มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
วันศุกร"ที่ ๑ กุมภาพันธ" พ.ศ. ๒๕๕๖
ห&องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ" ๑๐๐ ป+การฝ-กหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
..............................................................
. รับทราบวาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจา

.
.
.

.
.

.

วรวงศ#เธอ พระองค#เจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป(น
ผู แทนพระองค# ในการปฏิ บั ติ พระราชกรณี ย กิ จทรงเป( น ประธานพิ ธี เป. ดอาคารเรี ยนรวมและศู น ย#
วัฒนธรรม รวมทั้งพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันศุกร#ที่ ๑๕ กุมภาพันธ# พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารเรียนรวมและศูนย#วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รั บ ทราบวา นายไพรั ช อรรถกามานนท# ดํ า รงตํ า แหนงประธานคณะกรรมการสงเสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
รับ รองรายงานการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่ อวั น ศุ กร# ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๖ โดยมีแกไข
อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการและแตงตั้งบุคคลสายวิชาการใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย#
และผูชวยศาสตราจารย# ไดแก
๑) ผูชวยศาสตราจารย#ทิวัตถ# มณีโชติ ใหดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย# สังกัดวิทยาลัย
การฝCกหัดครู สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
๒) ผูชวยศาสตราจารย#ธิติ รักชาติ ใหดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย# สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร#
๓) นายประเสริฐ แซเอี๊ยบ ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย# สังกัดวิทยาลัยการฝCกหัดครู
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
๔) เห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการเสนอของบุคลากร ๒ รายที่ไมผานเกณฑ#คุณภาพตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงใหนํากลับไปตรวจสอบและ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหม
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มอบกองนโยบายและแผนประสาน
หนวยงาน (คณะและสํานัก) ใหมารายงานชี้แจงตอสภามหาวิทยาลัยวา เพราะเหตุใดในปKงบประมาณ
๒๕๕๕ จึงไมไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม
พิจารณาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๖ หลักสูตร ๙ สาขาวิชา

๑) อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) อนุมัติหลักสูตรครุศาสตร#บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๓) อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร#ศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖
โดย
๓.๑) ใหปรับปรุงรายวิชาโดยควรมีรายวิชาการจัดการและการปNองกันขยะอิเล็กทรอนิกส# และ
เรื่องของการใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมเพราะเป(นเรื่องสําคัญ
๓.๒) รายวิ ชาระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยทางคอมพิ วเตอร# ศึกษา ควรปรั บชื่ อรายวิ ชาเป( นการวิ จั ยทาง
คอมพิวเตอร#ศึกษา
๓.๓) คณะกรรมการความเป(นเลิศของการฝCกหัดครูนอกจากกรรมการรวมระหวาง
มหาวิทยาลัย ผูใชบัณฑิตในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบแลวใหเชิญคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) และคุรุสภาดวย จึงขอใหคณบดีวิทยาลัยการฝCกหัดครู
ศึกษาแนวทางการสรางความเป(นเลิศของการฝCกหัดครู และรีบดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ใหสอดคลอง โดยคณบดีวิทยาลัยการฝCกหัดครูและรองอธิการบดีฝPายวิชาการและบริการ
วิชาการ ศึกษาขอมูลใหชัดเจนกอนที่จะประกาศรับนักศึกษา
๓.๔) ใหเพิ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาการพัฒนาการของคอมพิวเตอร#ในอนาคตดวย
๓.๕) ใหปรับรายวิชาสื่อภาพเคลื่อนไหวดิจิตอลเพื่อการศึกษา และรายวิชาคอมพิวเตอร#เพื่อ
การศึกษา เป(นวิชาบังคับ
๓.๖) มอบนโยบายการนําระบบ TQF (Thai Qualifications Framework) ดานคุณธรรม จริยธรรมสู
กระบวนการศึกษาและเป(นการปNองกันความเสี่ยงเรื่องการฝPาฝdนวินัยของนักศึกษา โดย
(๑) ทุกหลักสูตรมีคะแนนความดี ๑๐๐ คะแนน หากนักศึกษาทําผิดกติกา ไมวาจะเป(น
การแตงกาย หรือใดๆ ก็หักคะแนน เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวคะแนนความดีเหลือไมถึงเกณฑ#ที่กําหนดจะ
ไมไดรับปริญญาจนกวาจะไดทํางานรับใชสังคมเพื่อแกตัว จึงจะสามารถไปลดความเสี่ยงนั้นได
(๒) ควรมีคูมือที่นักศึกษาจะตองนําติดตัวมาทุกวัน เมื่อพบเจอการผิดกฎ
กติกาก็ลดคะแนนลงไป และอาจจะมีผลตอการเขาสอบก็ได ซึ่งจะทําใหคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาดีขึ้น
ทั้งนี้ อาจจะตองใหนักศึกษาสอบไปกอน แตอาจจะยังไมไดรับปริญญาหากคะแนนในสวนนี้ไมถึง
โดยอาจจะใหไปฝCกสมาธิเพื่อเพิ่มคะแนนกอนก็ได อยางไรก็ตาม จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระ
นโยบาย ที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน# จังหวัดลพบุรี มีการแจกสมุดบันทึกความดีซึ่งมีเกณฑ#อยูแลว แต
การนํามาปฏิบัติคือสาระสําคัญที่อาจารย#ผูสอนจะตองจริงจัง
(๓) ใหคิดทําใหเป(นรูปธรรม โดยมอบรองศาสตราจารย#ธีรยุทธ สุนทรา รอง
ศาสตราจารย#พงศ# หรดาล หาผูดําเนินงานเพิ่มเติม แลวจัดทําคูมือโดยเขียนสาระในเรื่องนี้มาวาจะ
ทําอะไร อยางไร คะแนนจะเป(นอยางไร โดยยังไมตองทําเป(นรูปแบบ แตใหมีทางออกดวยวาหากมี
คะแนนต่ํา จะตองทําอะไรเพื่อใหผานในสวนนี้ จะชวยเรื่องวินัยของนักศึกษาใหดีขึ้น นอกจากนี้ให

