มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ (วาระนโยบาย)
วันศุกร&ที่ ๓๑ สิงหาคม – วันอาทิตย&ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ โรงแรม ต-นปาล&ม อินน& และวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน& อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
..............................................................
วันศุกร&ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เป3นการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
๑. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมือ่ วันศุกรที่ ๒๐
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยไมมีแกไข
๒. อนุมัติปริญญาบัตรแก6ผู-สาํ เร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๔ รอบ ๓ จํานวน ๑๙๙ คน
จําแนกเป(นระดับปริญญาโท จํานวน ๑๖ คน ระดับประกาศนียบัตร จํานวน ๑ คน ระดับปริญญาตรี
จํานวน ๑๘๒ คน แยกตามสาขา ดังนี้ สาขาการศึกษา (ค.บ.) จํานวน ๑ คน สาขาวิทยาศาสตร (วท.บ.)
จํานวน ๖๒ คน สาขานิติศาสตร (น.บ.) จํานวน ๓๘ คน สาขาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จํานวน ๑๕ คน
สาขาสถาป9ตยกรรมศาสตร (สถ.บ.) จํานวน ๕ คน
๓. พิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน6งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ที่ประชุมมีมติให
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเป(นประธาน และใหเลือก
กรรมการจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการมาเป(นกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และหากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่อยูในบัญชีรายชื่อดังกลาวสนใจที่จะเป(นกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการก็ใหแจงรายชื่อกับศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๔. การแต6งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตําแหน6งคณบดี
หรือตําแหน6งเทียบเท6า ที่ประชุมมีมติใหผูชวยศาสตราจารยอารีย วชิรวราการ เป(นประธาน โดยมี
รองศาสตราจารยสุวิทย เฑียรทอง รองศาสตราจารย ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกุล ดร.เฉลิม ศรีผดุง
ผูชวยศาสตราจารยชลอ วงศแสวง เป(นกรรมการ และมอบใหอธิการบดีนําเสนอรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม
ตอไป
๕. พิจารณาแต6งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ& ร-องทุกข& มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามข-อ ๖ แห6งข-อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว6าด-วยการอุทธรณ&และการร-องทุกข& (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติ
ใหศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เป(นประธานคณะกรรมการ
อุทธรณ รองทุกข และกรรมการอื่นตามขอบังคับ
๖. อนุมัติข-อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว6าด-วยสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕

๗. อนุมัติข-อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว6าด-วยการเปลี่ยนตําแหน6ง การเปลี่ยนระดับตําแหน6ง และ
การตัดโอนตําแหน6งบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยแกไขในหนา ๒ ขอ ๙ บรรทัดที่ ๔ ขอความวา “... กรณีไดรับ
เงินเดือนสูงกวาขั้นสูง...” แกไขเป(น “...และในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูง...”
๘. อนุมัติข-อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว6าด-วยกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยแกไขในหนา ๓ ขอ ๑๒ โดยใหขึ้นยอหนาใหม ขอความวา “...แผนตามวรรคหนึ่งและหลักเกณฑ (๔)
ตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดีแลว ใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการตามแผนนั้น...”
๙. อนุมัติข-อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว6าด-วยการบริหารและการดําเนินงานของพุทธวิชชาลัย พ.ศ.
๒๕๕๕ โดยแกไขดังนี้
๑) แกไขคํายอของคําวา “คณะผูบริหารพุทธวิชชาลัย”จาก “คผล.” เป(น “คบพ.”
๒) แกไขคํายอของคําวา “คณะกรรมการที่ปรึกษาพุทธวิชชาลัย” จาก “คปล.” เป(น “คปพ.”
๓) เพิ่มเติมในขอ ๔ ยอหนาสุดทายวา “...แตประธานตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ ๒ ครั้ง ...”
๔) ใหแกไขคําวา“...ที่ปรึกษา...” เป(น “...กรรมการ...” แทนในทุกขอ
๕) ใหตัดขอความในขอ ๗ วรรคทายออก
๑๐. อนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง จัดตั้งหน6วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ แตใหไปปรับแกโดยพิจารณาวาควรจัดทําประกาศหนวยงานภายในทั้งสอง
หนวยงานคือ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน และพุทธวิชชาลัย
๑๑. ให-ถอนข-อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว6าด-วยการกําหนดค6าตอบแทนพิเศษของบุคลากรบาง
ตําแหน6งเป3นการชั่วคราว พ.ศ. ... ไปก6อนเพื่อนํามาปรับปรุงรางขอบังคับใหมแลวนําเสนอในการประชุมครั้ง
ตอไป
๑๒. รับทราบกรณีคณบดีวิทยาลัยการฝIกหัดครูขอลาออก โดยไดรับอนุมัติใหลาออกจากตําแหนงในวันที่ ๘
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝJกหัดครู ดังนี้
๑) นายถนอม อินทรกําเนิด
ประธานกรรมการ
๒) รองศาตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
รองประธานกรรมการ
๓) รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กรรมการ
๔) ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
กรรมการ
๕) รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
กรรมการ
๑๓. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
วันศุกรที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๔. รับทราบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปNการศึกษา ๒๕๕๔ และใหความเห็นชอบ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป(นผูประเมินภายนอก จํานวน ๕ คน และคณะกรรมการประเมินที่
เป(นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จํานวน ๕ คน
๑๕. รับทราบการดําเนินงานวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน

