มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๓๐ - วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี
...........................................
๑.รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีแก้ไข
๒. อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔ รอบที่
๑ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๘๘๕ คน แบ่งเป็น
๑) ระดับปริญญาโท จํานวน ๓๐ คน
๒) ระดับประกาศนียบัตร จํานวน ๔ คน
๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๘๕๑ คน จําแนกเป็น
(๑) สาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) จํานวน ๑๖๖ คน
(๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) จํานวน ๑๖๐ คน
(๓) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) จํานวน ๒๘๑ คน
(๔) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จํานวน ๒๔๒ คน
(๕) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.บ.) จํานวน ๒ คน
๔. เห็นชอบกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยมีเงื่อนไขว่าให้ใช้แผนกรอบอัตรากําลัง
นี้เป็นการชั่วคราวเพราะจะต้องปรับปรุง/จัดทําใหม่ให้สอดรับกับผลการวิจัยการบริหารมหาวิทยาลัย
แนวใหม่
๕. อนุมัติการต่ออายุราชการของผู้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน ๒ รายตามที่เสนอ โดยต้องมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กําหนดและ
๑) ให้กําหนดเงื่อนไขเป็นการภายใน โดยให้ผู้ได้รับการพิจารณาต่ออายุราชการพัฒนาผลงานวิชาการ
และเสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ ภายใน ๓ ปี
๒) ให้นําเงื่อนไขตามข้อ ๑) ไปเป็นแนวปฏิบัติของผู้ที่ได้รับการต่ออายุราชการก่อนหน้านี้ด้วย
๖. รับทราบและร่วมระดมความคิดเห็นจากการนําเสนอรายงานการวิจัย การพัฒนาระบบบริหาร
มหาวิทยาลัยแนวใหม่ ซึ่งบุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการวิจัย ได้แก่ ๑) การพัฒนาการผลิตบัณฑิต
แนวใหม่ ๒) การวิจัยแนวใหม่ ๓) การบริหารจัดการนวัตกรรมแนวใหม่ ๔) การบริหารจัดการแนวใหม่
๕) การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตฯ และ๖)ข้อเสนอประเด็นกิจกรรมเร่งด่วนที่จะต้อง
ดําเนินการ โดยที่ประชุมมีมติให้ดําเนินการดังนี้
๑) มอบคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครูไปหารือกับบุคลากรว่าเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าให้อาจารย์วิทยาลัย
การฝึ กหั ด ครู ไปสอนที่ โ รงเรี ย นสาธิ ต ฯ และผู้ ที่จ ะขอกํ าหนดตํ าแหน่ งทางวิ ช าการเป็ น ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) ให้มีเงื่อนไขว่า
จะต้องสอนที่โรงเรียนสาธิตฯ ๑ ภาคการศึกษา รวมทั้งควรให้อาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ มาสอนใน
วิทยาลัยการฝึกหัดครู เพื่อเปิดโอกาสให้ทําผลงานทางวิชาการ และควรแต่งตั้งให้ผู้อํานวยการ
โรงเรียนสาธิตฯ เป็นรองคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
๒) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในงานวิจัยแต่ละกลุ่มยังทับซ้อนกันอยู่ จึงให้แต่งตั้งคณะทํางาน
สังเคราะห์งานวิจัยการพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม่ เพื่อวางแผนการดําเนินการ
สู่การปฏิบัติ ดังนี้ (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต ฤทธิ์จรูญ ที่ปรึกษา (๒) อาจารย์อุบลวัลย์ รอด
เอี่ ย ม ที่ ป รึ กษา (๓) รองศาสตราจารย์ เกษม ช่ วยพนั ง ประธาน (๔) รองศาสตราจารย์ พงศ์

๒

๓)
๔)

๕)
๖)

๗)