ทําเป(นตารางวันและเวลาไววาเมื่อวันนั้นถูกหักคะแนนแลวก็ไมตองหักอีก หรืออาจจะใชวิธีอื่นๆ
อีกก็ได
(๔) อาจจะนําเขาไปในการเรียนการสอนโดยแบงสัดสวนคะแนนไวทุกรายวิชา และใช
อยางมีคุณภาพจนเกิดผล เชน การดูแลการแตงกายกอนเขาชั้นเรียน หรือกอนการฝCกปฏิบัติ นอกจากนั้น
ยังมีเรื่องการตรงตอเวลาอีกดวย แตตองไดรับความรวมมือจากอาจารย#ผูสอนดวย โดยบางครั้งอาจจะเพิ่ม
คะแนนใหเมื่อนักศึกษากระทําความดี
(๕) อาจจะเชิดชูกลุมนักศึกษาตัวอยางที่ปฏิบัติดีโดยมีรางวัลใหเป(นเชิงบวก สวน
อาจารย#นั้นหากทําผิดก็จะมีผลตอการใหเงินเดือนหรือคาตอบแทน
(๖) ตองพิจารณาระเบียบการวัดผลวาจะตองแกไขปรับปรุงเพื่อใหสอดรับกับระบบ
ความคิดนี้หรือไม โดยตองไดผานเกณฑ#ในสวนนี้ดวย
(๗) ขอใหอธิ การบดี ใหมนํ าไปพิ จารณากรณี นั กศึ กษาที่ เป( นผู ใหญมี จํ านวนมาก
ตองการการยอมรับ เกียรติ และพื้นที่ในมหาวิทยาลัย โดยควรเชิญนักศึกษามาหารือถึงเรื่องนี้เพื่อสราง
ความรวมมือกันระหวางมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
๔) หลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึ กษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมมี
มติใหถอนวาระออกไปกอน เนื่องจากยังมีปgญหาดานศักยภาพอาจารย#ประจําหลักสูตร โดยให
กรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรไปพิจารณาจัดกรรมการประจําหลักสูตรที่มีศักยภาพตาม
เกณฑ#มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีแลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
๕) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่
ประชุมมีมติใหปรับแกตามขอเสนอแนะดังตอไปนี้ แลวนํากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีก
ครั้งหนึ่ง โดย
๕.๑) ใหเพิ่มรายวิชาที่เนนการพัฒนาชุมชนสีเขียว รายวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม รายวิชาการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น รายวิชา Low Carbon Community และรายวิชาอื่นๆ
ตามที่ศาสตราจารย#สนิท อักษรแกว เสนอแนะ
๕.๒) ใหไปสืบคนขอมูลหลักสูตรรายวิชา Rural Science และรายวิชา Rural
Development ของมหาวิ ท ยาลั ย ควี น สแลนด# ซึ่ ง เป( น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ชื่ อเสี ย งเกี่ ย วกั บ
หลักสูตรรายวิชาการพัฒนาชุมชน เนื่องจากผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสูงไปทํางานในชุมชน
หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแคนนาดาดวยก็ได แลวนํามาปรับใหเขากับวัฒนธรรม ประวัติ
และบริบทของชุมชน
๕.๓) ใหเตรี ยมการเขาสู ประชาคมอาเซี ยนโดยบรรจุ รายวิ ชาใหศึ กษาประวั ติ และ
วัฒนธรรมของประเทศตางๆ ในอาเซียนดวย
๖) อนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร# หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยใหแกไขชื่อยอภาษาอังกฤษทางปริญญาใหถูกตองจาก Comm. Arts เป(น Com. Arts

