รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันศุกร!ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ห#องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ! ๑๐๐ ป(การฝ*กหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

..............................................................
ผู#มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
ผู#ลาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นายถนอม อินทรกําเนิด
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล%า
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
รองศาสตราจารยทองหล0อ วงษอินทร
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก%ว
หม0อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน0ง
ประธานสภาคณาจารยและข%าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน0ง
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู%ดํารงตําแหน0งบริหาร
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู%ดํารงตําแหน0งบริหาร
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู%ดํารงตําแหน0งบริหาร
ผู%ช0วยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู%ดํารงตําแหน0งบริหาร
ผู%ช0วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ผู%ช0วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
รองอธิการบดี / เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นายมีชัย ฤชุพันธุ
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ

๒
ผู#เข#าร1วมประชุม
๑. ผู%ช0วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. อาจารยวณิฏา แช0มลําเจียก
๓. อาจารยอะเคื้อ กุลประสูติดิลก
๔. อาจารยประกายดาว ยิ่งสง0า
๕. อาจารยรุจิรัศม มุตธิกุล

๖. อาจารยสถาพร ปกปFอง
๗. ผู%ช0วยศาสตราจารยศุภวรรณ เล็กวิไล
๘. ผู%ช0วยศาสตราจารยประณต บุญไชยอภิสิทธิ์
๙. อาจารยปวีณา ปรีชญากุล
๑๐. อาจารยอนันตกุล อินทรผดุง
๑๑. อาจารยสืบวงศ กาฬวงศ
๑๒. อาจารยทรงพล สุขกิจบํารุง
๑๓. อาจารยภัทราวลี กระแสร
๑๔. ผู%ช0วยศาสตราจารยพัชรี ฉลาดธัญกิจ
๑๕. อาจารยสุรางครัตน แสงศรี
๑๖. ผู%ช0วยศาสตราจารยชลลดา พึงรําพรรณ
ผู%ช0วยศาสตราจารยสราวุธ ณ พัทลุง

รองอธิการบดีฝCายวิชาการและบริการวิชาการ
อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการประจํ าหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา
ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ประธานหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม0 พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม0 พ.ศ. ๒๕๕๖
กรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม0 พ.ศ. ๒๕๕๖
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประธานหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ช า
สิ่งแวดล%อมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
ประธานหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
ประธานหลั กสู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการ
จัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
กรรมการประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด หลักสูตปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
ประธานหลั กสู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการ
บริหารทรัพยากรมนุษย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
ประธานหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

๓
๑๗. อาจารยวิไลจิตร นิลสวัสดิ์
๑๘. อาจารยประเทืองสุข อังเสถียร
๑๙. อาจารยวรรณพร ปุญญาสถิตย
๒๐. อาจารยราเมศ จุ%ยจุลเจิม
๒๑. ผู%ช0วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๒๒. นาง ญ หญิง สมแสน
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางลภัสรดา นาคพริก
นางพัชราวไล ไพรี

ประธ านหลั ก สู ต รครุ ศ าส ตรบั ณ ฑิ ต ส าขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
กรรมการประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประถมศึกษา หลักสูตรใหม0 พ.ศ. ๒๕๕๖
ประธานหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ง คม
ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
ประธานหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู%ช0วยอธิการบดี/ผู%ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หั ว หน% า กลุ0 มงานสภามหาวิ ท ยาลั ย /ผู% ช0 ว ยเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย
เจ%าหน%าที่บริหารงานทั่วไป กลุ0มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ%าหน%าที่บริหารงานทั่วไป กลุ0มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ%าหน%าที่บริหารงานทั่วไป กลุ0มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ%าหน%าที่บริหารงานทั่วไป กลุ0มงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม
ด%วยนายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ลาประชุมเนื่องจาก
มีภารกิจ จึงมอบให%นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหน%าที่ประธานการประชุม
ซึ่งได%ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได%ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ#งให#ที่ประชุมทราบ
๑.๑ กํา หนดการจัด กิ จ กรรม International Postgraduate Research
Conference ครั้งที่ ๙
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ%งให%ที่ประชุม
ทราบว0าโครงการผนึกกําลังการเปLดสอนหลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งได%ลงนาม
ความร0วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมิสซูรี่-เซนตหลุยส ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีกิจกรรมพัฒนา
งานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาเอกของทั้งสองมหาวิทยาลัยทุกปNในลักษณะการแลกเปลี่ยน
โดยคณะอาจารยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมิสซูรี่-เซนตหลุยส เดินทางมานําเสนอที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร และคณะอาจารยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเดินทางไปนําเสนอ
ผลงานที่ มหาวิ ทยาลั ยมิ สซู รี่ -เซนตหลุ ยส สํ าหรั บในปN ๒๕๕๖ กํ า หนดจั ดกิ จกรรม International
Postgraduate Research Conference ครั้งที่ ๙ ในวันเสาร-ที่ ๑๒ – วันอาทิตยที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.