วันเสาร&ที่ ๑ กันยายนพ.ศ. ๒๕๕๕
เป3 นการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย วาระนโยบาย ร6 วมกั บ คณะกรรมการส6 งเสริ มกิ จการ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการสภาคณาจารย&และข-าราชการ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
๑. การนําผลการวิ จัยการพัฒนามหาวิ ทยาลั ยแนวใหม6 ไปสู6การปฏิ บัติ ตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปK
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗
มติที่ประชุม

๑.๑ มอบผูชวยศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง รองอธิการบดีฝOายวิจัย เรงรัดจําแนก
โครงการตางๆ ใหชัดเจนวาแตละโครงการใชเวลาเทาใด ใชงบประมาณเทาใด และมอบ
ใหอุปนายกเป(นผูกํากับดูแล
๑.๒ ใหเพิ่มเติมแผนปฏิบัติราชการฯ ใหชัดเจน โดยดานการผลิตบัณฑิตใหกําหนดเปRาหมาย
โดยเฉพาะคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย เชน
๑) เปนคนดี
คือ - มีวินัย รูจักสิทธิ และหนาที่
- มีจิตสาธารณะ
- มีเมตตาตอตนเองและตอผูอื่น
๒) มีความเปนไทย คือ - รูวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิป9ญญาทองถิ่น
๓) ใฝความรู
คือ - มีความรูตามหลักสูตร
- มีความใฝOรูเป(นนิสัย
๔) ทํางานได
คือ - มีทักษะและฝNมือในการทํางาน
- มีความรับผิดชอบในหนาที่การงาน
- มีความขยันและอุตสาหะ
และระบุสิ่งที่จะดําเนินการพรอมรายละเอียดวาจะดําเนินการอยางไรใหบรรลุเปRาหมาย
๑.๓ สําหรับโครงการใดที่จําเป(นตองวิจัยใหมีคณะกรรมการวางกรอบการวิจัย กําหนด
กรอบการพัฒนางานวิจัยวาจะทําอยางไร พรอมกําหนดงบประมาณ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
และสัมฤทธิ์ผลอยางเป(นรูปธรรม โดย ๑) มอบศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กรรมการ
สภามหาวิ ทยาลั ยผู ทรงคุ ณวุ ฒิ เป( นประธาน รองศาตราจารยทองหลอ วงษอิ นทร
ผูชวยศาสตราจารยประชน แสงจักร รองศาตราจารยพงศ หรดาล รองศาสตราจารย
สุพจน แสงเงิน ผูชวยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ และผูนํานักศึกษา เป(นกรรมการ
๒) วิ จั ยใหทราบมิติ ของการบริ หารจัดการ หลักสู ตร วิ ธี การเรี ยนการสอน ฯลฯ ๓)
ดําเนินการแลวเสนอภายใน ๑ เดือน

