๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ โรงแรมเมธาวลัย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
.........................................................................................

2

4

ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์
๔. นายดุสิต เจริญควนิช
๕. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๖. รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
๗. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๘. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๙. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๑๐. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๑. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๒. อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
อาจารยนภพร เชื้อขํา
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

ผูลาประชุม
๑. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๒. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

๒
๓. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๔. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
๕. อาจารยชินวงศ ศรีงาม
๖. ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
๗. อาจารยสถาพร ปกปอง
๘. อาจารยธงชัย ทองอยู
๙. อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
๑๐. อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
๑๑. นายสมชาย ทองพันธอยู
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
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นางสาววันวิสา วิศาลนิตย
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นายวิทู โชติรัตน
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
อาจารยกฤตพล วังภูสิต
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู อํ านวยการกองกลาง รั กษาราชการแทนผู อํ านวยการ
สํานักงานอธิการบดี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐น.
นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร กล า วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนด
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่ อวันศุ กร ที่ ๑๘ มี นาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้ น ฝ ายเลขานุ การได จั ดทํ ารายงานการประชุ มครั้งที่
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๓/๒๕๕๙ ในวาระปกติ จํ านวน ๑๓ หน า และวาระลั บจํ านวน ๖ หน า เรี ยบร อยแล ว รายละเอี ยดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ฉบับ
มติที่ประชุม ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วาระปกติ โดยไมมีการแกไข
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วาระ ๓.๑ ซึ่งเปนวาระลับ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ รอบที่ ๒
และรอบที่ ๓
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร โดยสํ านั กส งเสริ ม
วิ ช าการและงานทะเบี ย น นํ าเสนอรายชื่ อ และข อ มู ล ผู สํ าเร็ จ การศึ ก ษาประจํ าภาคการศึ ก ษาที่ ๒/๒๕๕๘
รอบที่ ๒ และรอบที่ ๓ เพื่ อขออนุ มั ติ ป ริ ญ ญาบั ต ร ทั้ งนี้ โดยผ านการพิ จ ารณากลั่ น กรองจากสภาวิช าการ
และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
รอบที่ ๒ จํานวน ๙๗๖ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
๑.๑) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จํานวน ๘ คน
๑.๒) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๙๐ คน
๑.๓) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน ๔๑๗ คน
๑.๔) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จํานวน ๒๗ คน
๑.๕) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๒๔๓ คน
๑.๖) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๐ คน
๑.๗) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน ๗๐ คน
