มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๖ /๒๕๕๖
วันศุกรที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
๑. รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง รองศาสตราจารยพงศ หรดาล ใหดํารงตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแตวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. รับทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา แทนตําแหนงที่วาง จํานวน
๓ คน ไดแก
๒.๑ อาจารยสถาพร ปกปอง
๒.๒ รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
๒.๓ ผูชวยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล
๓. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๑๕
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีแกไข
๔. อนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ รอบ
ที่ ๒ และรอบที่ ๓ จํานวน ๑,๐๔๕ คน โดยแยกเปนระดับตาง ๆ ดังนี้ ระดับปริญ ญาเอก
จํานวน ๑ คน ระดับ ปริญ ญาโท จํานวน ๘ คน ระดับประกาศนียบัตร จํานวน ๕๘ คน
ระดับ ปริญ ญาตรี จํานวน ๙๗๘ คน จําแนกตามสาขาวิชาดัง นี้ สาขาวิชาการศึก ษา (ค.บ.)
จํานวน ๑๑๒ คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร (วท.บ.) จํานวน ๒๖๓ คน สาขาวิชาศิลปศาสตร
(ศศ.บ.) จํ านวน ๓๙๓ คน สาขาวิ ชานิ ติ ศ าสตร (น.บ.) จํ า นวน ๗ คน สาขาวิ ช าการ
บริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จํานวน ๑๙๒ คน สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (สถ.บ.) จํานวน ๑ คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จํานวน ๑๐ คน
๕. อนุมัตโิ ครงการวิจัยและงบประมาณของผูรับทุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๙
โครงการ เปนเงิน ๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท โดย
๕.๑ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ
ประกาศ เพื่อปรับแกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร โดยไมตองนําเสนอขอความเห็นชอบโครงการและอนุมัติงบประมาณตอสภามหาวิทยาลัยอีก
๕.๒ ใหสถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมขอมูลโครงการและงบประมาณการวิจัย รายงาน
ตอสภามหาวิทยาลัยเปนระยะ ๆ
๖. แตงตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้
๖.๑ อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
๖.๒ ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๖.๓ ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๖.๔ อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
๖.๕ รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
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๗. แตงตั้งเลขานุการและผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๗.๑ อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๗.๒ ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
เปนผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๗.๓ นาง ญ หญิง สมแสน
เปนผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๗.๔ อาจารยจนัญญา งามเนตร
เปนผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๘. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย
๘.๑ พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
ประธานกรรมการ
๘.๒ รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
รองประธานกรรมการ
๘.๓ รองศาสตราจารยทองหลอ วงศอินทร
กรรมการ
๘.๔ รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
กรรมการ
๘.๕ อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
กรรมการ
๙. พิจารณาอนุมัติหลักสูตร ๕ หลักสูตร ๙ สาขาวิชา โดยมีมติดังนี้
๙.๑ อนุมัตหิ ลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๙.๒ อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๙.๓ อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖
๙.๔ อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖
๙.๕ อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๙.๖ อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๖
๙.๗ อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๙.๘ อนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๙.๙ อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๙.๑๐ สําหรับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต มอบ
กรรมการจัดทําหลักสูตรตรวจสอบเนื้อหารายวิชาตามขอเสนอแนะของศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
ใหเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับสิง่ แวดลอม (การขจัดมลพิษ) เชน การลดของเสียจากฟารม Food Safety
Carbon Foot Print เปนตน เพื่อใหทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
๙.๑๑ มอบคณบดีคณะวิทยาการจัดการดําเนินการจัดทําขอมูลวิธีคิดคํานวณคาใชจาย
การศึกษาตอนักศึกษารายคน นําเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในเวลา ๓ เดือน
๙.๑๒ กําหนดแนวปฏิบัติในการนําเสนอขออนุมัติหลักสูตร โดย
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๑) เมื่อหลักสูตรไดรบั การอนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัยแลวใหกรรมการจัดทํา
หลักสูตรสงรูปเลมหลักสูตรฉบับสมบูรณใหคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝาย
กลั่นกรองหลักสูตรตรวจสอบกอนนําสง สกอ.
