มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เมื่อวันศุกรที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
๑. รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร ซึ่งเปนการประชุมรวมระหวางสภามหาวิทยาลัยและฝาย
บริหารในวันเสารที่ ๔ – วันอาทิตยที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานครบ ๒ ป
ของอธิการบดีและนําเสนอรายงานการวิเคราะหประเด็นที่ตองปรับปรุงจากผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันศุกรที่ ๒๕ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีแกไข
๓. อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ รอบที่ ๔
จํานวน ๒๐๙ คน จําแนกเปน
๑) ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๕ คน
๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๙๔ คน ในสาขา ดังนี้
๒.๑) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๔๖ คน
๒.๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน ๖๕ คน
๒.๓) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จํานวน ๒๙ คน
๒.๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๒๘ คน
๒.๕) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน ๔ คน
๒.๖) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน ๒๒ คน
๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย
จํานวน ๒ รายไดแก
๑) อาจารย จั ก รพั น ธ กิ ต ติ น รรั ต น สั ง กั ด คณะวิ ท ยาการจั ด การจั ด การ สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) อาจารยอรพรรณ อนุรักษวรกุล สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี
แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๕. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารงานสถาบันภาษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง จัดตัง้ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๘
โดย
๑) อนุ มั ติ ใ นหลั ก การให บุ ค ลากรหน ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในลั ก ษณะเฉพาะเป น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดของหนวยงานนั้น โดยมิไดอยูในกรอบโครงสรางของมหาวิทยาลัย และใหจัดทํา
ระเบียบรองรับระบบดังกลาวเปนกรณีพิเศษ
๒) ใหผูรับผิดชอบการดําเนินงานของสถาบันภาษาจัดทํารายละเอียดโครงการจัดตั้งสถาบัน
มาใหมใหชัดเจนและถูกตอง

๒
๗. อนุมัติทูลเกลาฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประจําป ๒๕๕๘ แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๘. พิจารณารายงานการปฏิบัติหนาที่ครบ ๓ เดือน ของผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร โดย
๑) มอบผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครเรงรัดการจัดทําระเบียบซึ่งกําหนดวิธีการ
และระบบของวิทยาลัยโดยเฉพาะเปนลําดับแรก โดยหารืออธิการบดีและหรือนายกสภามหาวิทยาลัย
๒) ใหมหาวิทยาลัยเรงรัดดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ในเอกสารหนา ๑๘ และหนา ๓๒ ขอ
๗ โดยกําหนดกรอบเวลาเพื่อใหวิทยาลัยมีความพรอมกอนเปดภาคการศึกษาในเดือนสิงหาคมนี้
๓) ใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้
๓.๑) หลั กสูต รสาขาวิ ช าการจัด การธุ ร กิ จ สายการบิ น และสาขาวิ ชาการจั ด การ
โลจิสติกส ควรทําความรวมมือกับผูประกอบการที่มีชื่อเสียงและประสบการณเปนที่ยอมรับเพื่อให
นั ก ศึ ก ษาได มี โ อกาสเรี ย นรู แ ละฝ ก ประสบการณ ต ลอดจนทํ า ให ก ระบวนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยเปนที่เชื่อมั่นของสังคม
๓.๒) ให พิถี พิ ถัน การคั ด เลื อ กผู ส มั ค รเข าศึ ก ษา สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ สาย
การบินเปนพิเศษ
๓.๓) ชวงแรกวิทยาลัยอาจเปดสอนหลักสูตรภาษาไทยไปกอนได แตตอไปตองมี
หลักสูตรนานาชาติและเปนเอกลักษณของวิทยาลัยดวย
๔) ใหผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พยายามศึกษาเรียนรูวิธีการและระบบการ
ดําเนินงานขององคกรที่เปนหนวยงานในกํากับ ที่มีความมั่นคง
๙. รับทราบรายงานการศึกษาและพิจารณาการดําเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟาแสงอาทิตย
๑๐. รับทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตร ๓ สาขาวิชา ดังนี้
๑) หลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าออกแบบผลิ ต ภั ณฑ อุ ต สาหกรรม (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗)
๓) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
ทั้งนี้ โดยมอบนโยบายใหคณบดีนําเสนอขอมูลการดําเนินการกรณีที่ สกอ. มีขอเสนอแนะใน
การพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
๑๑. รับทราบวาสํานักงาน ก.พ. ไดรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมไดมอบนโยบายใหทุก
คณะตรวจสอบแลวรายงานตอสภามหาวิทยาลัยวาหลักสูตรที่สังกัดแตละคณะนั้น สํานักงาน ก.พ.
รับรองคุณวุฒิครบถวนแลวหรือไม
๑๒. รับทราบรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการกับวัดธรรมมงคลในการ
ถวายความรูแดพระภิกษุสามเณร โดยใหผูรับผิดชอบปรับแกโครงการตามขอเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อปรับแกแลวใหนําเสนออุปนายกสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบแลวจึงแจงให สกอ.
รับทราบ
๑๓. รับทราบการจัดทําแฟมสะสมงานสําหรับอาจารยโดยมอบฝายวิชาการดําเนินการดังนี้
๑) จัดทําแบบสอบถาม ถามอาจารยใน ๕ ประเด็นตอไปนี้
๑.๑) ทานทราบเรื่องแฟมสะสมงานหรือไม

๓
๑.๒) ทานทราบหรือไมวาทําแฟมสะสมงานทําไม
๑.๓) ทานกรอกขอมูลถูกหรือไม
๑.๔) ทานคิดวาจะเปนประโยชนตอการทํางานของทานและมหาวิทยาลัยหรือไม
๑.๕) ทานคิดวาการดําเนินงานเรื่องนี้จะมีปญหาอยางไร หรือไม
๒) ใหแจกแบบสอบถามนี้ใหอาจารยในวันเปดภาคการศึกษาปที่ ๑/๒๕๕๘ (๑๕ มิถุนายน
๒๕๕๘) สงใหคณะแจกอาจารยโดยใหลงนามรับเอกสารและสงแบบสอบถามคืนภายในเวลาที่กําหนด
แลวใหรวบรวมผลจากการสอบถามนําเสนอรายงานตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสัญจร วันที่ ๔๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้
๑๔. รับทราบรายงานความคืบหนาโครงการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) โครงการการปฏิรูประบบครุศึกษา ที่ไดรับขอเสนอแนะจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและได
นําเสนอไปยังรัฐบาลนั้น มีความคืบหนาแลววากําลังจะนําเสนอสูคณะรัฐมนตรี ในการนี้
มหาวิทยาลัยไดมอบวิทยาลัยการฝกหัดครูเตรียมการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
โครงการดังกลาว
๒) งบประมาณ ๖๗,๐๐๐ ลานบาทที่นายกสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏไดรับงบประมาณมากขึ้นนั้น กําลังเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
๑๕. รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ในวันศุกรที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครู
ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

