มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗
วันศุกรที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
๑. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผูดํารงตําแหนงบริหาร ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. รับทราบกําหนดการการจัดประชุมรวมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อ
ทบทวนนโยบายและติดตามการบริหารจัดการการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๓. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยมีแกไข
๔. อนุมัติปริญญาบัตรแกผสู ําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ รอบที่ ๒ จํานวนทั้งสิ้น
๑,๐๕๒ คน แยกเปนระดับปริญญาโท จํานวน ๑ คน ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑,๐๕๑ คน
จําแนกตามปริญญา ดังนี้
- ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
จํานวน ๓ คน
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จํานวน ๒๕๗ คน
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
จํานวน ๔๖๒ คน
- ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
จํานวน ๓๙ คน
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
จํานวน ๒๖๖ คน
- ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
จํานวน ๒๔ คน
๕. อนุมัตริ ะเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการวิจัยและงานทีป่ รึกษาแกหนวยงาน
ภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๗
๖. อนุมัติการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
ประเภทผูบ ริหาร โดยใหใชในกรณีหนวยงานภายใน และใหใชกับผูท ี่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยดวย
๗. อนุมัตกิ ารปรับปรุงแกไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช ๒๕๕๖
๘. รับทราบการปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ แต
ยังไมอนุมัติ โดยใหมหาวิทยาลัยไปจัดทําใหสมบูรณ ทั้งนี้
๘.๑ แผนฯ ที่นาํ เสนอมานั้น ไมมเี ปาหมายและตัวชี้วัดวา จะไดรบั อะไร ตองระบุงาน งบประมาณ
และบุคลากร เพื่อจักไดพิจารณาอนุมัติตอไปได
๘.๒ ใหวางแผนการจัดตั้งหนวยงานใหมตาง ๆ อาทิ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ ได แตใหจัดทําแผนฯ
ที่สมบูรณเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อสภามหาวิทยาลัยจักไดคาดการณไดวาตองใชบุคลากร
เทาใด จากที่ใด ผูเรียนเทาใด ลงทุนเทาใด คืนทุนไดเมื่อใด โดยอาจจัดทํามาพรอมกับการ
ขออนุมัติจัดตั้งก็ได

๒

๘.๓ การปรับหนวยงานที่มีอยูเ ดิมนั้น ใหระบุดวยวา ปรับแลวไดอะไร เชน การบริการเร็วขึ้นไหม
เปนตน และใหระบุดวยวาตองเพิ่มบุคลากรเทาใด ตองใชงบประมาณเทาใด
๘.๔ มอบรองอธิการบดี (อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ) จัดทําขอมูลตามที่ชี้แนะ ในขอ ๘.๒ – ๘.๓
และแผนฯ ที่จะมาขออนุมัติใหสมบูรณ
๙. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยผรู ับผิดชอบ/อาจารยประจําหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จํานวน
๘ สาขาวิชา ระดับปริญญาโท จําวน ๑ สาขาวิชา โดยใหปรับแกตามขอสังเกตของที่ประชุมกอน
นําสงไปยัง สกอ. ไดแกหลักสูตรตอไปนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๔ สาขาวิชา ไดแก
๑.๑) เกษตรศาสตร
๑.๒) ฟสิกส
๑.๓) เทคโนโลยีภูมิศาสตร
๑.๔) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน ๓ สาขาวิชา ไดแก
๒.๑) ภาษาอังกฤษธุรกิจ
๒.๒) การบริหารและพัฒนาเมือง
๒.๓) บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
๓) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
๔) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
๑๐. รับทราบการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกรที่ ๒๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย
๑๐.๑ ในการนําเสนอเอกสารใหปรับชื่อวาระใหมใหนาสนใจ
๑๐.๒ ใหนําเสนอเฉพาะที่ยงั คางการดําเนินการ หากดําเนินการแลวและจะนําเสนอในคราวประชุม
ก็ไมตองระบุไวในเอกสารการรายงาน
๑๐.๓ มองรองศาสตราจารยทองหลอ วงศอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ติดตาม
ความคืบหนาการดําเนินงานและกระตุนเตือนผูไดรบั มอบหมายใหดําเนินการ
๑๑. อนุมัติการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑๑.๑ รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง สาขาวิชาพลศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครู
๑๑.๒ รองศาสตราจารยยงยุทธ เกษสาคร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ
๑๒. รับทราบเว็บไซตสภามหาวิทยาลัย โดยใหปรับปรุงตามขอเสนอแนะและนําเสนอในคราวตอไป
๑๓. รับทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาการรับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร แลว เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๔. รับทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร แลว เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๓

๑๕. รับทราบหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๗/ว๒๙๓ ลงวันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอทบทวนแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการดําเนินงานการเสนอขอโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษา
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

