มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖
วันศุกร" ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห'องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

..............................................................
. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีแก(ไข
. อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาบั ต ร แก- ผู( สํ า เร็ จ การศึ ก ษาประจํ า ภาคการศึ ก ษา ที่ ๑ / ๒๕๕๖ รอบที่ ๑ โดยให(
.

.
.
.
.
.

นายทะเบียนนํากลับไปแก(ไขให(ถูกต(องตามข(อสังเกตของที่ประชุม
อนุมัติกําหนดตําแหน-งทางวิชาการ และแต-งตั้งข(าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให(ดํารงตําแหน-งทาง
วิ ชาการ ดั งนี้ ๑) นางปราณี ต จิ ระสุ ทัศน สั งกั ดคณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดํ า รงตํ า แหน- ง
รองศาสตราจารย สาขาวิชาเกษตรศาสตร ตั้งแต-วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒) นายขวัญชัย
คูเจริญไพศาล สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดํารงตําแหน-งผู(ช-วยศาสตราจารย สาขาวิชา
ชีววิทยา ตั้งแต-วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อนุมัติข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว-าด(วยการเข(าสู-ตําแหน-งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
อนุมัติข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว-าด(วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน-งของผู(บริหาร
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
อนุมัติข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว-าด(วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
และขอให(แจ(งมติไปยังกองนโยบายและแผนด(วย เนื่องจากเกี่ยวข(องกับงบประมาณ
อนุมัติข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว-าด(วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหน(าหน-วยงานในระดับ
คณะ พ.ศ. ๒๕๕๖
เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย
๘.๑ มอบหมายคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยไปติดตามตรวจสอบและนําเสนอข(อมูลต-อ
สภามหาวิทยาลัยว-า มหาวิทยาลัยทําอะไร ได(อะไร สําเร็จหรือไม- ได(ผลตรงตามวัตถุประสงคหรือไมโดยแต-งตั้งและมอบหมายคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝEายแผน งบประมาณ และ
การคลัง มีอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเปFนประธานกรรมการ รองศาสตราจารยทองหล-อ วงษอินทร
ศาสตราจารยฐาปนา บุ ญ หล( า อธิ การบดี และ รองศาสตราจารยทิ วั ตถ มณี โชติ เปF นกรรมการ
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค เปFนเลขานุการ
๘.๒ มอบนโยบายว-าในการจัดทํารายงานให(ศึกษาและจัดทํารายงานอย-างง-ายๆ โดยสรุปเปFน
ข(อมูลตามที่สภามหาวิทยาลัยต(องการทราบ หากมีปIญหาสภามหาวิทยาลัยจะได(ช-วยคิดแก(ไขต-อไป
และเปFนบทสรุปเชิงบริหารเพื่อให(ผู(บริหารแก(ไขปIญหาได(

. เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดย

๙.๑ ให(อธิการบดีรับไปตรวจสอบ
๙.๒ ในการดํ า เนิ น การคราวต- อ ไป ให( นํ า เสนอแผนการจั ด การความเสี่ ย งปC ต- อ ไปต- อ สภา
มหาวิ ท ยาลั ย ก- อนพร( อมข( อมู ล ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ในช- ว งที่ ร องศาสตราจารยโภคิ น พลกุ ล เปF น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ได(ให(ข(อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงไว(
๑๐. อนุมัติแผนพัฒนางาน (Improvement Plan) การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ปCการศึกษา ๒๕๕๖ โดย ๑) มอบให(ศาสตราจารยสนิท อักษรแก(ว รองศาสตราจารยวิชัย
แหวนเพชร และรองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ ตรวจสอบเอกสาร ก-อนจะนําส-งไปยังหน-วยงานที่
เกี่ ย วข( อ ง ๒) ขอความอนุ เ คราะหรองศาสตราจารยธี ร ยุ ท ธ สุ น ทรา เรี ย บเรี ย งข( อ มู ล ประวั ติ
มหาวิทยาลัย นโยบาย และวิสัยทัศน จัดทําเปFนต(นฉบับไว(ใช(สําหรับเอกสารทุกชุดที่จะจัดทําคราว
ต-อไป
๑๑. แต-งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลที่สมควรได(รับการพิจารณาให(ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปC
๒๕๕๗ ดังนี้
๑) นายถนอม อินทรกําเนิด
ประธานกรรมการ
๒) อธิการบดี
รองประธาน
๓) คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
กรรมการ
๔) รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
กรรมการ
๕) รองศาสตราจารยเกษม ช-วยพนัง
กรรมการ
๖) รองอธิการบดีฝEายวิชาการ
เลขานุการ
๑๒. อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม- พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๑๓. รับทราบประเด็นปIญหาและข(อคิดเห็นจากประชาคมคณะวิทยาการจัดการ โดย
๑๓.๑ มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการดังนี้
๑) กรณีอาจารยไม-สามารถจัดกระบวนการเรียนรู(ในการสอนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว-า พื้นฐานความรู(ของอาจารยมีเพียงพอที่จะสอน
ได( แต-มหาวิทยาลัยอาจจะต(องจัดอบรมเพิ่มพูนความรู(เกี่ยวกับความเข(าใจและวิธีการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนให(อาจารยสามารถสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได(
๒) กรณีทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่เปFนแหล-งฝ\กประสบการณของนักศึกษาแต-ละ
สาขาวิ ช าได( นั้ น เปF น ข( อสั งเกตที่ ดี เพราะต( องมี การบู ร ณาการการใช( ท รั พยากรร- ว มกั น ขอให(
อธิการบดีได(นําไปหารือโดยการผสมผสานระหว-างศาสตรในสาขาวิชาต-างๆ ให(เปFนพหุวิทยาการ
(Multidiscipline) เพราะการก-อตั้งสถานที่ต-าง ๆ ในมหาวิทยาลัยนั้น วัตถุประสงคสําคัญคือการ
เปFนแหล-งฝ\กประสบการณของนักศึกษา ดังนั้น เมื่อมีผู(ต(องการให(ใช(ประโยชนดังกล-าวก็ขอให(
อธิการบดีให(การสนับสนุน

