มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖
วันศุกร ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
..............................................................
๑. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยไมมีแกไข
๒. อนุมัติปริญญาบัตร แกผสู ําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๕ รอบที่ ๒ จํานวน ๑๕๗ คนดังนี้
๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน
๒) ระดับปริญญาโท จํานวน ๓๐ คน
๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๒๖ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
๓.๑) สาขาวิชาครุศาสตร (ค.บ.) จํานวน ๒ คน
๓.๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร (วท.บ.) จํานวน ๓๔ คน
๓.๓) สาขาวิชาศิลปศาสตร (ศศ.บ.) จํานวน ๕๒ คน
๓.๔) สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.) จํานวน ๒๐ คน
๓.๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จํานวน ๑๗ คน
๓.๖) สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จํานวน ๑ คนรับ
๓. อนุมัตผิ ลการประเมินผลงานทางวิชาการเพือ่ กําหนดตําแหนงทางวิชาการ รายผูชวยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
และอนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เปน รองศาสตราจารย สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
คณะวิทยาการจัดการ โดย
๑) ใหปรับแกคําอธิบ ายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม ๑ และ
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม ๒ ใหถูกตองตามขอเสนอแนะของนายผดุง ชาติ
สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ /ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร
๒) มอบแนวปฏิบัติการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรวา กรณีใดที่คณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลัน่ กรองหลักสูตรใหแกไข เมื่อแกไขแลวใหนํากลับมาใหคณะกรรมการฯ
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง หากยังพบที่ผิดอีกหามนําสง สกอ. และใหระงับการเปดรับนักศึกษาไวกอน
จนกวาจะแกไขและผานการรับรองจาก สกอ. เสียกอน และขอใหรองอธิการบดีผูรับผิดชอบกํากับดูแล
๓) ใหขอเสนอแนะการปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรใหม ดังนี้
๓.๑) ในการเสนอหลักสูตรตองวิเคราะหความตองการใหชัดเจน มิใชพิจารณาแต
ความพรอมของอาจารยเทานั้น
๓.๒) หลักสูตรควรมีเนื้อหาวิชาที่สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งเรื่อง
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
๓.๓) กระบวนการผลิตบัณฑิตในหลักสูตร ไมวาจะเปนอุปกรณ แหลงเรียนรู และ
อาจารยผูสอนตองมีคุณภาพ

๒

๓.๔) ควรพิจารณาหลักเกณฑตาง ๆ ของ สกอ. ใหละเอียด แมนยํา และถูกตอง
๕. อนุมัตขิ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๖. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึง่ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๗. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๘. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖
๙. อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมอบนโยบายดานการเงิน
และการคลัง ดังนี้
๑) ใหกองคลังรายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยทุก ๖ เดือน
๒) ใหกองคลังจัดทําบัญชีเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
๑๐. อนุมติแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมอบฝายบริหารตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษ
ที่ถูกตอง และปรับปรุงขอมูลตามคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
๑๑. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๕ โดย
๑) ใหมหาวิทยาลัยจัดทําหมายเหตุชี้แจงขอเท็จจริงที่ยังมีความคลาดเคลือ่ นใหปรากฏในรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๕
๒) มอบอธิการบดีประชุมหารือกับคณะวาสิ่งใดคือจุดออน จะแกไขอยางไร จะเสริมจุดแข็ง
อยางไร แลวใหจัดทําแผนมาเสนอสภามหาวิทยาลัย สวนการติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภา
มหาวิท ยาลั ย นั้น ฝา ยเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ยต อ งติ ด ตามความกา วหน า นํา เสนอตอ สภา
มหาวิทยาลัย
๓) ใหจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรไปตามคณะเพื่อรับฟงประเด็นปญหาและขอคิดเห็น
จากประชาคมของคณะ โดยเริ่มเวลา ๑๑.๓๐ น. รวมรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเปน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระปกติ
๑๒. อนุมัติแผนงบประมาณและแผนการปฏิบัติงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
๑๓. รับทราบความคืบหนาการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
๑๔. รับทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๑๕. รับทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความรวมมือชะลอการเปดหลักสูตรและศูนยนอก
สถานที่ตั้ง
๑๖. รับทราบหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๖/ว๑๐๓๒ ลงวันที่ ๒๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แจงเรื่อง การรับฟงความเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารบุคคล
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...
๑๗. รับทราบการเชิญรวมงานเกษียณอายุราชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๘. รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสัญจร ในวันศุกรที่ ๑๘ – วันเสารที่ ๑๙
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ตุลาคม ๒๕๕๖

