ผูชวยศาสตราจารยประกาศิต โสไกร เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓) นายดิเรก พรสีมา เปนคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
๑๔.อนุมัติแตงตัง้ ผูอํานวยการดังนี้
๑) ผูชวยศาสตราจารยประจักษ ไมเจริญ เปนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๒) ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ เปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๓) ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล ปอมสถิตย เปนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑๕.อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้
๑) รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
เปนประธาน
๒) อธิการบดี
เปนรองประธาน
๓) อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห
เปนกรรมการ
๔) อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
เปนกรรมการ
๕) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เปนกรรมการ
๑๖.แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้
๑) ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม เปนประธาน
๒) นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ เปนกรรมการ
๓) ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เปนกรรมการ
๔) รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน เปนกรรมการ
๕) รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ เปนกรรมการ
๖) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ
๗) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เปนเลขานุการ
๑๗.แจงสรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิรูปอุดมศึกษากลุมใหมภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
๒๕๕๙ โดยใหรอการดําเนินการของคณะกรรมการปฏิรูปฯ
๑๘.กรณีผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ที่ประชุมมีมติใหรอขอบังคับใหม
โดยใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย และฝายจัดทําขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศ
๑๙.รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๔

๒๐.รับทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุง
แกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗ แลว
๒๑.รับทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๒.รับทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในตางประเทศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๓.เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยชาติเมธี หงษา เปนคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย แทน
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ที่พนตําแหนงเนื่องจากครบวาระการตออายุราชการ

ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