๗) อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส# วท.บ. ๔ ปK โดย
๗.๑) ใหจัดรายวิชาที่เกี่ยวของกับการลดมลพิษสิ่งแวดลอม
๗.๒) ใหตรวจสอบและเปรียบเทียบวาวิชาบังคับใดที่สามารถรวมกันได และใหปรับวิชาเลือกที่
สําคัญและจําเป(นเป(นวิชาบังคับ
๗.๓) ใหตรวจสอบวามีรายวิชาการผลิตเซรามิกส#ที่เป(นมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือไม หากไมมีให
เพิ่มเติมโดยอาจบรรจุไวในรายวิชาผลิตภัณฑ#เซรามิกส#และเทคโนโลยีก็ได
๗.๔) รายวิชาการจัดการในโรงงาน หากจัดเป(นวิชาบังคับอาจจะเปลี่ยนเป(นวิชาเลือกได
๗.๕) ใหเพิ่มเติมเนื้อหาที่ทันสมัย โดยเฉพาะสิ่งแวดลอม สุขอนามัยของผูบริโภค การตรวจสอบ
เครื่องมือและอุปกรณ# เพราะขณะนี้โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ใหความสําคัญและคํานึงถึงสิ่งแวดลอมกัน
มาก เชน โรงงานถานหินที่ลําปางก็ดําเนินการลดผลกระทบกับสิ่งแวดลอม โดยเพิ่มกระบวนการในการลด
มลพิษ จึงควรใหความสําคัญและชี้แจงใหเห็นเดนชัดวาไดปรับปรุงเพิ่มเติมในสวนนี้ รวมทั้งควรไปศึกษาดูงาน
๗.๖) ใหกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจดบันทึกขอสังเกตและขอเสนอแนะทุกประเด็นของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการปรับปรุง และนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝPาย
กลั่นกรองหลักสูตรตรวจสอบวาไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยหรือไม
๘) อนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร# หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย
๘.๑) กรณีการจัดกลุมวิชาเป(น ๓ กลุมวิชา อาจเป(นปgญหาในการบริหารจัดการ เพราะนักศึกษา
อาจเลือกเรียนบางกลุมมากเกินไป บางกลุมวิชานอยเกินไป เป(นปgญหาดานภาระงานของบุคลากรผูสอนซึ่ง
จะกระทบตอการพัฒนางานวิจัย และตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งความไมคุมทุน จึงขอใหคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรพิจารณาแนวทางดําเนินการดังนี้
(๑) รวมกลุมวิชา ๓ กลุม เป(น ๒ กลุม กําหนดเป(นวิชาบังคับและวิชาเลือก
(๒) รายวิชาการเมืองการปกครองในประเทศคอมมิวนิสต# ใหแกคําวา “...คอมมิวนิสต#...”
เป(นคําวา “...สังคมนิยม...”
๙) กรณีหลักสูตรใหม/ปรับปรุงที่ชื่อปริญญาไมปรากฏในพระราชกฤษฎีกา ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เชน ศิลปบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจง
รับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยแลว ใหนําหลักฐานจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเสนอไปพรอมกับรางพระราชกฤษฎีกา
๑๐) มอบนโยบายการเป.ดหลักสูตรดังนี้
๑๐.๑) ตองระบุไวในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมาแตตน ซึ่งไมใชแผนฉบับปรับปรุง และเมื่อจะสรร
หาบุคลากรก็ตองสรรหาลวงหนากอนเป.ดหลักสูตรระดับปริญญาตรีแลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
๑๐.๒) หลักสูตรที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติกอนเดือนกรกฎาคมของปKนั้นเทานั้นที่
จะสามารถเป.ดรับนักศึกษาเขาเรียนในปKการศึกษาตอไปได และหามรับสมัครผูเขาศึกษากอนที่หลักสูตรจะ
ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หากฝPาฝdน ผูรับผิดชอบจักตองรับผิดชอบ ยกเวนกรณีหลักสูตรที่จะ
เป.ดรับนักศึกษาใน ๒ ปKขางหนา จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลังเดือนกรกฎาคมของปKนั้นได

. เห็นชอบแตงตั้งรองศาสตราจารย#สุพจน# แสงเงิน เป(นคณบดีคณะมนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#
. อนุมัติการปรับเลื่อนเงินเดือนประจําปKของผูบริหารที่มิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอยละ ๑๐

ดังนี้
๑) เลื่อนเงินเดือนตั้งแตเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๕ ราย
๑.๑) รองศาสตราจารย#เปรื่อง กิจรัตน#ภร
๑.๒) อาจารย#ปราโมทย# เทพพัลลภ
๑.๓) อาจารย#จุไร วรศักดิ์โยธิน
๑.๔) ผูชวยศาสตราจารย#ประชน แสงจักร#
๑.๕) ผูชวยศาสตราจารย#มณีรัตน# ลิ่มสืบเชื้อ
๒) เลื่อนเงินเดือนตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ราย
๒.๑) ผูชวยศาสตราจารย#กัลยา แสงเรือง
๒.๒) ผูชวยศาสตราจารย#อัจฉรี ขจรไชยกูล
. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสถาบัน ไดคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๒ ระดับคุณภาพดี และผลการรับรอง
ระดับคณะทั้ง ๕ คณะ ไดรับการรับรองทั้ง ๕ คณะ

ฝPายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และกลุมงานสภามหาวิทยาลัย