๔
๒๕๕๖ ณ ห%องประชุมกิจจาทร ๒ อาคาร ๒๐ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการนําเสนอ The 9th
International Postgraduate Research Conference ซึ่งเปeนเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบ
วาระนี้ ประธานการประชุมและอธิการบดีได%ร0วมให%รายละเอียดและเชิญกรรมการสภามหาวิทาลัยเข%า
ร0วมรับฟgงการนําเสนอผลงานในครั้งนี้ตามวันและเวลาที่กําหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ การประชุมวิชาการนานาชาติ “The Excellence in Teacher Education
and Research Innovation”
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร อธิการบดี/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน0ง รายงานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “The Excellence
in Teacher Education and Research Innovation” ระหว0างวันที่ ๒๕- ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยั ล ออรคิ ด เชอราตั น ในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปN ก ารฝm ก หั ด ครู ไ ทย และ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ%าอยู0หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และได%รับการ
ถวายพระสมัญญานาม “ครูแห0งแผ0นดิน” สมเด็จพระนางเจ%าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ มาร ทรงเจริ ญ พระ
ชนมพรรษา ๖๐ พรรษา และในโอกาสนี้ อธิการบดีได%มอบกระเปpาบรรจุเอกสารประกอบการประชุม
นานาชาติแด0กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ
ในการนี้ เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย ได% ใ ห% ข%อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว0 า กิ จ กรรมสํ า คั ญ อี ก
กิจกรรมหนึ่ งในงานนี้ คือการสรรหาและยกย0องศิษยเก0าดี เด0 นของวิ ทยาลัย ครู สถาบัน ราชภัฏ และ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ และมอบโล0 เ กี ย รติ คุ ณ แก0 ศิ ษ ยเก0 า ดี เ ด0 น แห0 ง ละ ๓ คน ศิ ษ ยเก0 า ดี เ ด0 น ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได%แก0 นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย นายวิชัย
แข0งขัน อดีตเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ และศาสตราจารยณรงค ปgqนนิ่ม และรองศาสตราจารย
เปรื่อง กิจรัตนภร ได%รับการสรรหาเปeนศิษยเก0าดีเด0นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อุปนายกสภาหมาวิทยาลัยแจ%งว0าเอกสารที่ได%รับจากการประชุมวิชาการนานาชาติฯ
นี้มีป ระโยชนมาก โดยเฉพาะบทความของ ดร.จอหน เครสเวล (Dr.John W. Cresswell)
ศาสตราจารยสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาแห0งมหาวิทยาลัยเนบราสกา ลินคอลน ผู%คิดทฤษฎี Mixed
Method ซึ่งเปeนที่รู%จักกันดี เอกสารการประชุมจึงมีคุณค0ามาก
มติที่ประชุม รับทราบและแสดงความยินดีกับอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
๑.๓ ผู#ได#รับเลือกเปUนประธานและกรรมการสภาคณาจารย!และข#าราชการ
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัยรายงานว0าตามที่ประธานและกรรมการสภาคณาจารยและ
ข%าราชการ ได%หมดวาระลงเมื่ อวั นที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิ ทยาลั ยได% ดําเนินการตามข% อบังคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว0าด%วยสภาคณาจารยและข%าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และขณะนี้ได%
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บุ คคลผู% ปฏิ บั ติ หน% าที่ ประธานและกรรมการสภาคณาจารยและข% าราชการเรี ยบร% อยแล% ว คื อ ดร.ณั ฐพล
ชุมวรฐายี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๔ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู#ดํารงตําแหน1งบริหาร ซึ่งเลือก
จากผู#ดํารงตําแหน1งคณบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว0า ด%วยผู%ช0วยศาสตราจารยประชน แสงจักร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู%ช0วยศาสตราจารยมณีรัตน ลิ่มสืบเชื้อ คณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ซึ่งเปeนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู%ดํารงตําแหน0งบริหารได%ปฏิบัติหน%าที่ใน
ตําแหน0งคณบดีครบวาระเมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ อธิการบดีจึงได%ดําเนินการตามข%อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว0าด%วยหลักเกณฑและวิธีการเลือกสภามหาวิทยาลัยจากผู%ดํารงตําแหน0ง
บริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ และเมื่อดําเนินการตามข%อ ๕ (๒) “กรรมการจากผู%ดํารงตําแหน0งคณบดี จํานวน
สองคน ให%ผู%ดํารงตําแหน0งคณบดีเปeนผู%มีสิทธิ์เลือก” เรียบร%อยแล%ว คณบดีที่ได%รับเลือกเปeนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู%ดํารงตําแหน0งบริหาร ได%แก0
๑) อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒) ผู%ช0วยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ คณบดีวิทยาลัยการฝmกหัดครู
รายละเอี ยดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้และได%เชิญกรรมการ
มหาวิทยาลัยจากผู%ดํารงตําแหน0งผู%บริหารดังกล0าวมาประชุมในครั้งนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๕ แสดงความยินดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานที่ ประชุ มว0า สํานักศิลปะและวัฒนธรรมและ
สาขาวิชาดนตรีไทย ได%ร0วมประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ%าอยู0หัวทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และได%รับพระราชทานถ%วยรางวัลชนะเลิศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ๒ รางวัล ได%แก0 รางวัลชนะเลิศประเภทวงปNyพาทยเสภาเครื่องคู0 (ระดับประชาชน
ทั่วไป) และรางวัลชนะเลิศประเภทบรรเลงเพลงเดี่ยวฆ%องวงใหญ0 (ระดับประชาชนทั่วไป) โดยอาจารย
ประวิทย ขาวปลื้ม ผู%อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมพร%อมนักศึกษาได%เข%ารับพระราชทานถ%วย
รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ0านมา
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักสวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต นอกจากนี้นายนิวัติ มวยทองดี
นายกองคการบริหารนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาชั้นปNที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป สายครุศาสตร
บัณฑิต วิ ทยาลั ยการฝmกหั ดครู ได% รับ การคั ดเลือกจากสํ านั กงานปลั ดสํ านั กนายกรัฐ มนตรี ให%เ ปe น
“เยาชนดี เ ด0 น ด% า นศาสนาและจริ ย ธรรม” โดยได% รั บโล0 ประกาศเกี ย รติ คุณในพิ ธี เ ปL ด งานสั ป ดาห
ส0งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
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เจ% า อยู0 หั ว ประจํ า ปN ๒๕๕๕ เมื่ อวั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๙ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ตึ กสั น ติ ไมตรี
ทําเนียบรัฐบาลจึงขอเชิญอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล0าวแสดงความยินดี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล0าวว0าสาขาวิชาดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครนั้ น มี ชื่ อ เสี ย งมาก เปe น ตั ว อย0 า งสาขาวิ ช าที่ ส ร% า งความเปe น เลิ ศ ได% ป ระสบผลสํ า เร็ จ สภา
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ให% ทุ น สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานโดยได% รั บ ความอนุ เ คราะหจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหลายท0าน ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยมีความมุ0งมั่นตั้งใจว0าถ%าสาขาวิชาใดมีความเปeนเลิศก็จะ
มอบทุนสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาสาขาวิชาเช0นนี้อีก จึงขอขอบคุณอาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
คณาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย ที่ได%ร0วมมือกันสร%างชื่อเสียงให%สาขาวิชาและมหาวิทยาลัย
จากนั้นได%เชิญหม0อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปeน
ท0านแรกที่มอบทุนประเดิม สนับสนุนการสร%างความเปeนเลิศของสาขาวิชาดนตรีไทย มอบช0อดอกไม%
แสดงความยินดีกับสาขาวิชาดนตรีไทย
ส0 ว นนายนิ วั ติ มวยทองดี นั้ น อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล0 า วว0 า เปe น ตั ว แทน
นักศึกษาและเยาวชนที่ประพฤติปฏิบัติตน ตั้งมั่นในความดีงาม จนได%รับคัดเลือกเปeนเยาวชนดีเด0น
ด%านศาสนาและจริยธรรม สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีและขอให%รักษาคุณความดีเปeนต%นแบบ
แก0 นั ก ศึ กษาและเยาวชนตลอดไป จากนั้ น ได% เ ชิ ญ ศาสตราจารยสนิ ท อั กษรแก% ว กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ เปeนผู%มอบช0อดอกไม%แสดงความยินดีกับนายนิวัติ มวยทองดี
หลั กจากการมอบช0 อดอกไม% แสดงความยิ น ดี อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ได% เ ชิ ญ
อาจารยประวิ ท ย ขาวปลื้ ม และนายนิ วั ติ มวยทองดี กล0 า วแสดงความรู% สึ ก ต0 อ ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย
อาจารยประวิ ท ย ขาวปลื้ ม กล0 า วขอบคุ ณ สภามหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด% ม อบเงิ น ทุ น
สนับสนุนการพัฒนาการดําเนินงานของสาขาวิชา โดยเฉพาะความเอาใจใส0 ช0วยเหลือสนับสนุนของ
สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งคณาจารยและนักศึกษาก็ได%ตั้งใจทุ0มเทเวลาฝmกซ%อมอย0างหนัก
และต0อเนื่องตลอดมา
นายนิวัติ มวยทองดี กล0าวขอบคุณสภามหาวิทยาลัยที่มอบช0อดอกไม%แสดงความ
ยินดีและเปeนกําลังใจ โดยกล0าวว0าได%ประพฤติปฏิบัติตนช0วยเหลือกิจการของโรงเรียนที่เข%าศึกษาและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอย0างต0อเนื่องตลอดมาตั้งแต0ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึง
ระดับอุดมศึกษา การได%รับประกาศเกียรติคุณครั้งนี้จึงเปeนผลจากการประพฤติปฏิบัติเปeนที่ประจักษ
และมีความภาคภูมิใจที่ได%ทํางานให%เปeนประโยชนต0อสถาบันการศึกษาที่เข%ารับการศึกษาและเปeน
ประโยชนต0อสังคมและประเทศชาติ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก%ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิกล0าวว0ามี
ความปNติยินดีที่ได%ทราบว0านักศึกษาของมหาวิทยาลัยได%รับการยอมรับและประกาศเกียรติคุณเปeนที่
ประจั ก ษแก0 ส าธารณะ โดยเฉพาะด% า นศาสนาและจริ ย ธรรม ซึ่ ง มี คุ ณ ค0 า อย0 า งยิ่ ง ขณะที่ ห ลาย
มหาวิ ท ยาลั ย พบว0 า นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา ปg จ จุ บั น ไม0 เ คร0 ง ครั ด ในเรื่ อ งศาสนาและจริ ย ธรรมเท0 า ที่ ค วร
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นักศึกษาที่ได%รับการยกย0องเชิดชูจึงเปeนต%นแบบที่ดีและเปeนตัวอย0างของนักศึกษา เยาวชน และสังคม
ทั่วไป ดังนั้นนอกเหนือจากสภามหาวิทยาลัยจะทําอย0างไรให%นักศึกษาทั้งหมดได%เรียนรู% ภูมิใจด%วย
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล%า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิ ให%ข%อมูลว0า
ในการทําหน%าที่กรรมาธิการด%านศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของรัฐสภาได%จัดกิจกรรมร0วมกับองคกร
ศาสนา จัดกิจกรรมให%ประชาชนสวดมนตปฏิบัติธรรมต0อเนื่องส0งท%ายปNเก0า-ขึ้นปNใหม0 ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๕ – ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และเรียกว0า Count Up คือนับขึ้นหรือโดยนัยเปeนการมุ0งสู0ความดีงาม
และเจริญก%าวหน%า มิใช0 Count Down คือนับถอยหลังหรือโดยนัยเปeนการมุ0งสู0ความเสื่อมถอย (ไป
นรก) จึงขอฝากให%นายนิวัติ มวยทองดี ในฐานะนายกองคการบริหารนักศึกษาและคณะกรรมการ
ช0วยรณรงคให%นักศึกษาทั้งหลายมุ0งประพฤติปฏิบัติสู0ความดีงามและเจริญรุ0งเรือง โดยเฉพาะมุ0งเน%นสู0
การปฏิบัติตามหลักศาสนาและจริยธรรม เช0น ศีล สมาธิ และปgญญา ในพระพุทธศาสนา จากนั้นได%
กล0าวแสดงความชื่นชมและขอบคุณรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ที่ปฏิบัติหน%าที่อธิการบดีและ
สามารถทําให%มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปeน White University หรือมหาวิทยาลัยที่เน%นคุณธรรม
จริยธรรม (มหาวิทยาลัยที่มุ0งเน%นการบูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) และขอแสดงความ
ยินดีอย0างยิ่งกับมหาวิทยาลัย คณาจารย และนักศึกษาที่ได%รับการยกย0องเกียรติคุณ
อธิการบดีให%ข%อมูลว0าในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการธิการศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมของรัฐสภา จะมาจัดการสัมมนาทางวิชาการและรับฟgงความคิดเห็น เรื่อง “การ
ส0งเสริมการเผยแผ0หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อสนับสนุนหลักนิติธรรม” อันเนื่องจากการคํานึง
ว0าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีส0วนสําคัญยิ่งในการเสริมสร%างสังคมที่มีความปกติสุขและเปeน
พื้ น ฐานของหลั ก นิ ติ ธ รรม ประกอบกั บ ประชากรส0 ว นใหญ0 ข องประเทศไทยเปe น ผู% ที่ นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนา การสร%างความเข%าใจที่ถูกต%องเกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและหลักนิติธรรม
ย0อมเกื้อกูลแก0ภารกิจของคณะกรรมการอิสระว0าด%วยการส0งเสริมหลักนิติธรรมแห0งชาติโดยตรง
มติที่ประชุม รับทราบและร0วมแสดงความชื่นชมยินดีกับผู%ได%รับประกาศเกียรติคุณ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว0าฝCายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได%จัดทํา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกรที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เรียบร%อยแล%ว จํานวน ๑๒ หน%า รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ โดยมีแก%ไขดังนี้
๑) หน%า ๓ บรรทัดที่ ๒ ข%อความว0า “...เปeนผู%เปeนผู%กํากับดูแลการบริหารงาน...” แก%
เปeน “...เปeนผู%กํากับดูแลการบริหารงาน...”
๒) หน%า ๑๒ ให%เพิ่มเติมข%อมูลเกี่ยวกับ Agoda ของสิงคโปร โดยปรับข%อความในย0อ
หน%าที่ ๔ เปeนดังนี้ “...นายภาณุวัชร รุ0งมรกต ให%ข%อมูลว0าได%ดําเนินการให%ส0วนลด
อยู0แล%ว เช0น อาคารฝmกประสบการณวิชาชีพ “พระนครแกรนดวิว” ซึ่งมีการลงนาม