หรดาล กรรมการ (๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชน แสงจักร์ กรรมการ (๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พร
เลิศ อาภานุทัต กรรมการ (๗) ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ว รนุช แจ้งสว่าง กรรมการ (๘) อาจารย์
ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ กรรมการ (๙) อาจารย์ทิวัตถ์ มณีโชติ กรรมการ (๑๐) รองศาสตราจารย์
เพี ย งพบ มนต์ น วลปรางค์ กรรมการและเลขานุ การ (๑๑) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ล ะอองทิ พ ย์
มัทธุรศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่สังเคราะห์ผลการวิจัยโดยมอบผู้รับผิดชอบในการ
รวบรวมประเด็นแล้วจัดเรียงลําดับว่าควรดําเนินการสิ่งใดก่อน-หลัง ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน
โดยนํ าเสนอสภามหาวิทยาลั ยในการประชุ มครั้ งต่อไป จากนั้นให้ ทําแผนปฏิบั ติการและระบุ
ขั้นตอนการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้เป็นการทํางานที่
ไม่อยู่ในรูปแบบคณะกรรมการ แต่สามารถเบิกเบี้ยประชุมในรูปแบบของคณะกรรมการได้ เพื่อ
ความคล่องตัวในการทํางาน
มอบอธิการบดีสั่งการกรณีที่ประชุมมอบให้ทุกสาขาวิชาทํางานวิจัย สาขาวิชาละ ๑ เรื่อง
ให้จัดพิมพ์เล่มสรุปผลงานวิจัยเท่าจํานวนประชากรมหาวิทยาลัยและมอบให้หน่วยงานนําไปแจก
ให้บุคลากร โดยให้ลงนามรับเอกสารด้วย เพื่อให้นําไปศึกษาและให้ข้อเสนอแนะมาภายใน ๑๕
วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วย ทั้งนี้ให้ส่งรายงานการวิจัยทั้งชุดให้
หน่วยงานต่างๆ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมทราบว่าสามารถขอศึกษาเอกสารดังกล่าวได้จาก
หน่วยงานของตน อย่างไรก็ตามในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ทุกหน่วยงานมีตัวแทนเข้า
ร่วมประชุมและได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนามีความสอดคล้องกับผลงานวิจัย ถ้าพบว่าผลการวิจัยมีสิ่งใดไม่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาให้ปรับแก้แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มที่ มีประสิทธิภาพและอย่างรวดเร็ว โดย
๖.๑) มอบนโยบายให้อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันทําวิจัย ๓ เรื่อง คือ (๑) ปัญหา MIS ใน
มหาวิทยาลัย (๒) ทางแก้ไขระบบ MIS ให้เชื่อมโยงกันให้ได้ และ ทําอย่างไรให้การป้อน
ข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามภารกิจ (๓) ระบบ MIS ควรอยู่ในสังกัดของ
หน่วยงานใดและถ้าสร้างระบบขึ้นเองจะได้หรือไม่ จะใช้งบประมาณจํานวนเท่าใด
๖.๒) มอบสํานักวิทยบริการฯ เชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ที่ปรึกษาและเชิญอาจารย์วุฒิปริญญาเอกทาง
คอมพิวเตอร์มาร่วมพัฒนาระบบนี้โดยด่วน
๖.๓) แต่งตั้งคณะทํางานศึกษาข้อมูลการพัฒนาการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมอบ (๑) อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน ประธาน (๒) อาจารย์ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ
กรรมการ (๓) อาจารย์ศุภลักษณ์ ใจเรือง กรรมการ (๔) ผู้อํานวยการกองคลัง กรรมการ
(๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักดี ขจรไชยกูล กรรมการ (๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหชาติ
สรรพคุณ กรรมการ (๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี ขจรไชยกูล กรรมการและเลขานุการ
โดยมีหน้าที่ (๑) ศึกษาข้อมูลในการใช้ระบบ MIS ให้ได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพ (๒)
วางระบบให้บุคลากรแต่ละฝ่ายรับผิดชอบหน้าที่ที่จะต้องป้อนข้อมูลสู่ระบบให้เป็นปัจจุบัน
โดยใช้ระยะเวลาภายใน ๒ เดือน ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยเปิดช่องทางทางเว็บไซต์ ผ่านทาง
กระดานข้อความถึงอธิการบดีหรือ www.pnrutoday.com โดยต้องตอบข้อความทุกวัน
แต่จะต้องมีผู้กรองคําถามที่จะปรากฏต่อสาธารณะเสียก่อน เพื่อรับแจ้งปัญหาข้อมูลการใช้
ระบบ
แต่งตั้งคณะทํางานทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจการ(Ombudsman ) โดยมอบอาจารย์ไพบูลย์ วิริยะ

๓
วัฒนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ศุภลักษณ์ ใจเรือง คณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้ดําเนินการในส่วนนี้
๗. รับทราบว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแล้วเมื่อวันที่
๕ มีนาคม ๒๕๕๕
๘. รับทราบว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแล้ว เมื่อวันที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และกลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย
๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