๑.๘) ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๑ คน
๒) อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาบั ต รแก ผู สํ าเร็ จ การศึ ก ษาประจํ าภาคการศึ ก ษาที่ ๒/๒๕๕๘ รอบที่ ๓
จํานวน ๒๒๖ คน ดังตอไปนี้
๒.๑) ระดับปริญญาโท จํานวน ๖ คน
๒.๒) ระดับประกาศนียบัตร จํานวน ๕๕ คน
๒.๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๖๕ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๗๒ คน
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน ๓๐ คน
- ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๖ คน
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๘ คน
- ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๑ คน
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- ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน ๒๖ คน
- ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต จํานวน ๒ คน
๓.๒ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอนําเสนอ (ราง)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผานการพิจารณาจาก
สภาวิ ช าการ และคณะกรรมการดํ าเนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย ฝ ายกลั่ น กรองหลั ก สู ต รเรี ย บร อ ยแล ว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๓.๓ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขอนําเสนอ (ราง)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผานการพิจารณาจาก
สภาวิ ช าการ และคณะกรรมการดํ าเนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย ฝ ายกลั่ น กรองหลั ก สู ต รเรี ย บร อ ยแล ว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ศาสตราจารย ส นิ ท อั ก ษรแก ว ถามว า หลั กสู ต รนี้ มี เรี ย นรายวิ ช ากฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรบางหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัย ให ขอสังเกตวา หลั กสูต รยังไม ไดเตรีย มนั กศึกษาให พรอมวา ต องไป
เผชิญกับ อะไร สิ่งที่ จะต องเรียนคื อ เมื่อประกอบอาหารนั้นจะตองทําอะไรที่ถูกตองตามกฎหมายและตองขอ
อนุญาตใคร ไมใชไมรูวาผลิตแลวจะไปขายใคร หัวใจของวิชานี้มิใชอยูแตในหองปฏิบัติการแลวผลิตอาหารมาแลว
ขายไมได แตตองรูตลอดเสนทางวิชาชีพ ดังนั้นควรพิจารณาวา จะเสริมเพิ่มเติมอยางไรไดบางเพื่อใหรูในเรื่อง
เหลานี้เปนพื้นฐาน
ศาสตราจารย ส นิ ท อั กษรแก ว กล าวว า เมื่ อ บั ณ ฑิ ต จบการศึ กษาแล ว ต องไปอยู ในวงการ
อุต สาหกรรมอาหาร จึ งต องมี ความรูเกี่ย วกับ กฎหมายตางๆ ที่ เกี่ ยวกั บ การผลิต อาหารตางๆ จึงควรสอนให
สามารถนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพได
ผูช วยศาสตราจารยเดช บุ ญ ประจั กษ คณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รายงานว า
มีรายวิชาสุขาภิบาลอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร ที่กลาวถึงกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวกับสถาน
ประกอบการอาหาร มาตรฐานอาหาร สุขาภิบาลอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา อาจจะยังไมเพียงพอ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตวา รายวิชาการ
จัดการธุรกิจคหกรรมศาสตรอาจจะเกี่ยวของกับกฎหมายและการปฏิบัติตางๆ
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นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา จากคําอธิบายรายวิชาจะเกี่ยวกับ
ธุรกิจการอาหาร ไมเกี่ยวกับกฎหมาย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา อาจจะตองสรางรายวิชาขึ้นมาโดยอาจใชชื่อ กฎหมายวาดวย
การผลิตและจําหนายอาหาร และใหทํารายละเอียดรายวิชาวาจะตองเกี่ยวของกับกฎหมายอะไรบาง อาจจะให
เปนรายวิชาที่ตองเรียนและสอบใหผาน แตไมตองใหน้ําหนักหรือนําหนวยกิตมาหารเฉลี่ย หรืออาจจะใหเรียน
และไดรับประกาศนียบัตรก็ได
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให ขอ สั งเกตว า กลุ มวิ ช าแกนหน า ๓๒ จํ านวน ๒๔ หน ว ยกิ ต