๘
ทําสัญญากับเครือข0ายต0างประเทศ เช0น Agoda ของสิงคโปร (www.agoda.co.th)
ซึ่งเปeนบริษัทผู%นํา การให% บริการเว็บไซตสํารองห% องพั กในโรงแรมที่เ ติบโตที่สุ ดใน
ภูมิภาคเอเชีย มีโรงแรมพันธมิตรที่กว%างขวางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟLกกว0า ๔๐,๐๐๐
แห0ง นอกจากนี้ Agoda ยังเปeนส0วนหนึ่งของ Priceline (www.priceline.com) ซึ่ง
เปeนบริษัทให%บริการด%านการท0องเที่ยวแบบออนไลนชั้นนําของประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถจองที่พักได% ๒๐,๐๐๐ แห0งทั่วโลก รองรับ ๓๘ ภาษา รวมทั้งภาษาไทยด%วย
ดั ง นั้ น อาคารฝm ก ประสบการณวิ ช าชี พ “พระนครแกรนดวิ ว ” จึ ง มี ลู ก ค% า ชาว
ต0างประเทศมากขึ้น แต0ขณะเดียวกันก็พบปgญหาการสื่อสารภาษาต0างประเทศกับ
พนักงาน รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะนี้ต%น ทุนการใช% ห%องพัก ที่
อาคารฝmกประสบการณวิชาชีพ “พระนครแกรนดวิว” ห%องละ ๖๘๐ บาท ต0อคืน จึง
ลดให%บุคคลภายในได%ในราคา ๗๐๐ บาท ต0อคืน ทั้งนี้ยินดีรับคําแนะนําต0างๆ ไป
ดําเนินการด%วยความขอบคุณ
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตรแก1ผู#สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ รอบที่ ๒
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย รายงานว0 า สํ า นั กส0 งเสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย น
นําเสนอรายชื่อและข%อมูลผู%สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ รอบที่ ๓ และรอบที่ ๔
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ป ริ ญ ญาบั ต ร ทั้ ง นี้ โดยผ0 า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองจากสภาวิ ช าการเมื่ อ วั น ที่ ๒๐
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยให%
ความเห็นชอบเรียบร%อยแล%ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
อุป นายกสภามหาวิ ทยาลั ย ให% ข%อมูล เพิ่ มเติ มว0 า เนื่องจากมี การเปลี่ ย นวาระ ผู% ทํา
หน%าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยในส0วนของประธานสภาคณาจารยและข%าราชการ และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู%ดํารงตําแหน0งบริหาร ความว0า สภามหาวิทยาลัยได%กําหนดแนวปฏิบัติเพื่อเอื้อ
ประโยชนแก0ผู%สําเร็จการศึกษา โดยหลังจากสภาวิชาการกลั่นกรองรายชื่อและข%อมูลผู%สําเร็จการศึกษา
เรี ย บร% อยแล% ว ให% นํา เสนอนายกสภามหาวิ ทยาลั ยพิ จ ารณาให% ความเห็น ชอบแล% วจึ งนํ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติตามวันที่นายกสภามหาวิทยาลัยให%ความเห็นชอบ
ศาสตราจารยฐาปนา บุ ญ หล% า ให% ข%อ มู ล ว0 า ขณะนี้ สํ า นั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได%จัดทําเอกสารเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม0 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติ ม
ข%อมูลบางประการ จึงขอให%ฝCายวิชาการของมหาวิทยาลัยติดตามข%อมูลดังกล0าวด%วย
ประธานการประชุ มกล0 า วเพิ่ มเติ มว0 า เอกสารเล0 มที่ แจกนี้ ยั ง ใช% ไ ด% เ ปe น ส0 ว นใหญ0
สามารถยึดเปeนแนวปฏิบัติได%
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตรแก0ผู%สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ รอบที่ ๓ และรอบที่ ๔
๓.๒ พิจารณาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๖ หลักสูตร ๑๖ สาขาวิชา

๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว0าสํานักส0งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอ
เสนอหลักสูต รต0อสภามหาวิทยาลัย จํ านวน ๖ หลักสูต ร ๑๖ สาขาวิชา ที่ผ0านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสภาวิ ช าการ และคณะกรรมการดํ าเนิ น งานของสภามหาวิทยาลัย ฝC ายกลั่ นกรอง
หลักสูตร เรียบร%อยแล%ว จากนั้นได%เชิญผู%ช0วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีฝCายวิชาการ
และบริการวิชาการนําเสนอข%อมูลโดยรวมว0าหลักสูตรที่นําเสนอในวันนี้เปeนหลักสูตรพัฒนาใหม0 ๒
สาขาวิ ช า ได% แ ก0 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา อีก ๑๓ สาขาวิชานั้นเปeนหลักสูตรปรับปรุง หาก
แบ0งตามระดับของหลักสูตร ก็จะแบ0งเปeนระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ได%แก0
๑) ระดับบัณฑิตศึกษา ๒ หลักสูตร ๓ สาขาวิชา ได%แก0
๑.๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
๑.๑.๑) สาขาวิชาสิ่งแวดล%อมศึกษา
๑.๑.๒) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
๒) ระดับปริญญาตรี แบ0งเปeน
๒.๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ๓ สาขาวิชา ได%แก0
๒.๑.๑) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๒.๑.๒) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
๒.๑.๓) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
๒.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๓ สาขาวิชา ได%แก0
๒.๒.๑) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
๒.๒.๒) สาขาวิชาการตลาด
๒.๒.๓) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
๒.๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ๔ สาขาวิชา ได%แก0
๒.๓.๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
๒.๓.๒) สาขาวิชาชีววิทยา
๒.๓.๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
๒.๓.๔) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
๒.๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๓ สาขาวิชา ได%แก0
๒.๔.๑) สาขาวิชาประถมศึกษา
๒.๔.๒) สาขาวิชาสังคมศึกษา
๒.๔.๓) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รายละเอียดดังเอกสารสรุปที่นําเสนอต0อสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระการ
ประชุมนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