๑.๔ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแกไขป9ญหางานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยอาจจัดหา
ผู เชี่ ยวชาญ (Outsource) มาดํ าเนิ นการให แล วเสร็ จภายใน ๑-๒ ปN และดู แลรั กษา
ระบบ (Maintenance)
๑.๕ ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร นอกจากใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแลว
ให ใชเอกสารแจ งเวี ยนพร อมลงนามรั บเอกสารด วย นอกจากนี้ ให หั วหน าหนวยงาน
ติดตามดวยวาบุคลากรรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ รอยละเทาใด
๒. แผนการใช-พื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน&
มติที่ประชุม

๓.๑ ใหรองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง และผูชวยศาสตราจารยศิริวัฒน สุนทโรทก
จั ด ทํ า กรอบแผนการดํ า เนิ น งาน ๕ ปN ของวิ ทยาลั ย ชั ย บาดาลพิ พั ฒ น โดยมอบ
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ และรองศาตราจารยธีรยุทธ
สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เป(นที่ปรึกษา จัดทํากรอบแผนและ
งบประมาณเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อมอบนโยบายวาจะทําอะไร อยางไร
๓.๒ โครงสร างการบริหารจัดการใหสภาคณาจารยและขาราชการรับไปพิจารณาให
ขอเสนอแนะ แลวนําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตอไป
การใช-พื้นที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน&
๑. เป3นศูนย&เรียนรู-สําหรับประชาชน และนักศึกษา
๑) ทําศูนยบมเพาะเพื่อเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
สิ่งที่ตองทํา
- สงคนไปรับการอบรมทฤษฎีและวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อมาอบรมคนอื่นตอ
๒) แบงที่ดินเป(นแปลงๆ เพื่อทําตนแบบ และสําหรับเป(นที่
ที่ชาวบานและนักศึกษามาทดลองดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
๓) ศูนยสาธิตพลังงานทดแทน
๒. เป3นศูนย&เชื่อมโยงกับท-องถิ่นและรวบรวมภูมิปMญญาท-องถิ่น
- จัดทําแปลงขยายพืชพันธุสมุนไพร
- จัดทําศูนยรวบรวมภูมิป9ญญาชาวบาน
- จัดการฝJกอบรมความรูตางๆ ระยะสั้น
๓. ทําเป3นศูนย&ปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สิ่งที่ตองทํา
- สรางศาลาอเนกประสงคโดยใชวัสดุพื้นบาน แตทําใหดูดี

- สรางที่พักในลักษณะเรือนแถวดวยวัสดุพื้นบาน แตทําใหดูดี
- สําหรับพักไดประมาณ ๑๐๐ คน แตควรมีหองน้ํารวม
จํานวนพอเพียง ดวยวัสดุที่คงทนและสะอาด
- จัดหาเต็นทครอบเพื่อสําหรับกรณีมีคนมาพักมากกวาจํานวนหอง
๔. เป3นศูนย&ฝIกอบรมสําหรับนักศึกษา
ใหเปนคนดี
- มีวินัย (โดยการเลนกีฬา)
- มีจิตสาธารณะ (โดยการออกไปชวยเหลือชาวบาน)
- มีเมตตาตอตนเองหรือผูอื่น (ดวยการทําสมาธิ)
ใหมีความเปนไทย
- การเรียนรูภูมิป9ญญาไทยและวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
สําหรับวิทยาลัยการฝกหัดครู เปนศูนยบ!มเพาะ
ความเปน “ครู” ที่ดี
รายละเอียดโครงการที่ตองไปทํามา
๑. การสํารวจความคิดเห็นของชาวบาน
๒. ลักษณะโครงการ, ระยะเวลา, งบประมาณ
๓. สิ่งกอสรางที่ตองจัดทํา, งบประมาณ ระยะเวลา
๔. รายไดที่คาดวาจะไดรับ
โครงสร-างการบริหารจัดการ
ความตองการ
๑. เชื่อมโยงกับทองถิ่น
๒. เชื่อมโยงกับชาวบาน
๓. ใหประชาชนมีสวนรวม
๔. ใหเชื่อมโยงกับผูบริหารสวนกลาง
๕. สามารถบริหารจัดการได โดยรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได
๖. สามารถดูแลการใชพื้นที่และใชประโยชนได
อยางทั่วถึงอยางบูรณาการ
๓. โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอนุบาลเชิงพุทธ

มติที่ประชุม

ใหปรับแกโดย
๖.๑ ระบุขอมูลการบริหารจัดการใหชัดเจน
๖.๒ คิดงบประมาณคาใชจายใหเพียงพอ
๖.๓ มอบคุณหญิงสุภา กิจจาทร เป(นที่ปรึกษา
๖.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วันอาทิตย&ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เป( น การประชุ ม รวมเพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย สภาวิ ช าการ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และสภาคณาจารยและขาราชการ ในเรื่องระบบอาจารยที่ปรึกษา และ
เรื่องอื่นๆตามที่ที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม
๔. ระบบอาจารย&ที่ปรึกษา
มติที่ประชุม

๔.๑ มีกรอบภาระงานใหแกอาจารยที่ปรึกษาซึ่งเรื่องนี้มหาวิทยาลัยได จัดทําแลว
ควรนํามาทบทวนใหเหมาะสม
๔.๒ ในการใหคําแนะนําแกนักศึกษา ควรทําอยางเป(นระบบ ดังนี้
๑) กอนที่ จะเปe ดภาคการศึ กษา นั กศึ กษาควรทราบวาใครเป( นอาจารยที่
ปรึกษา และเมื่อเปeดภาคการศึกษาตองกําหนดวันพบอาจารยที่ปรึกษา
๒) ให อาจารยที่ ปรึ กษาเปe ดชองทางในการที่ จะให นั กศึ กษาติ ดตอโดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการคิดดวย
๓) ให มี การประเมิ นอาจารยที่ ปรึ กษาเป( นประจํ าทุ กปN โดยให คณบดี และ
ประธานสาขาวิชาเป(นผูรับผิดชอบ เมื่อครบ ๑ ปN ใหจัดทํารายงานตออธิการบดี
๔.๓ ใหนักศึกษามีสวนรวมในชมรมตางๆ ตามความถนัดและความสนใจ
๔.๔ ควรมีหลักสูตรการอบรมพื้นฐานความเป(นครูใหกับอาจารยที่ปรึกษา โดยมอบให
นายถนอม อินทรกําเนิด รองศาตราจารยธีรยุทธ สุนทรา คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
ชวยดูหลักสูตรที่จะอบรม โดยมอบใหรองอธิการบดี ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสง
เรือง เป(นผูจัดใหมีการอบรม

๕. อื่นๆ ตามที่ที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม
๕.๑ ปMญหาการแต6งกายของนักศึกษา

มติที่ประชุม
๑) การแตงกายของนั กศึ กษาควรให นั กศึ กษาเสนอแนะวาจะแตงอยางไรโดยให นั กศึ กษาเป( น
ผูออกแบบและเมื่อไดตกลงกันแลวมหาวิทยาลัยก็จะออกระเบียบการแตงกายของนักศึกษาและ
ให นั กศึ กษาปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑให เป( นแนวทางเดี ยวกั น โดยสอนให นั กศึ กษารู จั กวิ นั ยและ
กฎเกณฑตั้งแตอยูในมหาวิทยาลัย
๒) มอบรองอธิการบดีฝOายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษาประสานและดําเนินการ
๕.๒ การจัดประชุมร6วม ๔ สภา ในวาระนโยบาย
มติที่ประชุม
ใหนัดหมายเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยรวมกับสภาวิชาการ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
และสภาคณาจารยและขาราชการ ทุก ๖ เดือน และกรรมการแตละคณะกรรมการเสนอประเด็นใดๆ ตอ
สภามหาวิ ทยาลั ย ให นํ าเสนอผานเลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย หากยั งติ ดขั ดก็ ให เสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยโดยตรงได ทั้งนี้ หากจะชี้แนะขอมูลใดๆ ขออยาระบุความบกพรองของผูอื่น และควรระบุแต
พฤติกรรมที่ตองการใหแกไข
๕.๓ การเผยแพร6มติการประชุม
มติที่ประชุม
ใหฝOายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสรุปเผยแพรมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระนโยบายครั้งนี้
เผยแพรใหบุคลากรทราบ พรอมลงนามรับเอกสาร

ฝOายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และกลุมงานสภามหาวิทยาลัย

