มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
วันศุกร ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
................................................................................
๑. รับทราบผลการเลือกประธานสภาคณาจารยและขาราชการ แทนตําแหนงที่วาง โดยผูไดรับเลือก คือ
อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๒. รับทราบ แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแกนกั ศึกษาทีไ่ ดรับรางวัลการประกวด ดังนี้
๑) นักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรวมประดิษฐโคมประทีป
เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเขาพรรษา ประจําป ๒๕๕๖ เพื่อสืบสานประเพณีโบราณและ
สงเสริมการประดิษฐสรางสรรคงานฝมือเพื่อเปนพุทธบูชา โดยสภาวัฒนธรรมเขตบางเขน วัดพระ
ศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร สํานักงานเขตบางเขน และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดขึ้นเมื่อวันที่
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ไดรับรางวัลชนะเลิศ รับโลรางวัล
นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร โดยรับมอบจาก นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประธานในพิธี ดังมีรายชื่อดังตอไปนี้ ๑) นายจักรี
เมืองโคตร ๒) นายวีระศักดิ์ คําแดง ๓) นายอนุสรณ ดวงสุทา ๔) นายภีมเขตร ออนเมือง
๕) นายสิทธิพร พันนาม ๖) นายยศศรุต วงษลาม ๗) นายวีระวัฒน เปยอรุณ ๘) นายศุภฤกษ
ฮอยทอง ๙) นายชัยณรงค แกวจันทึก ๑๐) นางสาววิภารัตน พันธุรัตน ๑๑) นางสาวภุมริน
เศรษฐสุนทรากร
๒) นายพันธกานต แสงออน นักศึกษาชั้นปที่ ๔ สาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการประกวดเดี่ยวระนาดเอก เพลงจีนขิมใหญ
ระดับประชาชน ในงานสืบสานตํานานระนาด ๕๐ ปวงปพาทย กรุงเทพมหานคร ณ อาคารศูนย
กีฬาเวสน กรุงเทพมหานคร และไดรบั เชิญสัมภาษณ แสดงเดี่ยวระนาดเพลงอาหนูและรวมแสดง
กับวงฟองน้ํา ในรายการโสตศึกษาของ TRUE เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยมีแกไข
๔. เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการจายเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการ
จัดหารถประจําตําแหนงของผูดํารงตําแหนงอธิการบดีและรองอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖
๕. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยบทนิยาม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใหเพิ่มนิยามคําวา
ปการศึกษาดวย
๖. อนุมัตใิ นหลักการ การจัดสรรเงินรางวัล ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ที่ไมเปนขาราชการและลูกจางประจํา ทีป่ ฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแตวันที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยใหใชเงินรายไดมาจายเปนเงินรางวัล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับเงินรางวัลตามเกณฑทกี่ ําหนดในอัตราสวนรอยละ ๘๐ ของสวน
ที่ขาราชการจะไดรับ
๗. อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