๑๐
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาราย
หลักสูตรตามลําดับในเอกสาร
ที่ประชุมร0วมอภิปราย ให%ข%อสังเกต และข%อเสนอแนะเปeนเวลาพอสมควร มีหลักสูตร
ที่ผ0านการพิจารณาตามจํานวนที่เสนอ จํานวน ๑๕ สาขาวิชา ส0วนหลักสูตรสาขาวิชาการตลาดให%นํา
กลับไปแก%ไขตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให%ข%อสังเกต สําหรับหลักสูตรที่ผ0านการพิจารณา
สรุปประเด็นได%เปeนมติที่ประชุมได%ดังนี้
มติที่ประชุม ๑) ให%กรรมการพัฒนา/ปรับปรุงทุกหลักสูตรตระหนักว0าเอกสารหลักสูตรสะท%อน
ความเปeนผู%รู% ผู%เชี่ยวชาญทางวิชาการ (Scholar) ต%องเปeนระบบเดียวกันและคงที่
เช0น ชื่อรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรหลายสาขาวิชา ถ%าเปeนวิชาเดียวกันข%อมูลต%อง
ตรงกั น การใช% คํ า ศั พ ทต0 า งๆ ทั้ งภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ ต% องใช% ใ ห% ถู ก ต% อ งตาม
มาตรฐานของราชบัณฑิ ตยสถาน หากยังไม0ถูกต%อง ไม0ให% นําเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝCายกลั่นกรองหลักสูตรและสภามหาวิทยาลัย
๒) อนุมัติหลักสูตร ๖ หลักสูตร ๑๕ สาขาวิชา โดย
๒.๑) ให% ดํ า เนิ น การตามรายละเอี ย ดในมติ ข% อ ๑) และประเด็ น ที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยให%ข%อสังเกตในแต0ละหลักสูตรตามข%อ ๓) – ๙)
๒.๒) มอบรองอธิ ก ารบดี ฝC า ยวิ ช าการและบริ ก ารวิ ช าการดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบความถูกต%องสมบูรณของทุกหลักสูตรก0อนส0งสํ านักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา โดยรองอธิ ก ารบดี ฝC า ยวิ ช าการและบริ ก ารวิ ช าการประชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบให%ถูกต%อง
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล%อมศึกษา ให%ตรวจสอบและ
ปรับแก%ตามข%อสังเกตหรือเพิ่มเติมรายวิชาตามข%อเสนอแนะของศาสตราจารยสนิท
อักษรแก%ว และศาสตราจารยฐาปนา บุญหล%า ดังนี้
๓.๑) เนื้อหาในรายวิชา ควรเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ มลพิษทางน้ํา มลพิษ
ชายฝgyง มลพิษดิน วิกฤตการพังทลายของดิน มลพิษทางอากาศและเสียงและการ
ควบคุม Electronic Waste and Management ซึ่งกําลังเปeนปgญหาระดับประเทศ
และทั่วโลก
๓.๒) รายวิชาของการเตรียมเข%าสู0 ASEAN อันเนื่องมาจากสภาพแวดล%อม
ทางกายภาพ เช0น ชายฝgyงทวีป และมลพิษนี้ก็ติดต0อถึงกันแล%วในขณะนี้
๓.๓) ให%เน%นเนื้อหาสาระที่ต%องเรียนรู%ในสภาวะปgจจุบัน รวมทั้งสภาวะใน
เวลาภายหน%า ที่มนุษยจะต%องประสบ โดยเฉพาะแนวคิดที่ต%องทําให%มนุษยเข%าถึง
และอยู0กับธรรมชาติให%ได%