บางวิชาไม ได เป น วิช าแกน ฉะนั้น อาจจะใส วิชากฎหมายที่ เป น วิชาแกน เป น วิชาหลั กในการดํ าเนิ น การด าน
อาหาร ทั้งการปรุง การจําหนาย สวนวิชาคณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจนั้น เปนวิชาที่ไมเกี่ยวของกับการอาหาร
แตจัดตามที่ มคอ. ๑ กําหนด แต มคอ. ๑ นั้นเพียงใชเปนแนวทาง ไมไดหมายความวาตองปฏิบัติตามทั้งหมด
จึงตองมี มคอ. ๒ เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาและความตองการของมหาวิทยาลัย
โดยตรง ไมจําเปนตองตาม มคอ. ๑ ทั้งหมด
นายกสภามหาวิทยาลั ยถามว า ที่ ตองใช ห ลักสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต เพราะไม ส ามารถใช
หลั กสู ตรคหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ตได ใช หรือไม เพราะหากมีห ลั กสูต รคหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต ก็ไม จําเป น ตองมี
รายวิชาที่เรียนแลวไมไดนําไปใช แตนี่เปนการปรับปรุงจึงตองอยูในฐานเดิมใชหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ ใหขอมูลวา นักศึกษาที่เลือกเรียนคหกรรมศาสตรสวน
หนึ่งไมถนัดทางวิทยาศาสตร แตจะถนัดไปในทางประดิษฐ ทําอาหาร การตองมาเรียนวิชาแกนทางวิทยาศาสตร
เป น ภาระแก นั ก ศึ ก ษาพอสมควร จึ ง มี ค วามคิ ด ที่ จ ะปรั บ หลั ก สู ต รหรื อ สร า งหลั ก สู ต รใหม ที่ ไ ม ใ ช
วิทยาศาสตรบัณฑิต แตเปนศิลปศาสตรบัณฑิต
นายกสภามหาวิท ยาลัย กล าวว า ให รีบ ดํ าเนิ น การเพราะเมื่ อจํ ากั ด ตัว เองไปอาศั ย หลั กสู ต ร
วิทยาศาสตรทําใหตองบังคับนักศึกษาใหเรียนในสิ่งที่ไมชอบและทําใหผลการเรียนไมดี
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีให ขอมูลวา เนื่องจากมี ๒ กรณี ซอนกั น
คหกรรมศาสตร มี มคอ. ๑ ของตนเอง และในวิ ช าแกนก็ กํ าหนดว ามี วิ ช าเคมี ชี ว วิ ท ยา ฟ สิ ก ส และมี วิ ช า
ปฏิบัติการดวย ทางคณะจึงประชุมกันที่จะปรับปรุงใหสอดคลองกับคหกรรมศาสตร หากจะเปลี่ยนเปนคหกรรม
ดานศิลปศาสตรก็ไมตองมุงเนนไปทางวิชาเคมี ชีววิทยา ฟสิกส และคณิตศาสตร
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา นักศึกษาที่เรียนคหกรรมศาสตรก็ไมเกงมาก การพัฒนา
หลักสูตรจะทําใหไดนักศึกษามาเรียนมากขึ้น
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา หากเปนศิลปศาสตรบัณฑิตก็อาจจะไมตรงอีก เหตุ
ใดจึ งไม เป น คหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต ได ส อบถามรองอธิ ก ารบดี ว าพระราชกฤษฎี ก าว าด ว ยชื่ อ ปริ ญ ญาและ
สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปดสอนอยูมี ๑๓ สาขาวิชา ไมมีคหกรรมศาสตรบัณฑิต ก็ใหประกาศ
ในพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติม
ศาสตราจารย สนิ ท อั กษรแก ว ให ความเห็ น ว า เรื่องนี้ สํ าคัญ มาก ควรคิด ไกลไปในอนาคต
ขางหนาวาจะเปนอยางไร หากคิดแตสิ่งเดิม ก็จะไมพัฒนา ไมทันเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนไป จึงควรปรับปรุงให
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ทันสมัย ในหนา ๓๔ กลุมวิชาเลือกใหเลือกจากกลุมใดกลุมหนึ่งเพียงกลุมเดียว จะเปนการบังคับนักศึกษาเกินไป
ยังมี วิช ากลุมอื่ นที่ เปน ประโยชนที่ควรตอการเรียนรูทุกกลุ ม เชน สุ ขอนามั ยครอบครัว สุขาภิ บาลและความ
ปลอดภัยในบาน หากนักศึกษาอยากรูและมีประโยชนก็ควรเลือกได
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ กลาววา ที่ระบุเพียงกลุมเดียวนั้นเพื่อตองการใหกลุมนี้มี
จุดเดน ในชวงนี้ฝายพัฒนาหลักสูตรตองการเนนกลุมโภชนาการ หากเปนตามแนวคิดของศาสตราจารยสนิท
อักษรแกว ที่แนะนํามา ขออนุญาตปรับเหลือเพียงกลุมเดียวเปนใหเลือกจากไมนอยกวา ๒๑ หนวยกิตไดหรือไม
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ขึ้นอยูวาจะแยกสาขาหรือไม หากนักศึกษาเลือกสาขาละกลุม
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ กลาววา กลุมที่จัดมานี้แยกตาม มคอ.๑ ของคหกรรมที่
ประกาศมาใหมลาสุดที่จัดกลุมนี้ชัดเจน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เสนอแนะใหเลือกเรียนจากกลุมใดกลุมหนึ่งเพียงกลุมเดียว ๒๑