๒

๘. รับทราบความคืบหนาการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ โดยมอบนโยบาย
ใหมหาวิทยาลัยเรงรัดดําเนินการนําเสนอผลการพิจารณาหลักสูตรทั้งหมดที่มีอยูวาหลักสูตรใด
ไมสามารถดําเนินการตอไปได หลักสูตรใดที่จะพัฒนาขึ้นใหม และควรดําเนินการดังนี้
๑) ตองปรึกษาหารือโดยสาขาวิชา ผูบริหาร ผูนําชุมชน และนักศึกษาตามทีม่ ีสวนเกี่ยวของ
๒) คณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษาตองเรงรัดและทําแผนตารางงานลวงหนา
๓) ใหทําตารางพัฒนาขอมูลหลักสูตรทุกหลักสูตรวาปจจุบันผูเรียนกี่คน ตนทุนเทาใด ควรดําเนินการ
ตอไปหรือไม
๙. รับทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดแก
๑) หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เดิมคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพัฒนา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) ใหมีตาํ แหนงวิชาการในสาขาทีต่ รงกับสาขาวิชาที่เปดสอน และกําหนด
ความรับผิดชอบหลักสูตรและความรับผิดชอบรองของรายวิชาในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาเฉพาะ ใหครอบคลุมผล
การเรียนรูในแตละดาน
๓) หลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิท ยาการคอมพิวเตอร (หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีขอเสนอแนะใหพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตรลําดับที่ ๕ ใหมีคุณวุฒิ หรือตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นในสาขาที่ตรงกับหลักสูตร
๔) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เดิมคือ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยมีขอเสนอแนะใหพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรลําดับที่ ๕ ใหมีคุณวุฒิ หรือตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงขึ้นในสาขาที่ตรงกับหลักสูตร และขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรตามแนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตอง
ประกอบดวยคณะกรรมการอยางนอย ๕ คน ไดแก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒
คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญสาขา / สาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒
คน หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนอยางนอย ๑ คน
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีขอเสนอแนะใหพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรลําดับที่ ๓, ๔ และ ๕ ใหมีคุณวุฒหิ รือตําแหนง
ทางวิชาการที่สูงขึ้นในสาขาวิชาที่ตรงหลักสูตร
๖) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
เดิมคือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

๓

๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จากขอสังเกตของ สกอ. ขางตน สภามหาวิทยาลัยจึงมอบนโยบายและเรงรัดดําเนินการตอไปดังนี้
๑) มอบอธิการบดีแจงใหคณบดีทุกคณะที่เกี่ยวของกับหลักสูตรสาขาวิชาที่ สกอ. ใหขอสังเกต
มานั้นนํา เสนอขอมู ล ตอ สภามหาวิทยาลัย วา มี แ ผนหรือ แนวทางการพัฒนาอย า งไรตาม
ขอเสนอแนะของ สกอ. และใหรายงานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖
เดือนตุลาคม ๒๕๕๖
๒) มอบคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร และอธิการบดี
มิใหเรงรัดการพิจารณาหลักสูตรและการเปดหลักสูตรใหม การเปดหลักสูตรอาจารยควรมี
ความพรอม ความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
๓) ใหอธิการบดีเรงรัดการพิจารณาหลักสูตรทั้งหมดที่มีอยูวาหลักสูตรใดออนแอและไมเปนไป
ตามความตองการของสังคม หลักสูตรใดเปนที่ตองการ โดยมีขอมูลที่ครบถวน
๔) ตองมีแผนแมบทการพัฒนาหลักสูตร กําหนดการสรางคุณภาพของนักศึกษาอยางเปนระบบ
๕) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากรอบอัตรากําลังในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ตอง
พิจารณาอยางละเอียดดวยวาแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมุงไปทิศทางใด และจะ
สรางกรอบอัตรากําลังคนใหรองรับไดอยางไร
๖) เพื่อใหไดอาจารยผูสอนในหลักสูตรไดเร็วขึ้น หากมีงบประมาณเพียงพอใหมหาวิทยาลัยหารือ
กั บ ก.พ. สรรหาผู ไ ปศึ ก ษาต อ ต า งประเทศโดยเสนอการให ทุ น และกลั บ มาทํ า งาน
ในมหาวิทยาลัยเมื่อสําเร็จการศึกษา
๑๐. รับทราบการประกาศนโยบาย “ปแหงการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต ฉายแสง) เพื่อใชประโยชนและเปนกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
๑๑. รับทราบแผนปฏิบัติการรวมไทย-ตุรกี ฉบับที่ ๑ (ป ๒๕๕๖-๒๕๖๑) โดยมอบใหฝายนโยบายและแผนไป
ศึกษาและนําแผนปฏิบัติการดังกลาวไปใชประโยชน
๑๒. รับทราบรายงานผลสรุปการประชุมหารือการจัดประชุมใหญ โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
ครั้งที่ ๒ (HERP COGRESS II)
๑๓. รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ และ ๑๓/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ในวันศุกรที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ ในวันศุกรที่ ๑๘ – วันเสาร ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กันยายน ๒๕๕๖