๑๑
๓.๔) ชื่อสาขาวิชาสิ่งแวดล%อมศึกษา ซึ่งใช%ภาษาอังกฤษว0า Environment
Education นั้น หมายถึงการศึกษาสิ่งแวดล%อม ถ%าสิ่งแวดล%อมศึกษา ควรใช%คําว0า
Educational Environment
๓.๕) กรรมการประจํ า หลั ก สู ต รลํ า ดั บ ๒ และ ๔ ให% ไ ปตรวจสอบว0 า
คุณสมบัติตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรหรือไม0
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๑) ให%ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการประจําหลักสูตรให%เปeนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร
๔.๒) ให%ตรวจสอบข%อมูลงบประมาณซึ่งไม0สอดคล%องกับแผนรับนักศึกษา
อีกทั้งเปeนหลักสูตรใหม0 เมื่อเริ่มดําเนินการแล%วอาจขาดทุนได% และไม0น0าจะได%กําไร
ได%ภายในปNเดียว
๕) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
๕.๑) ให%แก%ชื่อภาษาอังกฤษ วิ ชา ๑๐๒๖๒๐๒ การออกแบบการจัดการ
เรียนรู% จาก Instructinal Design เปeน Learning Management Design
๕.๒) ให%ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา ๑๐๔๕๑๐๑ การวิจัยทางการศึกษาซึ่งตรงกับ
ระดับปริญญาตรี เปeนชื่อว0า วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
๖) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรศิลปศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ ซึ่ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝCายกลั่นกรองหลักสูตรได%ให%ข%อเสนอแนะว0าควรมีกรรมการประจํา
หลักสูตรที่เปeน Native Speaker อย0างน%อย ๒ ราย แต0ไม0อาจดําเนินการได%เพราะ
มหาวิทยาลัย จัดจ% างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งอั ตราเงิ นเดื อน ๑๗,๐๐๐
บาทเศษ และค0 า เช0 า บ% า น ๘,๐๐๐ บาท เปe น อั ต ราที่ ต่ํ า มาก ในขณะที่ โ รงเรี ย น/
มหาวิทยาลัยนานาชาติจัดจ%าง Native Speaker ในอัตรา ๓๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐
บาทต0อเดือน จึงทําให%มหาวิทยาลัยไม0สามารถจัดหา Native Speaker ได%นั้น ที่
ประชุ ม มี ม ติ ใ ห% ม หาวิ ท ยาลั ย ไปพิ จ ารณาดํ า เนิ น การ โดยใช% เ งิ น รายได% จ0 า ยเปe น
ค0าตอบแทนส0วนที่เพิ่มระหว0างรอการตกลงกับกระทรวงการคลัง
๗) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
๗.๑) ให% ก รรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป และ
สาขาวิ ชาการตลาดไปตรวจสอบปรับ ปรุ งข% อมู ล รวมทั้งการใช%คําและการพิ สูจ น
อักษรให%ถูกต% อง แล%ว มอบรองอธิ การบดีฝC ายวิช าการและบริการวิช าการประชุ ม
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรประจําคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบให%ถูกต%อง
๗.๒) สาขาวิชาการตลาดให%เพิ่มเติมข%อมูลเนื้อหาแนวคิดเรื่องการตลาดสีเขียว
(Green Marketing) และเชื่อมโยงสู0เศรษฐกิจสีเขียวหรือเศรษฐกิจสร%างสรรคด%วย

