มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕
วันศุกร!ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ห$องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ! ๑๐๐ ป)การฝ+กหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

..............................................................
. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕ เมื่อวันศุกร$ที่ ๒๑

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีแก)ไข
. อนุมัติให)ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๔ รอบที่ ๕ แก5ผู)สําเร็จ
การศึกษา จํานวน ๗๔ คน แยกเป:นระดับปริญญาเอก จํานวน ๘ คน ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๑
คน ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๕ คน จําแนกเป:นสาขาวิชาวิทยาศาสตร$ (วท.บ.) จํานวน ๑๗ คน
สาขาวิชาศิลปศาสตร$ (ศศ.บ.) จํานวน ๓๒ คน สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จํานวน ๔ คน
สาขาวิชาสถาป@ตยกรรมศาสตร$ (สถ.บ.) จํานวน ๒ คน
. เห็นชอบข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว5าด)วยสภาคณาจารย$และข)าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๕
. อนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร$ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร$และสังคมศาสตร$ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย
๑) ให)ปรับแก)ตามข)อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑) ควรเพิ่มเติมรายวิชาที่นําไปสู5การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนได) และปรับลดรายวิชาที่
ซ้ําซ)อนลงให)สอดคล)องกับความสําคัญและวัตถุประสงค$ของหลักสูตร
๑.๒) ในรายวิชาการบริหารและการพัฒนาควรเพิ่มหัวข)อเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ ให) ครอบคลุ ม เรื่ องทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล) อม เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และ
วัฒนธรรม
๑.๓) ควรมีรายวิชาที่ให)ความรู)เรื่องความเป:นไทย ความเป:นชาติ และมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ต) อ งผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู) ทุ ก มิ ติ ทุ ก บริ บ ทของประเทศไทย เพื่ อ สะท) อ นความเป: น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๑.๔) ให)ปรับภาษาที่ใช)ในหัวข)อการรับนักศึกษาซึ่งมีการซ้ําซ)อนกัน
๑.๕) ผังกระจายความรับผิดชอบควรปรับโดยเน)นคุณธรรมและจริยธรรมให)มากกว5า
ความรู)
๑.๖) ขอให)กรรมการประจําหลักสูตรไปพิจารณาให)รอบคอบว5านักศึกษาหลักสูตร
ศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร$ ที่เ ข) า ศึ กษาในปH การศึ กษา ๒๕๕๕ จะเรี ย นใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร$ โดยได)รับวุฒิ รป.บ. แทน ศศ.บ. ได)หรือไม5

๒) ให)กรรมการประจําหลักสูตรไปพิจารณาว5าสามารถจัดให)นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร$ที่เข)าศึกษาในปHการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งใช)หลักสูตรเดิมมาศึกษาในหลักสูตร
ปรับปรุงนี้ และเมื่อสําเร็จการศึกษา ได)รับคุณวุฒิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตได)หรือไม5 โดยให)รายงานต5อ
สภามหาวิทยาลัยต5อไป
-๒. อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร$ทั่วไป (ค.บ. ๕ ปH) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให)มีผลใช)ตั้งแต5ภาคการศึกษาที่ ๑ ปHการศึกษา ๒๕๕๒
. อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจ5ายเงินนอกงบประมาณ ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยดําเนินการตามข)อเสนอแนะ
และข)อสังเกต ดังนี้
๑) ให) ติ ด ตามว5 า หน5 ว ยงานใดที่ ใช) งบประมาณไม5 ทัน ก็ ให) ล ดงบประมาณลงเท5 า ที่ ส ามารถ
ดําเนินการได)
๒) การขอรั บเงิน จั ดสรรงบประมาณอาคารและสิ่ งปลูกสร) า ง หน5 วยงานจะต)องมีรู ปแบบ
รายการก5อสร)างและวงเงินก5อสร)างก5อนการเสนอขอตั้งงบประมาณ
๓) ให)ศาสตราจารย$ฐาปนา บุญหล)า เป:นประธานคณะกรรมการดําเนินงานการใช)ประโยชน$
จากสิน ทรั พย$ ของมหาวิทยาลั ยและพิจ ารณากรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้ งจากผู)ทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการจากบุ ค ลากรภายในของมหาวิ ท ยาลั ย เป: น กรรมการ แล) ว เสนอคํ า สั่ ง ให) น ายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต5อไป
๔) ให)ศูนย$วัฒนธรรมพระนครรายงานผลการดําเนินงานต5อมหาวิทยาลัย และจัดสรรรายได)
สมทบเป:นงบประมาณแก5มหาวิทยาลัย
. พิจารณาโครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมอบคณะทํางานไปคิด
ทบทวนแล)วนําเสนอมาใหม5 โดยคิดให)รอบคอบและชัดเจนทุกด)านอย5างดีที่สุดตามคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัย แล)วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติงบประมาณและคิดคํานวณค5าใช)จ5ายเป:นค5าธรรมเนียม
และค5าเล5าเรียนต5อไป โดยให)คณะทํางานปรึกษาหารือกับคณะวิทยาการจัดการและสาขาวิชาสถาป@ตยกรรม
. รับทราบการแต5งตั้งอาจารย$วิชยานนท$ สุทธโส เป:นประธานสภาคณาจารย$และข)าราชการแทนใน
ตําแหน5งที่ว5าง
. รับทราบว5า นายป@ญญา โชติเทวัญ ประธานกรรมการส5งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได)ขอลาออกจาก
ตําแหน5งประธานคณะกรรมการ
. รับทราบป@ญหาการเช5าที่ดินวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และมอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จัดหางบประมาณเพื่อนําเงินไปชําระค5าเช5าพื้นที่ธรณีสงฆ$ให)แก5วัดพระศรีมหาธาตุฯ ให)เรียบร)อย
. รับทราบการรับรองคุณวุฒิของผู)สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้

๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร$การพัฒนา หลักสูตรใหม5 พ.ศ. ๒๕๔๗
๒) หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต5อเนื่อง) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๔๙
๓) หลักสู ตรศิล ปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าการจัดการโครงการและการประเมิน โครงการ
หลักสูตรใหม5 พ.ศ. ๒๕๔๗
๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร$ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส$ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ (เดิม
เป:นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส$)
-๓. รับทราบการขอความร5วมมือปรับปฏิทินการเปWดภาคการศึกษาของทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป:นช5วงเดือนสิงหาคม-กันยายน เพื่อรองรับการเปWดภาคการศึกษาใน
ระดับสากลและเปWดประชาคมอาเซียน ในปH พ.ศ. ๒๕๕๘
. รับทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการขอความร5วมมือจากสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในการกําหนด
จํานวนและระยะเวลาในการดํารงตําแหน5งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยได)
คนละไม5เกิน ๒ แห5ง และไม5เกิน ๒ วาระติดต5อกัน เพื่อให)เป:นไปตามข)อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และมติคณะรัฐมนตรี
ฝYายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และกลุม5 งานสภามหาวิทยาลัย