๒) ใหคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝายกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณากําหนดขั้นตอนการกลั่นกรองหลักสูตรและใหผูปฏิบัติดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาว
๙.๑๓ กรณีขอสังเกต/ขอเสนอแนะของศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เกี่ยวกับปญหา
สิ่งแวดลอม เชน Food Safety Carbon Foot Print หรือการขจัดมลพิษ เปนปญหาสําคัญของโลก
ควรบรรจุในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และมอบอธิการบดีปรึกษา ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
เมื่อจะดําเนินการรางหลักสูตรรายวิชาดังกลาว โดยนักศึกษาจะตองเรียนรูสงิ่ แวดลอมในทิศทาง
ตอไปนี้
๑) ทรัพยากรธรรมชาติ
๒) มลภาวะในสิ่งแวดลอม
๓) วิธีปองกันและกําจัดมลภาวะ
๙.๑๕ กรณีสภามหาวิทยาลัยมีขอสังเกต/ขอเสนอแนะวาควรมีเนื้อหาสาระใดๆ บรรจุใน
หลักสูตร ถามีอยูแลวใหผรู ับผิดชอบหลักสูตรตอบ/ใหขอมูลใหชัดเจนวามีเนื้อหาสาระดังกลาวบรรจุ
ในรายวิชาใดในหลักสูตร
๙.๑๖ มอบนโยบายวาการจัดทําหลักสูตรใดๆ ผูจ ัดทําตองมีวุฒิโดยตรงและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิทุกสวนที่เกี่ยวของตองมีคุณวุฒิโดยตรง ตองเปนผูเ ชี่ยวชาญในหลักสูตรนั้น และ
กําหนดดังนี้
๑) ใหศาสตราจารยสนิท อักษรแกว และ พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช เปน
กรรมการวิพากษหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต
๒) การจัดทําหลักสูตรตองดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ และเนน
การมีสวนรวม
๓) มอบมหาวิทยาลัยจัดทําบัญชีผูทรงคุณวุฒิทกุ สาขาวิชา โดยจัดทําเปนประกาศ
สภามหาวิทยาลัย และในการจัดทําหลักสูตรใหเชิญผูท รงคุณวุฒิตามบัญชีดังกลาว เพื่อคุณภาพและ
ความเชื่อถือไดดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
๔) สภาวิชาการตองกลั่นกรองหลักสูตร โดยองคประกอบของสภาวิชาการตองมี
ผูทรงคุณวุฒิทเี่ ชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นโดยตรง กอนจะผานไปยังกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยฝายกลั่นกรองหลักสูตร
๕) ใหคณบดีกํากับดูแลการนําหลักสูตรไปใชใน มคอ. ๓-๗ ใหมีเอกภาพและ
คุณภาพ โดย มคอ. ๓ ซึ่งเปนคูมือการจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชาตองมีรายละเอียดและ
อาจารยในสาขาวิชาจัดทํารวมกัน
๑๐. เห็นชอบแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเปนกรรมการกํากับการดําเนินงานของศูนย
บมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๓ ราย ไดแก
๑๐.๑ รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย
๑๐.๒ Dr. Petermary Gan Liong Hoei
๑๐.๓ ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน
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๑๑. รับทราบรายงานความคืบหนาการดําเนินการเกี่ยวกับ (ราง) การกําหนดกรอบอัตรากําลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ โดย
๑๑.๑ ใหอธิการบดีรับประเด็นที่มผี ูเสนอแนะตอไปนี้ไปกําหนดไวในยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย
๑) การพัฒนาความเขมแข็งดานวิเทศสัมพันธ
๒) การพัฒนาวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
๑๑.๒ ใหนําเสนอกรอบภาพรวมบุคลากรสายสนับสนุนทีเ่ สนอในรางไว ๕๑๙ อัตรา
ตอไป โดยใหพิจารณาองคประกอบดานรายไดของมหาวิทยาลัย และตรวจสอบดวยวาจะใช
งบประมาณประเภทใด
๑๑.๓ มอบศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา พิจารณาปรับปรุงระบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดกําลังคนดวย
๑๒. ใหพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ โดยดําเนินการจัดหาอาจารยผูสอนที่เปน Native Speaker
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ไดรวบรวมขอมูลใหแลว ขอใหนัด
หมายประชุมกัน
๑๓. ใหประสานเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการดําเนินงาน ๕ ป ในการใชพื้นที่วิทยาลัย
ชัยบาดาลพิพฒ
ั น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งไดรบั
มอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวาระนโยบาย เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๔. ใหติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตามนโยบายจากคณบดี กรณีสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายให
จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่สําเร็จการศึกษา โดยให
นําเสนอขอมูลตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
๑๕. รับทราบการจัดประชุมรวม ๒ สภามหาวิทยาลัย ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในวันที่ ๗- ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๖. รับทราบการใหรองอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะเขารวม
ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อการรับทราบนโยบายโดยตรงและนําสูการปฏิบัติตามนโยบายไดอยาง
รวดเร็ว
๑๗. รับทราบรายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะกรรมการกําหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษา
ใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค รายงานดังกลาวเปนความเห็นเบื้องตน ดังนั้นจึงใหจัดสงให
นักศึกษา ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ รวมทัง้ คณาจารยไดพิจารณา และแจงความ
คิดเห็นกลับมา โดยกําหนดใหสง กลับกอนเดือนมิถุนายน จากนั้นใหนําขอมูลไปสัมมนาในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ๒ สภา ในหัวขอการสัมมนา “การพัฒนานักศึกษา”
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