๑๒
๗.๓) สาขาวิชาการตลาด ให%ตรวจสอบรายวิชาการบริหารการผลิตว0าเน%น
ความเปeนสีเขียว (Green) หรือไม0 และห0วงโซ0การผลิตเปeนอย0างไร
๗.๔) ให%ตรวจสอบความถูกต%องโดยเฉพาะการใช%คําศัพทต0างๆ ทางวิชาการ
และข%อมูลตัวเลขงบประมาณต0างๆ ซึ่งเปeนเรื่องพื้นฐานให%ถูกต%อง
๗.๕) สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย ให%ไปตรวจสอบเนื้อหาหลักสูตรว0า
เน%นการจัดการหรือเน%นการบริหาร แล%วปรับชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ให% ส อดคล% องกั น เพราะขณะนี้ ภ าษาไทยใช% คํ า ว0 า บริ ห าร แต0 ภ าษาอั งกฤษไม0 ใ ช%
Admintration แต0ไปใช%ว0า Management ซึ่งหมายถึง การจัดการ
๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
๘.๑) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารจั ด การการเกษตร ให% นํ า ข% อ สั ง เกตของ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก%ว ไปดําเนินการดังนี้
๘.๑.๑) ให% เ น% น เรื่ อ งอุ ตุ นิ ย มวิ ทยาการเกษตร มิ ฉ ะนั้ น จะสร% า ง
เทคโนโลยีได%ไม0ทันการเปลี่ยนแปลง โดยให%จัดเปeนรายวิชาแกนหรือวิชาบังคับ
๘.๑.๒) ควรปรั บ เนื้ อ หาวิ ช าให% ทั น สมั ย ครบถ% ว น เพราะ
เทคโนโลยีการเกษตรนั้นมีขอบข0ายกว%างขวางมาก นอกจากการเกษตร แบ0งเปeน ๔
แขนง ได%แก0 การเกษตร การปCาไม% การประมง และการปศุสัตว ซึ่งหลักสูตรนี้มีไม0
ครบทั้ง ๔ แขนงแล%ว ยังมีองคความรู%หลากหลายด%านเทคโนโลยีในสภาพจริงของ
สั งคม เช0 น การเกษตรผสมการปC า ไม% อาทิ การปลู ก กะหล่ํ าในปC า ไม% อี กทั้ งยั ง มี
การเกษตรต%นน้ํา การเกษตรกลางน้ํา และการเกษตรปลายน้ําด%วย มีการเกษตรที่
สูง การเกษตรที่ราบ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบอินทรีย เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพืช
นานาชนิด เช0น ข%าว อ%อย ปgญหาแหล0งน้ํา ปgญหาชายฝgyง ฯลฯ หากเนื้อหาความรู%
ครบถ%วนหลักสูตรสาขาวิชานี้จะโดดเด0นกว0าที่มหาวิทยาลัยอื่น
๘.๑.๓) ให%พิจารณาปรับจํานวนหน0วยกิตรายวิชาที่บางรายวิชา ๑
หน0วยกิต ๒ หน0วยกิตและ ๓ หน0วยกิต
๘.๑.๔) เนื่องจากเปeนสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
เนื้อหาวิชาต%องเน%นการจัดการด%วย
๘.๑.๕) รายวิชาสหกิจศึกษา ควรปรับหน0วยกิตจาก ๖ หน0วยกิต
เปeน ๙ – ๑๒ หน0วยกิต
๘.๒) สาขาวิ ชาชี ววิ ทยา ให% ปรั บคํ าศั พทที่ ใช% ให% ถู กต% องตามหลั กภาษา เช0 น
รายวิชาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต ให%ปรับแก%เปeนรายวิชาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ชีวมวล ปรับแก%เปeนมวลชีวภาพ ราวิทยา เปeน วิทยาการรา เปeนต%น
๘.๓) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ให%ตรวจสอบการใช%
คําว0าวิทยาศาสตร กับคําว0า วิทยาการ และให%ใช%ให%เปeนระบบคือใช%คําเดียว

๑๓
๙) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
๙.๑) นอกจาก มคอ. ๑ สาขาวิชาศึกษาศาสตร/ครุศาสตรแล%วมอบฝCา ย
วิชาการตรวจสอบว0าแต0ละสาขาวิชามี มคอ. ๑ ของหมวดวิชาเฉพาะหรือวิชาเอก
หรือไม0 ถ%ามีให%ตรวจสอบให%ถูกต%องตามเกณฑ
๙.๒) ให%ปรับรายวิชาจิตวิทยาสําหรั บครู ซึ่ งเกี่ยวข%องกับ เนื้อหาสาระ ๓
ส0วน ได%แก0จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการให%คําปรึกษา
และแนะแนว เปeน ๒ รายวิชา ได%แก0 รายวิชาจิตวิทยาสําหรับครู ๑ มีเนื้อหาสาระ
ของจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา และรายวิชาจิตวิทยาสําหรับครู ๒
เปeนเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาการให%คําปรึกษาและแนะแนว ทั้งนี้โดยปรับเปลี่ยนให%
รายวิชาลูกเสือฯ เปeนการอบรมฯ แทน
๓.๓ พิจารณาแต1งตั้งประธานคณะกรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อุ ป นายกสภามหาวิ ทยาลั ย ตรวจสอบข% อบั ง คั บ ฯ ว0 า ด% ว ยคณะกรรมการส0 ง เสริ ม
กิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว0าการดําเนินการไม0สอดคล%องกับข%อบังคับฯ ข%อ ๑๑
(๑) ที่ ให%อธิการบดีเ สนอสภามหาวิทยาลั ยพิจ ารณาแต0งตั้งประธานคณะกรรมการส0 งเสริมกิจ การ
มหาวิทยาลัย จึงให%ถอนวาระนี้ไปก0อน
มติที่ประชุม ให%ถอนวาระนี้ไปนําเสนอในการประชุมคราวต0อไป
๓.๔ พิ จ ารณาแต1 ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร! แ ละ
สังคมศาสตร!แทนกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหน1ง
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว0 า ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได% มี คํ า สั่ ง สภา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครที่ ๐๑๐/๒๕๕๕ เรื่ อ งแต0 ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไปแล%วนั้น เนื่องจากผู%ช0วยศาสตราจารยประชน แสงจักร กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู%ดํารงตําแหน0งบริหาร ซึ่งได%รับแต0งตั้งเปeนกรรมการสรรหาได%ครบวาระการ
ดํารงตําแหน0งคณบดี ขณะที่การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรยังดําเนินการไม0
เสร็จสิ้น จึงเห็นสมควรพิจารณาแต0งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติหน%าที่กรรมการสรรหา
คณบดีฯ แทน ผู%ช0วยศาสตราจารยประชน แสงจักร ที่ครบวาระการดํารงตําแหน0งต0อไป
มติที่ประชุม ๑) แต0งตั้งอาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู%ดํารงตําแหน0งบริหารเปeนกรรมการสรรหาคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแทนผู%ช0วยศาสตราจารยประชน แสงจักร
๒) มอบกลุ0มงานสภามหาวิทยาลัยจัดคําสั่งเสนอนายสภามหาวิทยาลัยลงนามต0อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไม0มี

