มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
วันศุกรที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
..............................................................
๑. รับทราบและแสดงความยินดีตอ
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ๒ ทาน ไดแก ๑.๑) ศาสตราจารยสนิท อักษร
แก ว ที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง เป น สมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ (สนช.) และ ๑.๒)
ศาสตราจารยฐาปนา บุญ หลา ที่ ไดรับ รางวัล เชิดชูเกียรติรางวัล ผูนําดีเดน ป ๒๕๕๗
จากมูลนิธินายแพทยกระแสร ชนะวงศ
๒) บุ ค ลากรสายวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไดแก ๑.๑) ผูชวยศาสตราจารยอนันตกุล
อิน ทรผดุ ง สัง กั ดคณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม สาขาวิ ช าการจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศ แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖ ๑.๒) ผูชวยศาสตราจารย
ประจักษ ไมเจริญ สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชานาฏศิลปและ
การละคร แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. รับทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะติดตามตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ โดยสภามหาวิทยาลัยจะตอง
ประเมินตนเองเพื่อเปนคะแนนการประเมินของ สกอ.
๓. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยไมมีแกไข
๔. อนุมั ติป ริญ ญาบั ตรและประกาศนีย บัตร แก ผูสํ าเร็ จ การศึก ษาประจํา ภาคการศึ ก ษาที่ ๓ ป
การศึกษา ๒๕๕๖ รอบที่ ๒ จํานวน ๙๘ คน ดังนี้
๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน
๒) ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๙ คน
๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๗๘ คน จําแนกเปนสาขาวิชาตางๆ ไดแก
๓.๑) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน ๔๒ คน
๓.๒) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จํานวน ๒๕ คน
๓.๓) นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) จํานวน ๓ คน
๓.๔) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จํานวน ๘ คน
๕. อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน
๒ ราย ไดแก
๑) อาจารยณัฐนันท วิริยะวิทย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร
แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) อาจารยนิษฐา หรุนเกษม สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร
แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๒
๖. พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๓ ที่ประชุมมี
มติ ดังนี้
๑) มอบอธิก ารบดีไปปรึกษากับ คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย วามหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการอยางไรในองคร วมเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานที่ไมบ รรลุผ ล ทั้ง นี้ ไมให
ดําเนินการโดยตั้งคณะกรรมการไปศึกษาขอมูล
๒) กรณีที่มีตัวเลขเงินงบประมาณที่ยังไมไดเบิกจาย ใหแตละคณะตรวจสอบโครงการที่ยัง
มิไดดําเนินการ และใหติดตามวาเหตุใดจึงไมดําเนินการ
๒.๑) หากดําเนินการแลว มีปญหา เบิกจายไมได ใหรายงานวาเปนเพราะอะไร
๒.๒) กรณีที่ไมไดดําเนินการ ใหดําเนินการโดยใหจัดสรรงบประมาณคราวตอไป
ตามจํ า นวนที่ ข อรั บ การจั ด สรรและได รั บ อนุ มั ติ แต ใ ห หั ก จํ า นวนเงิ น
งบประมาณโครงการที่ยังไมไดทําในปงบประมาณนี้ออกไป งบประมาณเดิม
ที่หักไวใหนําเขางบกลางของมหาวิทยาลัย
๒.๓) หากปตอไปยังมีปญหาไมไดดําเนินการอีก ผูบริหารตองพิจารณาทบทวนมิให
ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นอีก
๒.๔) เมื่อนําเสนอวาระเกี่ยวกับงบประมาณตอสภามหาวิทยาลัยใหรายงานดวยวา
งบประมาณของหนวยงานนั้น ๆ ถูกหักออกเทาใด
๓) กรณีหลักสูตรใหพิจารณาดําเนิ นการให เปนรูปธรรมชัดเจนว า หลั กสู ตรใดควรพั ฒนา /
ปรับปรุง หลักสูตรใดควรปด
๔) กรณีปญหาที่ม าจากอาจารยลาออกนั้น ใหดําเนินการโดยสํารวจวาเพราะเหตุใดจึง
ลาออก แลวปรับแกตามสาเหตุ
๕) มอบสถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบการดําเนินการตามนโยบายที่ใหจัดงบประมาณ
และบุคลากรจากคณะทําวิจัยหาสาเหตุกรณีการเบิกจายเงินงบประมาณมีความลาชา
๗. เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๓ โดยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอความที่ระบุในเอกสาร
ดังนี้
๑) ในเอกสารหนา ๑๔ ตารางที่ ๒.๓ ใหเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหนาสนใจ รองรับ
ความตองการของตลาดแรงงาน
๒) จํานวนนักศึกษาที่ออกระหวางการศึกษา ควรเพิ่มเติมการดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อ
ไมใหเกิดขึ้น
๓) เรื่องภัยธรรมชาตินั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมไดอยูในพื้นที่ระดับความเสี่ยง จึงเปน ๑
ไมใช ๓ สวนผลกระทบนั้นอยูในระดับ ๕ ถูกตองแลว คาความเสี่ยงจึงเทากับ ๑ คูณดวย
๕ เทากับ ๕ ไมใช ๙
๔) ใหเพิ่มเติมประเด็นที่ที่ป ระชุมไดใหขอสัง เกตเกี่ยวกับ บุคลากรสายวิชาการที่ล งนาม
เบิกจายคาสอนชา ทําใหการเบิกจายงบประมาณคาตอบแทนการสอนลาชา จากวาระ
การรายงานผลการปฏิบัติงานดวย
๕) ใหมหาวิทยาลัยนําขอมูลความเสี่ยงที่มีอยูนี้ไปรวมกับขอมูลที่ไดรับจากการรายงานผล
การปฏิบัติง าน จากนั้นใหป ระชุม พิจารณาวาควรทําโครงการอะไร แลวนํามาเสนอ