หนวยกิต หรือใหเรียน ๑๘ หนวยกิต จากกลุมใดกลุมหนึ่งและเลือกอีก ๑ วิชาจากกลุมอื่น ๓ หนวยกิต รวมเปน
๒๑ หนวยกิต เพราะบางวิชาผูที่จบ คหกรรมศาสตรจําเปนตองรู
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําถามวา ใน
มคอ. ๑ กําหนดวา วิชาเลือก ๒๑ หนวยกิต ใหเลือกกลุมใดกลุมหนึ่งหรือหลายกลุมก็ได
นายสมศั ก ดิ์ สุ โมตยกุ ล กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เสนอแนะว า เพื่ อ ให
สอดคลองกันทั้ง ๒ ฝาย ใหระบุวา ตองไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต สวนที่เลือกอะไรก็ได
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอใหตัดขอ ๒) เพราะใหเรียน ๑๘ หนวยกิตนี้ สวนวิชาเลือกก็ใหจัด
อีกกลุมหนึ่ง
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ใหขอมูลวา
มคอ. ๑ จะกําหนดไวเลยวาในแตละกลุมมีวิชาอะไรบาง
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ถาเปนการปรับปรุงเพื่อใหบรรลุตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ก็ดําเนินการไป แตยังไมบรรลุวัตถุประสงค ดังนั้น ขอใหไปจัดทําหลักสูตรใหมแทนหลักสูตรนี้ ที่ผูเรียนไมตอง
เรียนวิชาฟสิกส เคมี คือ ไมใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เพื่อใหผูที่ตองการเรียนแตขาดความสามารถ
ทางวิทยาศาสตรสามารถเรียนได คณะอื่นๆ ก็เชนกัน สภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายทิศทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยใหผูเรียนไดเรียนตามความถนัดไดเรียนวิชาชีพตามที่ตองการโดยไมติดขัดขอกําหนดมาตรฐาน
หลักสูตรและถาสามารถทําได ใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักสูตรที่มีอยูวามีอะไรบาง ที่ ควรพัฒ นาใหมตาม
แนวทางดังกลาว
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอมูลวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งเรียนป ๔ แลว
แตสอบไมผานวิชาฟสิกสเบื้องตน ทําใหไมสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาก็คิดวาวิชาดังกลา วไมมีประโยชนตอ
สาขาวิชาชีพที่เรียนแตอยางใด
อธิการบดีใหขอมูลวา จากการตรวจสอบหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิ ตของมหาวิทยาลั ย
ลานนา ก็ไมมีรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ เคยมอบนโยบายใหเปดหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
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ธุรกิจอาหาร โดยใหคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีบูรณาการกับคณะวิทยาการจัดการ ดังนั้น จะรับ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการตอไป
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล าวว า ควรดํ าเนิ น การให แล วเสร็ จ ภายใน ๑ ป ค รึ่ง และรั บ โอน
นักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตก็ได นักศึกษาที่ไมถนัดสายวิทยาศาสตรจะไดมีความสุขกับการศึกษา
ในสาขาวิชาที่ตนถนัดและมีความตองการเรียน
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล เสนอแนะใหทําความรวมมือกับภาคเอกชน จัดกระบวนการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะทางคหกรรมและการบริการนั้นสามารถทําไดทันที เริ่มตั้งแตทําหลักสูตร การดําเนินการฝก
กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งจะตรงตามความตองการอยางแทจริง
นายดุสิต เจริญควนิช กลาววา กรณีเชนนี้ นักศึกษาจะไดทั้งเงินและอาชีพ ดังนั้นจึงเสนอแนะ
ใหมีวิชาการทําธุรกิจแฟรนไชส (Franchise) ดวย
ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒ นสิทธิ์ ให ขอสั งเกตวา ๑) ชื่อภาษาอังกฤษสาขาวิช าคหกรรม
ศาสตรที่ใชวา Home Economics หมายถึง เศรษฐศาสตรครัวเรือน จึงควรพิจารณาปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง
กับภาษาไทย ๒) ควรมีรายวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวดวยเพื่อประโยชนตอครอบครัวไทย
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.
๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย
๑) ใหตรวจสอบชื่อสาขาวิชาเปนภาษาอังกฤษใหถูกตอง
๒) กําหนดนโยบายดานทิศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหผูเรียนไดเรียนตามความถนัดและ
ไดเรียนวิชาชีพตามที่ตองการโดยไมมีขอติดขัดจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
๓) ใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักสูตรทั้งหมดวามีหลักสูตรใดบางที่ควรพัฒนาตามแนวทางในขอ ๒)
๔) ให พั ฒ นาหลั ก สู ต รคหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต ที่ ป ราศจากข อ กํ าหนดตามเกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและ
๔.๑) ดําเนินการใหแลวเสร็จในหนึ่งปครึ่ง
๔.๒) รับโอนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรที่ไมถนัด
ในสายวิทยาศาสตรแตตองการเรียนคหกรรมศาสตร
๕) ใหนําขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิไปพิจารณาดําเนินการ
๓.๔ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอนําเสนอ (ราง)
หลักสูต รศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช านาฏศิ ลป และการละคร หลักสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ งผ านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ และคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรเรียบรอย
แลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
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ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาววา สิ่งที่เกิดปญหาอยูเสมอคือดานกฎหมายวาดวยศิลปะ
และการละคร เชน ลิขสิทธิ์และนวัตกรรมตางๆ นั้น หากนักศึกษาตองการทราบในเรื่องนี้จะเรียนวิชาใดไดบาง
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ถามวา มีวิชาศิลปะการแสดงประจําภาคหรือไม
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารกลาววา มีในคําอธิบายรายวิชาเพลงและการละเลนพื้นบานซึ่งระบุวา
ลักษณะของเพลงและการละเลนพื้นบานตางๆ ของไทย ศึกษาคําประพันธและภาษา ทํานองเพลง วิธีเลน และ
โอกาสที่จะแสดงและฝกปฏิบัติเพลงและการละเลนพื้นบานของภาคตางๆ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอใหตรวจสอบการใชภาษาอังกฤษในเอกสารใหถูกตอง เชน ใน
หนา ๔๙ จิตวิทยาการละคร Drama Phychology ตองเปน Drama Psychology
นายดุสิต เจริญควนิช กลาววา นักศึกษาควรไดเลือกเรียนในสวนที่ตนชอบหรือถนัดในรายวิชา
เพลงและการละเลนพื้นบาน โดยมีรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาเลือก
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะวา ในครึ่งของภาคการศึกษาแรกใหเรียนศิลปะการแสดงทั้ง
๔ ภาค สวนครึ่งหลังของภาคการศึกษาใหเรียนตามความถนัดหรือความชอบ
อธิก ารบดี ให ขอสั งเกตว า คณะกรรมการดํ าเนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย ฝ ายกลั่ น กรอง
หลักสูตร และสภาวิชาการเคยทวงติงเรื่องสหกิจศึกษาวา ควรจะบรรจุไวทุกหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม เพราะเปน
ตัวชี้วัด เชนในหนา ๒๓ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร ที่ตองมีเตรียมฝกและฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียม
ฝกสหกิจศึกษาตองเตรียมกอนที่จะออกไปสหกิจศึกษา เพราะเปนนโยบายที่ตองบรรจุอยูใน KPI ของยุทธศาสตร
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ในหนา ๕๒ นั้นใชดวยกันไดหรือไม เตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพ และฝกประสบการณวิชาชีพ
อธิการบดีกลาววา เปนคนละอยาง นอกจากนั้นยังมีสหกิจศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา สหกิจศึกษาคืออะไร
อธิการบดีกลาววา การฝกประสบการณในโรงงานหรือสถานประกอบการจริง ที่จะมีผูที่คอย
อบรมดูแล โดยมีอาจารยไปนิเทศ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการ
ดําเนิน งานของสภามหาวิทยาลัย ฝ ายกลั่น กรองหลักสู ตร ใหขอมูล วา ไดเคยสนทนากับผูช วยศาสตราจารย
ประจักษ ไมเจริญ ซึ่งเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญมาก หลักสูตรสาขาวิชานี้ไดรางวัลตางๆ มากมาย ไดถามวาเพราะ
เหตุใดจึงไมมีสหกิจศึกษา ก็ไดคําตอบวาการจัดสหกิจศึกษาสาขาวิชานี้คอนขางลําบาก เพราะหลักสูตรมีความล้ํา
หนาไปมาก มีการประดิษฐทารําใหมๆ มากกวาโรงละครตางๆ จึงขอดํารงอยูเชนนี้และจะพยายามฝกใหดีที่สุด