๑๔
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให#ที่ประชุมทราบ
๕.๑ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖) ฉบับสรุป
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว0าด%วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๓(๒)/ว๑๕๖๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได%ส0งแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ฉบับสรุปเพื่อให%สถาบันอุดมศึกษาทราบ และ
นําไปใช%เปeนแผนแม0บทในการจัดทําแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันต0อไป รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม ทราบและมอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยอ0าน โดยให%มหาวิทยาลัยประสานขอฉบับ
สมบูรณมาไว%ที่มหาวิทยาลัยด%วย
๕.๒ ข#อหารือเกี่ยวกับข#อบังคับว1าด#วยหลักเกณฑ! คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว0าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได%มี
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๓/๑๘๖๖๖ ตอบข%อหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เกี่ยวกับข%อบังคับว0า
ด%วยหลักเกณฑคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ในการรักษาราชการแทนอธิการบดี ความว0า
ข%อบังคับดังกล0าวขัด แย%งกับมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห0งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ “ในกรณีที่ไม0มีผู%รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต0ไม0อาจปฏิบัติ
ราชการได% หรือไม0มีผู%ดํารงตําแหน0งอธิการบดี ให%สภามหาวิทยาลัยแต0งตั้งผู%มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙
คนหนึ่งเปeนผู%รักษาราชการแทนอธิการบดีแต0ต%องไม0เกินหนึ่งร%อยแปดสิบวัน” รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ และนายกสภามหาวิทยาลัยมอบให%แจ%งต0อที่ประชุมว0าการ
แต0 ง ตั้ ง ผู% รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี เปe น อํ า นาจของสภามหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ การรับทราบการให#ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม1 พ.ศ.
๒๕๕๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว0าด%วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามี
หนั ง สื อ ที่ ๐๕๐๖(๒)/๑๗๙๓๑ ลงวั น ที่ ๒๓ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได% รั บ ทราบการให% ค วาม
เห็นชอบหลักสู ตรบัญ ชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม0 พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาการจั ดการ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งหลักสูตรดังกล0าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครได%อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
อุปนายสภามหาวิทยาลัยกล0าวเตือนให%มหาวิทยาลัยดําเนินการด%วยความระมัดระวัง
ถูกต%องตามหลักปฏิบัติ เนื่องจากขณะนี้มีสถาบันการศึกษาเอกชนเปLดรับนักศึกษาก0อนที่หลักสูตรจะ

๑๕
ได%รับการอนุมัติและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได%ดําเนินการตามมาตรการคือลงโทษ
ปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือจําคุก ๑ ปN
มติที่ประชุม รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการด%วยความระมัดระวังให%ถูกต%องตามหลัก
ปฏิบัติในการเปLดหลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา
๕.๔ ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว1 า ด# ว ยศู น ย! วั ฒนธรรมพระนคร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลัย รายงานว0 าตามที่ สภามหาวิทยาลัยมี มติ อนุมัติให%แก%
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว0าด%วยศูนยวัฒนธรรมพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามข%อเสนอแนะ
โดยมอบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฝCายจัดทําข%อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ไปดําเนินการแก%ไขนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได%ดําเนินการแก%ไขเรียบร%อยแล%ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบโดย
๑) ให%ตรวจสอบตามข%อสังเกตของผู%ช0วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ว0าคําว0าเงินรายได%ในข%อ ๑๐/๑ และคําว0า
เงินได% ในข%อ ๑๐/๒ เปeนคําเดียวกันแต0พิมพผิดหรือไม0
๒) ให%นําข%อมูลศูนยวัฒนธรรมพระนครมานําเสนอต0อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
ในการรายงานผลการดําเนินงานของศูนยวัฒนธรรมพระนครครั้งต0อไป เพื่อให%เข%าใจ
ชัดเจนในกิจกรรมของศูนยวัฒนธรรมพระนคร
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ#ามี)
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ%งกําหนดนัดหมายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง
จะมีการนําเสนอหลักสูตรพิจารณาหลายหลักสูตร ดังนี้
๑) วันศุกรที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
๒) วันศุกรที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
๓) วันศุกรที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
มติที่ประชุม รับ ทราบ ทั้งนี้ ได% นํา เรี ย นกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย ผ0 านทางระบบส0 งข% อความ
(SMS) ด%วยแล%ว
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
ผู%ช0วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก

๑๖
ผู%จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู%ตรวจรายงานการประชุม

