มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
เมื่อวันศุกรที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
๑. รับทราบและมอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีกับนัก ศึก ษาไดรับรางวัล จากการเขารวมประกวด
แขงขันที่จัดโดยหนวยงานภายนอก ดังนี้
๑) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปที่ ๒ ประกอบดวย (๑) นาย
วัชรพล เพชรี (๒) นายพิทยา อินไหม (๓) นางสาวกมลวรรณ นรเนตร (๔) นางสาวชลทิณี ทอง
เลือง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ จากการเขารวมโครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ (RDPB
Camp) รุนที่ ๔/๗ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ จัง หวัดจันทบุรี โดยไดนํ าเสนอโครงการชื่อ “คําสอนพ อ
(พอเพียง) เรียนดวย CAI” และมีอาจารยวรรณพร บุญญาสถิต เปนที่ปรึกษาโครงการ
๒) นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วงดรัมไลน PCC
Percussion Ensemble ไดรับรางวัลระดับความสามารถเหรียญเงินและไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อัน ดับ ๑ จากการเข าร ว มการแขง ขั นประกวดวงดรั ม ไลน ป ระเภท Open Division ชิ ง ถ ว ย
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๑๐ ประจําป ๒๕๕๗ ระหวาง
วันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแหงชาติ
๒. รับ รองรายงานการประชุม สภามหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๕๗ วัน ศุก รที่ ๒๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีแกไข
๓. อนุมัติปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ รอบที่ ๒
จํานวน ๙๘ คน
๔. อนุมั ติผ ลการประเมิน ผลงานทางวิช าการเพื่ อกํา หนดตํ าแหน ง ทางวิช าการและจริย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑) ผลการประเมินผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๑ ราย ไดแก อาจารยธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ
ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
๒) ผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๑ ราย
๕. พิจารณาแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดย
๑) อนุมัติการแตงตั้งใหอาจารยสถาพร ปกปอง ดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒) ใหอาจารยสถาพร ปกปอง จัดทํากรอบการปฏิบัติหนาที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในการ
ดํารงตําแหนงตามวาระ ๔ ป เสนอตอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

๒

๒.๑) จัดทําแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนและจัดลําดับความสําคัญกอนหลังในรอบการ
ดํารงตําแหนง ๔ ป ใหเห็นถึงงานที่จะทําในแตละป และเมื่อสิ้นสุดในปที่ ๔ เกิดภาพรวมของการ
เปลี่ยนแปลงอยางไร เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยในวาระแรกของการประชุม
๒.๒) จัดทําบัญชีรายชื่ออาจารยผูที่จะสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งอาจารยผูรับผิดชอบ
และประจําหลักสูตร
๒.๓) จัดทําแผนการพัฒนาอาจารยที่คุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานใหมี
คุณสมบัติพรอมที่จะเปนผูสอน เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และเปนผูสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา
๒.๔) จัดทําแผนและประสานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการสรางบรรยากาศ
วิชาการดานการเรียนการสอนและการวิจัย สําหรับบัณฑิตวิทยาลัย เชน จัดประชุม สัมมนาทาง
วิชาการหรือการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งเปนทางการและไมเปนทางการเกี่ยวกับการวิจัย เทคนิค
การสอนผู ใหญ การทํา ผลงานทางวิ ชาการ และมีก ารชว ยเหลือ ระหว างนัก ศึก ษากั บ นั ก ศึ ก ษา
นักศึกษากับอาจารย ในการกําหนดหัวขอการวิจัย วิธีการวิจัย การสรางเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห
ขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย
๒.๕) จัดทําแผนการสง เสริม นัก ศึก ษาระดับปริญ ญาโทและปริญ ญาเอกเพื่อเปน
ผูชวยนักวิจัยในการทําวิจัยของมหาวิทยาลัย
๒.๖) เสนอแตงตั้งรองคณบดีที่มีผลงานทางวิชาการ มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมี
ความมุงมั่นที่จะพัฒนางานวิชาการ เพื่อเปนแบบอยางแกอาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและงานวิชาการดานอื่นๆ ที่มีคุณภาพ
๓) ใหอาจารยสถาพร ปกปอง และคณบดีทุกคณะลงนามในหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนดวา หากคณบดี/คณะไมผานการประเมินใหพิจารณาตนเองโดยลาออกจากการ
ดํารงตําแหนง
๔) ตอไปใหใชเกณฑตาม ๓) สําหรับผูบริหารระดับอธิการบดีลงมาเชนกัน
๖. พิจารณาแตงตั้งผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร โดย
๑) แตงตั้ง รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช เปนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๒) เริ่มมีผลในการปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป
๓) อนุมัติคาตอบแทนรายเดือน เดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท เปนขั้นตนไปกอน เมื่อครบ ๑ ป
แรกใหประเมินผลงานในการตอสัญญาและการพิจารณาอัตราเงินเดือนที่สมควรจะไดรับตามผลงาน
๔) ภายใน ๓ เดือน ใหรองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช นํา เสนอแผนฏิบัติงานตอสภา
มหาวิทยาลัย รวมทั้งปญหา อุปสรรค ที่ตองการใหชวยเหลือ
๗. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
๑) นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธาน
๒) รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ
๓) คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ
๔) อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เปนกรรมการ
๕) รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
เปนกรรมการ

๓

๖) รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
๗) อาจารยนภพร เชื้อขํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
๘) อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เปนเลขานุการ
๘. อนุมัติเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรเปนรางวัลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําป
๒๕๕๕ โดยใหใชงบประมาณจากเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน
อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย
๑) มอบคณะกรรมการดํ า เนิน งานของสภามหาวิท ยาลั ย ฝ า ยกลั่ น กรองหลั ก สูต ร ไป
ตรวจสอบรายละเอียดงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนวาเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดหรือไม
๒) มอบกรรมการประจําหลักสูตรติดตามดําเนินการกรณีที่ ก.พ. ยังมิไดใหการรับรองคุณวุฒิ
สาขาวิชานี้ เพื่อรองรับประโยชนของผูเรียนที่เปนบุคลากรในระบบราชการ
๙. อนุมัตแิ ตงตั้ง อาจารยกฤตพล วังภูสิต เปนผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๑๐. อนุมัติแตงตั้ง นางสุทธิมล เกษสมบูรณ เปนกรรมการในคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝายอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
๑๑. รับทราบรายงานขอมูลทุนพัฒนาบุคลากรในการศึกษาตอระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยให
กํากับติดตามตามระเบียบราชการ
๑๒. รับทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรดังตอไปนี้แลว
๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖)
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
ทั้งนี้ สําหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๖) มีขอเสนอแนะว า ในการปรับปรุงครั้ง ตอไปใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลั ก สู ต รตามแนวทางกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ ต อ ง
ประกอบดวยคณะกรรมการอยางนอย ๕ คน ไดแก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน
ผูทรงคุณวุฒิห รือผูเชี่ยวชาญสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน หากมี
องคกรวิชาชีพใหมีผูแทนอยางนอย ๑ คน
๑๓. รับทราบวา คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ ไดมีมติในการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต เพื่อการรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร โดยรับรองเฉพาะป ๒๕๕๗ จํานวนนัก ศึกษาที่รับ ๑๘๐ คน กําหนดคาใชจายตลอด
หลักสูตรในการลงทะเบียนเรียนภายในวงเงินไมเกิน ๓๕,๐๐๐ บาท และเฉพาะที่มีการจัดการเรียน
การสอนในที่ตั้งของสถาบันเทานั้น
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