สภามหาวิทยาลัย

๓
๘. อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗
วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๙. อนุมัติใหเลื่อนเงินเดือนประจําปของผูบ ริหารที่มิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึก ษา ดัง
รายนามตอไปนี้ ทั้งนี้ โดยใหเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละ ๑๐ ตั้ง แตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๗
๑) รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
ตําแหนง อธิการบดี
๒) อาจารยจไุ ร วรศักดิ์โยธิน
ตําแหนง รองอธิการบดี
๓) ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ตําแหนง รองอธิการบดี
๑๐. อนุมัตโิ ครงการจัดตั้งศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและใหใช
งบประมาณจากงบกลางของอธิ ก ารบดี ไ ปก อ นเฉพาะกรณี ต อ งใช เ งิ น ณ ขณะนี้ โดยให ตั้ ง
งบประมาณรายจายดวย
๑๑. รับทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร ๕
สาขาวิชาดังตอไปนี้เรียบรอยแลว และมอบนโยบายใหมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนการ
ของกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแหงชาติดวย
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕) โดยมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งตองประกอบดวยคณะกรรมการอยาง
นอย ๕ คน ได แก ๑.๑) อาจารย ผู รั บผิ ดชอบหลั ก สู ตรอย างน อย ๒ คน ๑.๒)
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน
๑.๓) หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนอยางนอย ๑ คน
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อ
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๖) ทั้งนี้ โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ ๓.๑) ใหมหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตรใหมีผลงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปดสอนและ
ควรเปนผลงานวิจัยที่ทันสมัย ที่มีการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซึ่งเปนที่
ยอมรับในศาสตรนั้น ๆ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๑๕๐๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๕๔ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงใหสถาบันอุดมศึกษาทราบและถือ
ปฏิบัติ ๓.๒) การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ตองประกอบดวยคณะกรรมการอยางนอย ๕ คน ไดแก (๑) อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน (๒) ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญสาขา/สาขาวิชา
นั้น ๆ ซึง่ เปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน (๓) หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนอยาง
นอย ๑ คน
๔) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ ๔.๑) ใหมหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารย
ประจําหลักสูตรใหมีผลงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาวิชาทีเ่ ปดสอน
และควรเปนผลงานวิจัยที่ทันสมัย ที่มีการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซึ่ง
เปนที่ ยอมรับในศาสตร นั้น ๆ ตามหนังสื อที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๑๕๐๖ ลงวันที่ ๒๒

๔
ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงใหสถาบันอุดมศึกษา
ทราบและถือปฏิบัติ ๔.๒) การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตองประกอบดวยคณะกรรมการอยางนอย ๕ คน ไดแก
(๑) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน (๒) ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ
สาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน (๓) หากมีองคกรวิชาชีพให
มีผูแทนอยางนอย ๑ คน
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖)
๑๒. รับทราบวาคณะกรรมการคุรุสภามีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ รั บ รองหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี พครู หลั ก สูตรปรั บ ปรุ ง
พุทธศักราช ๒๕๕๖ เฉพาะที่จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา ๒๕๕๗ โดยจัดในที่ตั้ง เริ่มเปดสอนใน
เดือนสิงหาคม และรับนักศึกษาไดไมเกิน ๑๘๐ คน ในวงเงินคาใชจายคาลงทะเบียนเรียนตลอด
หลักสูตรไมเกิน ๓๕,๐๐๐ บาท และการรับนักศึกษาตองเปนไปตามแนวปฏิบัติของสถาบันการผลิตใน
การรับผูเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา
๑๓. รับทราบวาสํานักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผูส ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ๖ หลักสูตร ไดแก
๑) หลัก สู ต รนิ ติศ าสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏพระนคร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
๒) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
๓) หลักสูตรนิเ ทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
๔) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
๑๔. รับทราบกําหนดนัดหมายการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันศุกรที่
๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเวลา ๑๑.๐๐ น. ไปเยี่ยมเยือนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเวลา
๑๓.๓๐ น. ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

