มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันศุกรที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
....................................................................................
๑. รับทราบและรวมแสดงความยินดีกับ
๑) อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหาร ไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
ฟสิกส
๒) ผูช ว ยศาสตราจารย ป ระจั กษ ไม เจริ ญ รองคณบดี คณะมนุ ษยศาสตร และสังคมศาสตร /
ประธานสาขาวิชานาฏศิลปไทย ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนขาราชการพลเรือนดีเดน
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๓) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเขารวมการแขงขันตอบ
คําถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียนและโตวาทีในงาน MBS Festival 2015 ณ คณะการ
บัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) และไดรับรางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย
๒. รับทราบความคืบหนาการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย วาอธิการบดีไป
ดําเนินการทาบทามบุคคลที่ไดรับการเลือกแลว และนายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
๓. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันศุกรที่ ๒๐ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยไมมีแกไข
๔. อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ รอบที่ ๒
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑,๐๓๗ คน ดังนี้
๑) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑๕ คน
๒) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๒๓๐ คน
๓) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๕๐๕ คน
๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน ๒๕๔ คน
๕) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๕ คน
๖) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
จํานวน ๒๘ คน
๕. อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ รอบที่ ๓
จํานวน ๑๔๑ คน ดังนี้
๑) ระดับปริญญาโท จํานวน ๘ คน
๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๐๕ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
๒.๑) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๓ คน
๒.๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๓๖ คน
๒.๓) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๒๒ คน
๒.๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน ๗๒ คน

๒
๖. พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติวา ผลการ
ประเมินระดับดีขอใหรักษาความดีไว ผลการประเมินระดับพอใชตองปรับปรุง และผลการประเมิน
หรือขอเสนอแนะที่ระบุวาควรปรับปรุงตองรีบดําเนินการ ทั้งนี้ประเด็นที่ควรใสใจเปนพิเศษ คือ
ความพึงพอใจผูบริหาร จึงมอบนโยบายดังตอไปนี้
๑) ใหผูบริหารมหาวิทยาลัยและคณบดีนําผลการประเมินไปวิเคราะหประเด็นที่ตองปรับปรุง โดย
๑.๑) ใหวิเคราะหวาเกิดอะไรขึ้น กลาวคือ ขอมูลจริงกับขอมูลที่คณะกรรมการ
ติดตาม ฯ ไดรับมานั้นเปนอยางไร
๑.๒) ตองทําอยางไรตอไป โดยวิธีใด และจะแลวเสร็จเมื่อใด
๒) ในหนวยงานระดับคณะควรมีการปรับความเขาใจใหตรงกัน
๓) สําหรับคณะกรรมการติดตามฯ นั้น ขอใหพิจารณาการใชคําถามที่มีตอบุคคล ใหเปน
คําถามที่นําไปสูการใชประโยชนไดมากที่สุด ไมใชคําถามที่ใหผูตอบแสดงอารมณหรือความคิดเห็น
ทั้งนี้ ขอใหผูที่เปนนักประเมินฯ ทั้งหลายชวยพิจารณาเสนอแนะดวยวา ควรจะถามอยางไร
๔) ให นํ ากลั บ มารายงานสภามหาวิ ทยาลั ย ภายใน ๒ เดื อน โดยจั ด สั มมนาภายนอก
มหาวิทยาลัย ระหวางสภามหาวิทยาลัยกับผูบริหาร เพื่อพิจารณาวาควรทําอยางไรตอไป
๗. อนุมัติการดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการกับวัดธรรมมงคลในการถวายความรูแดพระภิกษุ
สามเณรโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
๑) ขอความอนุเคราะหนายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการประจํา
หลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ทั้งนี้ใหดําเนินการใหถูกตองตามเงื่อนไข
กรณีกรรมการที่ยังมิไดเปนอาจารยประจํา เชน มีสัญญาจาง มีภาระงานและตารางการทํางาน
๒) มอบคณะทํางานจัดทําโครงการไปเรียบเรียงเอกสารมาใหม โดยตรวจสอบจากรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผานมา รวมทั้งความเห็นเพิ่มเติมจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในวันนี้ อาทิ การลดรายการครุภัณฑโดย
๒.๑) ใหนําครุภัณฑที่มหาวิทยาลัยมีอยูแลวมาใช
๒.๒) ลดคาใชจายตางๆ ลง เพื่อใหรายรับ-รายจายเทาๆ กัน มหาวิทยาลัยไมตอง
รับภาระในการขาดทุน และมิไดมุงเนนการหากําไร
๓) สําหรับประเด็นงบประมาณใหยืมเงินคงคลังมาใชกอนโดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและ
กอนที่จะเสนอขอยืมเงินใหสํารวจพรอมทั้งรวมรวมขอมูลดวยวาจะยืมเทาใด
๘. อนุมัติการปดหลักสูตรดังตอไปนี้
๑) ระดับปริญญาตรี
๑.๑) คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร ๑ หลั กสู ต ร คื อ ศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๑.๒) วิทยาลัยการฝกหัดครู ๕ หลักสูตร
(๑) ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ป) สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
(๒) ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ป) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(๓) ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ป) สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
(๔) ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ป) สาขาวิชาอิสลามศึกษา
(๕) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. ๔ ป) วิทยาศาสตรการกีฬา

๓
๒) ระดับปริญญาโท
๒.๑) บัณฑิตวิทยาลัย/คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓ หลักสูตร
(๑) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
(๒) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
งานอาชีพ
(๓) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒.๒) บัณฑิตวิทยาลัย/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑ หลักสูตร คือ ครุศาสตรมหา
บัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓) ระดับปริญญาเอก
บัณฑิตวิทยาลัย/คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑ หลักสูตร คือ ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ทั้งนี้ในการปดหลักสูตรตามที่อนุมัตินั้น ใหไปดําเนินการ ดังนี้
๑) ใหไปหาขอมูลเพิ่มเติมวา
(๑) หลักสูตรที่ปดไปนั้น มีนักศึกษาหรือไม ถาไมมีแลว อาจารยในสาขาวิชานั้นๆ จะ
ทําอยางไร
(๒) หลักสูตรที่ปดไป แตยังมีนักศึกษาอยูอ าจารยจะดูแลนักศึกษาอยางไร
(๓) หลักสูตรที่ปดไป และจะปรับเปนหลักสูตรใหมจะทําอยางไร ตอไป เชน ปรับ
นักศึกษาที่มีอยูเดิมเขาหลักสูตรใหม ไดหรือไม เปนตน
๒) เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว ใหเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๙. อนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยปรับปรุง
แกไขการระบุจํานวนชั่วโมงหนวยกิตใหม จากเดิมที่ระบุเพียงชั่วโมงของการบรรยายและปฏิบัติ เปน
จํานวนชั่วโมงบรรยาย ปฏิบัติ และศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
เวลาสําหรับผูสอนและนักศึกษา
๑๐. อนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๑. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงขอมูลของหลักสูตรการจัดการธุรกิจสายการบิน โดยใหแจงไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณารับทราบ
๑๒. เห็นชอบเกณฑการพิจารณาสรรหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๘ โดยใหไปดําเนินการตอไป
๑๓. อนุมัติการปรับแกรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกรที่ ๑๖
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ วาระที่ ๓.๖
๑๔. รับทราบความคืบหนาการศึกษาและพิจารณาการดําเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟาแสงอาทิตย
๑๕. รับทราบและเชิญเขารวมสัมมนาการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการตลาด
เชิงรุกระดับผูบริหาร เรื่อง “การสรางรายไดอยางยั่งยืน”
๑๖. รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในวันศุกรที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัด
ครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