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ใหขอมูลวา หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพนั้นในทาง
ปฏิ บั ติ หลั กสู ต รทั่ วไปของมหาวิท ยาลั ย มี ๒ แบบ คื อ ๑) ฝ กประสบการณ วิช าชี พ (On the job training)
๒) สหกิจศึกษา (Co-operative education) ตามนโยบายตองการใหมีสหกิจศึกษา แตไมสามารถทําไดทันทีจึง
ทําตามที่อธิการบดีรายงานโดยการออกแบบหลักสูตรโดยใชคําวา “หรือ”
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นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหความเห็นวา มหาวิทยาลัยในฐานะที่เปนขุมทรัพย ขุมกําลัง ขุม
ปญญาของประเทศ ตองมีความล้ําหนาในบางเรื่อง แตบางเรื่องอาจจะลาหลัง เชน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แตเรื่องศิลปะ ปรัชญา นั้น ตองมีความล้ําหนา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การไปฝกประสบการณกับสถานประกอบการมิใชไปเรียนรูทา
รําใหมๆ แตไปเรียนรูทามาตรฐานที่ถูกใจผูชม ในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี สาขาวิชาเดนๆ ในเรื่อง
ดนตรีและนาฏศิลป หากบูรณาการรวมกันก็จะเปนการดี
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน ใหขอมูลวา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีโครงการ
จัดตั้งวงดนตรีลูกทุงที่จะรวม ๔ สาขาวิชามารวมดวย คือ ดนตรีสากล ดนตรีไทย นาฏศิลป และศิลปกรรม
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย
๑) ใหปรับแกคําภาษาอังกฤษรายวิชาจิตวิทยาการละคร Drama Phychology เปน
Drama Psychology และตรวจสอบการใชภาษาอังกฤษใหถูกตอง
๒) ใหเพิ่มเนื้อหาการแสดงของภาคตางๆ โดยใหนักศึกษาเลือกตามความถนัดและอาจ
ใช การจัดเปน เนื้ อหาใหนั กศึกษาเลือกเรียนในครึ่งภาคการศึกษาหลังของรายวิชาเพลงและ
การละเลนพื้นบานก็ได พรอมปรับแกคําอธิบายรายวิชาดวย
๓.๕ การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขหลั ก สู ต ร (สมอ.๐๘) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ๑๔ หลั ก สู ต ร ระดั บ
ปริญญาโท ๑ หลักสูตร
๓.๕.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓.๕.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร
๓.๕.๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
๓.๕.๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๕.๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา
๓.๕.๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
๓.๕.๗ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๓.๕.๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา
๓.๕.๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลปไทย
๓.๕.๑๐ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
๓.๕.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
๓.๕.๑๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร
๓.๕.๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๕.๑๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
๓.๕.๑๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร โดยสํ านั กส งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ระดับปริญญาตรี ๑๔ หลักสูตร ระดับ
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ปริญญาโท ๑ หลักสูตร ซึ่งผานคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝายกลั่นกรองหลักสูตร เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียน
มาเพื่อโปรดพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘)
มติที่ประชุม อนุ มั ติ การปรั บปรุ งแก ไขหลั กสู ตร (สมอ.๐๘) ระดั บปริ ญญาตรี ๑๔ หลั กสู ตร ระดั บปริ ญญาโท ๑
หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร
๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา
๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
๗) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา
๙) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลปไทย
๑๐) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
๑๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
๑๒) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร
๑๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