๑๓.๒ มอบสาขาวิชานิเทศศาสตรรับไปดําเนินการรณรงคการโฆษณาและให(อธิการบดีติดตามผล
๑๓.๓ มอบคณบดีคณะวิทยาการจัดการมอบบุคลากรทําวิจัย ๒ เรื่อง ได(แก๑) ระบบบัญชี
๒) ระบบบริหารจัดการ
โดยให(ของบประมาณการวิจัยและศึกษาวิจัยพร(อมออกแบบวิธีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในคณะ
ต-าง ๆ ว-าควรจะเหมือนหรือแตกต-างกัน ทําอย-างไรการบริหารจัดการจึงจะคล-องตัว และใช(ทรัพยากรได(อย-าง
คุ(มค-า
๑๓.๔ มหาวิทยาลัยสนับสนุนให(บุคลากรไปศึกษาดูงานต-างประเทศอยู-แล(ว จึงควรจัดให(
อาจารยไปฝ\กอบรมในประเทศอาเซียนที่ใช(ภาษาอังกฤษ เปFนหลักสูตรระยะสั้น ๔ – ๕ เดือน
โดยใช(งบประมาณของคณะ
๑๓.๕ ให(จัดตั้งชมรม AEC CLUB ให(อาจารย นักศึกษาเข(าร-วมชมรมนี้ สําหรับนักศึกษา
ให(กําหนดเงื่อนไขที่ไม-ใช-การสอบแต-กําหนดว-าเข(าร-วมกิจกรรมเปFนเวลาร(อยละเท-าใด จึงจะสําเร็จ
การศึกษา
๑๓.๖ ให(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑) จดประเด็นข(อคิดเห็นและข(อเสนอแนะต-างๆ สรุปติดไว(ที่บอรดประชาสัมพันธ
ของคณะแล(วให(ประชาคมไปเขียนเพิ่มเติมเมื่อนึกออก
๒) ประชุมบุคลากรว-าจะร-วมกันดําเนินการอย-างไรให(บรรลุผลแล(วดําเนินการ
๓) รายงานสภามหาวิทยาลัยภายใน ๒ เดือน ว-าทําได(เพียงใด หากทําไม-ได(
เปFนเพราะเหตุใด
๑๓.๗ ขอให(ประชาคมของคณะตระหนักว-าตนเองเปFนผู(รับรู(ข(อมูลและปIญหาต-างๆ ดีที่สุด
และสามารถคิดแก(ปIญหาได(ดีที่สุด จึงขอให(ช-วยกันคิดว-าถ(าตนมีอํานาจรับผิดชอบจะทําอย-างไรบ(าง
แล(วเสนอต-อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อจะได(ช-วยกัน
๑๔. รับทราบการดําเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ วันศุกรที่ ๑๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๕. รับทราบข(อสังเกตและข(อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับชื่อภาษาอังกฤษ
ของพุทธวิชชาลัย ว-าเปFนภาษาอินโดอารยัน ต(องใช(ให(ถูกต(องเปFน Buddha Vijjalaya
๑๖. รับทราบ (ร-าง) บันทึกข(อตกลงแนวทางความร-วมมือเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรและให(ดําเนินการต-อไปตามแนวทางที่เสนอ
๑๗. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกําหนดแนวทางพัฒนานักศึกษาให(มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค
๑๘. รับทราบข(อมูลการพัฒนาบุคลากรเข(าสู-ตําแหน-งทางวิชาการของคณะกรรมการส-งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๑๙. รับทราบว-ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได(ทําความตกลงร-วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต(าหลี่
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย หลักสูตร ๑ ปC แก-นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย (๓+๑) ของมหาวิทยาลัยต(าหลี่
๒๐. รับทราบว-าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได(มีหนังสือ ศธ ๐๕๐๖(๑)/๑๘๖๕๙ ลงวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ พิจารณารับทราบการให(ความเห็นชอบ ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ (สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได(อนุมัติ
หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) ๒) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได(อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่
๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖)
ฝEายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