๑๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๓.๖ เกณฑการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําป ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลที่
สมควรไดรับ การพิ จารณาให ป ริญ ญากิ ตติ มศักดิ์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พระนคร ประจํ าป ๒๕๕๙ ตามคํ าสั่ ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ ๐๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแลวนั้น ในการนี้
คณะกรรมการได นําเสนอเกณฑ การพิ จารณาใหป ริ ญญากิ ตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร ประจําป
๒๕๕๙ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ถามวา คณะกรรมการไดปรับเปลี่ยนเกณฑใหม หรือไม เพราะ
เกณฑเดิมก็ทําใหคดั สรรผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนอยางดีทุกครั้ง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา ในครั้งนี้มีเกณฑ ๔ ประเด็น จากเดิม ๕ ประเด็น และ
เกณฑจะมีลักษณะเปนขั้นบันได คือลดหลั่นกันไปในแตละระดับปริญญา
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ถามวา การพิจารณาอยูที่คณะกรรมการวาวิเคราะหไดมากนอย
เพียงใด โดยเฉพาะปริญญาเอกตองวิเคราะหใหชัดเจน เวลาพิจารณาซับซอนเพียงใด
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นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามเห็ น ว า สภามหาวิ ท ยาลั ย มิ ได กํ าหนดว าต อ งให ป ริ ญ ญา
กิตติมศักดิเ์ ปนประจําทุกป เพราะฉะนั้นถาในปใดสามารถสรรหาผูมีคุณงามความดีอยางแทจริงได จึงใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ ถาปใดสรรหาไมไดก็ไมจําเปนตองให
ศาสตราจารย จํานงค อดิวัฒ นสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผูทรงคุณ วุฒิ เสนอแนะให
เพิ่มเติมขอความวา ไมเปนอาจารยประจําและหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม อนุ มัติ เกณฑ การพิ จารณาให ปริญญากิ ตติ มศั กดิ์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนคร ประจํ าป ๒๕๕๙
โดยเพิ่มเติมขอความวา ไมเปนอาจารยประจําและหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๓.๗ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุ การสภามหาวิท ยาลั ย รายงานว า ด วยคณะกรรมการพิ จ ารณาตํ าแหน งทางวิ ชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิช าการของบุ คลากรสายวิชาการ จํานวน ๗ ราย และไดเรียนเชิ ญศาสตราจารยส นิท อักษรแกว ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน งทางวิชาการ นําเสนอขอมูลการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและผลการ
รับรองตําแหนงทางวิชาการที่ผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดังเอกสารที่นําเสนอที่ประชุมเปนวาระลับ
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติการกําหนดตําแหนงทางวิชาการและผลการรับรองตําแหนงทางวิชาการที่ผานเกณฑ
ที่ ก.พ.อ. กําหนด ดังนี้
๑.๑) ระดับรองศาสตราจารย จํานวน ๔ ราย ไดแก
(๑) ผู ช วยศาสตราจารย วี ระพล อารวรรณ สั งกั ดคณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเครื่องกล) อนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันที่ ๒๙ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒) ผู ช ว ยศาสตราจารย ป รองชน พู ล สวั ส ดิ์ สั งกั ด วิท ยาลั ย การฝ กหั ด ครู
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา อนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๗
(๓) ผู ช ว ยศาสตราจารย ส มบู ร ณ บุ ญ โท สั ง กั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร สาขาวิชาปรัชญา อนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔) ผูชวยศาสตราจารยจิตราภา กุณฑลบุตร สังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา อนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒) ระดั บ ผู ช ว ยศาสตราจารย จํ านวน ๑ ราย ได แก อาจารย ขนิ ษ ฐา อุ มอารี ย
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร อนุมัติ
แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๒) รับรองตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย ได แก อาจารยอรรถพล
ปอมสถิต สังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนคร อนุมัติแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรม
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คอมพิวเตอร ตั้งแตวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเปนวันที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการมีมติรับรองผลงานและการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
๓) ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย ซึ่งไมผานเกณฑ ก.พ.อ. จํานวน ๑ ราย
๓.๘ รายงานผลการศึกษาขอรองเรียน และรายงานผลการสอบขอเท็จจริง (วาระลับ)
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัย เชิญ ที่ ป ระชุ มพิ จารณารายงานผลการศึ กษาข อรองเรีย น และ
รายงานผลการสอบขอเท็จจริง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมลับตามระเบียบวาระการประชุมนี้
มติที่ประชุม ใหดําเนินการตามมติที่ประชุม
๓.๙ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยขณะนี้มหาวิทยาลัยมีขาราชการดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประสงคขอตอ
เวลาราชการ ในการนี้ จึงเห็นสมควรดําเนินการตามขอ ๗ แหงประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ข อ ๗ ที่ ร ะบุ ว า ในการพิ จ ารณาต อ เวลาราชการให แ ก ข า ราชการ
ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังตอไปนี้ (๑) ใหสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ตอเวลาราชการให แก ขาราชการคณะหนึ่ งประกอบดวยผูทรงคุ ณ วุฒิ ในสภาสถาบั น อุด มศึกษาเป น ประธาน
อธิ ก ารบดี เ ป น รองประธาน และกรรมการอื่ น ตามจํ า นวนที่ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเห็ น สมควร (๒) ให
คณะกรรมการตาม (๑) พิจารณาคําขอตอเวลาราชการ และเสนอแนะตอสภาสถาบันอุดมศึกษาวาจะสมควร
อนุมัติตอเวลาราชการให ผูใดหรือไม (๓) ใหสถาบันอุด มศึกษาโดยความเห็น ชอบของสภาสถาบัน อุดมศึกษา
ดําเนินการตอเวลาราชการใหแกขาราชการใหแลวเสร็จกอนสิ้นปงบประมาณที่ขาราชการนั้นจะเกษียณอายุ จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลเพิ่มเติมวา เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้มีผูไดรับแตงตั้งให
ดํ า รงตํ า แหน ง วิ ช าการระดั บ รองศาสตราจารย ซึ่ ง จะเกษี ย ณอายุ ร าชการในสิ้ น ป ง บประมาณ ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอใหมีการดําเนินการตามที่ประกาศ ก.พ.อ. กําหนด จากนั้นไดเชิญที่ประชุมรวมพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
(นายถนอม อินทรกําเนิด)
๒) อธิการบดี (รองศาสตราจารยพงศ หรดาล)
รองประธานกรรมการ
๓) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานดานบริหารงานบุคคล กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ)
๔) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานดานวิชาการ
กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง)
๕) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
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(รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน)
๖) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ)
๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา กรรมการ
(รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร)
๘) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
(อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน)
๙) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ
(อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี)
๑๐) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
(นายสมชาย ทองพันธอยู)
๑๑) ผูอํานวยการกองบริการงานบุคคล
ผูชวยเลขานุการ
(นางสาวชัชมน ประดิษฐการ)
๑๒) นางอรัญญา รัตนสมบูรณ
ผูชวยเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ตามที่ ได มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่
๓/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดติดตามการดําเนินงาน
ตามมติ และขอเสนอแนะของที่ ประชุมแล ว รายละเอีย ดดั งเอกสารประกอบการประชุมตามระเบี ยบวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไมมี
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เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.
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ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
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ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

