๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๐
วันจันทรที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
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4

6

ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. นายดุสิต เจริญควนิช
๔. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๕. รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
๖. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๗. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๘. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล
๙. ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ

๑๐. อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารยประกาศิต โสไกร
อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
อาจารยชาติเมธี หงษา
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
อาจารยนภพร เชื้อขํา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

ผูลาประชุม
๑. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รักษาราชการ
แทนอธิ ก ารบดี / กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย โดย
ตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

๒
๒.
๓.
๔.
๕.

ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม
ศาสตราจารยจํานงค อดิวัฒนสิทธิ์
นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
นายไพรัช อรรถกามานนท

ผูเขารวมประชุม
๑. รองศาสตราจารยพิเศษกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยมณฑล จันทรแจมใส
๓. อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
๔. อาจารยพัฒนพงษ จันทรควง
๕. อาจารยสถาพร ปกปอง
๖. อาจารยชินวงศ ศรีงาม
๗. ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
๘. ผูชวยศาสตราจารยประจักษ ไมเจริญ
๙. ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล ปอมสถิตย
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
2

นายสมชาย ทองพันธอยู
ผูชวยศาสตราจารยอรุณรุง ปภาพสิษฐ
นางสาวชัชมน ประดิษฐการ
อาจารยบัณฑิต ประสานตรี
อาจารยสุพัตรา กันนุช
อาจารยมลฤดี กี่เอียน
อาจารยชิติพัทธ ชิตสกุล
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นายวิทู โชติรัตน
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู อํ า น วยการสํ า นั กวิ ท ยบ ริ ก ารแล ะเท ค โน โล ยี
สารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
รองคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
อาจารยประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
อาจารยประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
อาจารยประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
อาจารยประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
นิติกร
นิติกร
นิติกร
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

๓

2

นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร กล า วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนด สรุปไดดังนี้

4

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

6

๑) แตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๒) แตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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อาจารย จุ ไร วรศั กดิ์ โยธิ น รองอธิ การบดี /เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย เรี ยนที่ ประชุ มว า ตามที่
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครบวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และอยูระหวางการสรรหาอธิการบดี นั้น เพื่อให
การบริหารกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดําเนินไปดวยความเรียบรอย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีมติแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารยเดช
บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เมื่อผูรักษาราชการแทนอธิการบดีเสนอผูสมควรดํารงตําแหนงรองอธิการบดีใหนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
และนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาวาเหมาะสมแลวใหความเห็นชอบใหแจงที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบใน
การประชุมครั้งตอไป โดยถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติใหความเห็นชอบ เพื่อใหผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
สามารถทํางานตอไปได
ในการนี้ ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี ไดนําเสนอผูสมควรดํารงตําแหนงรองอธิการบดีตอ
นายกสภามหาวิทยาลัย และนายกสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบเรียบรอย ดังตอไปนี้
๑) ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
๒) ผูชวยศาสตราจารยมณฑล จันทรแจมใส
๓) รองศาสตราจารยพิเศษกัลยา แสงเรือง
๔) อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
๕) อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนที่ป ระชุมวา ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง
ตําแหนงบริหาร ไดครบวาระการดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแลวนั้น ในการนี้ จึงไดมีการ

๔
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ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบรอยแลว ผลการดําเนินการเลือกมีดังตอไปนี้
๑) รองอธิ ก ารบดี ที่ ม าประชุ ม เลื อ กกั น เองหนึ่ งคน เป น กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย คื อ
ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
๒) คณ บดี ที่ ม าประชุ ม เลื อ กกั น เองสองคน เป น กรรมการสภ ามหาวิ ท ยาลั ย คื อ
ผูชวยศาสตราจารยประกาศิต โสไกร และรองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
๓) ผู อํ านวยการสถาบั น ผู อํ านวยการสํ านั ก ผู อํานวยการศู น ย หั ว หน าส ว นราชการ หรื อ
หัว หน าหน วยงานที่ เรีย กชื่ ออย างอื่ น ที่ มีฐ านะเที ยบเท า ที่ มาประชุมเลือกกัน เองหนึ่ งคน เป น กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คือ อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ
ทั้งนี้ ใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ตั้งแตวันที่ ๑๘
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึง วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ดังรายละเอีย ดในเอกสารประกอบการประชุ มตามระเบี ย บวาระนี้ และผูได รับ เลื อกได เข า
ประชุมครั้งนี้ดวยแลว จึงเรียนที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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๑.๓ พิธีรดน้ําขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนที่ประชุมวา ดวยวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เปน
ชวงเทศกาลสงกรานตหรือประเพณีปใหมของประเทศไทย ซึ่งชาวไทยจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีตางๆ ไดแก
การทําบุญตักบาตร การสรงน้ําพระ การรักษาศีล การเจริญภาวนา และการขอพรผูใหญ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครจึ ง เห็ น สมควรจั ด พิ ธี ร ดน้ํ า ขอพรนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
สงกรานตที่งดงามและมีคุณคายิ่งของไทย ในวันจันทรที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพิฆเนศวร
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภามหาวิทยาลัยแลว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๔ แสดงความยินดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนที่ประชุมวา ดวยศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรับคัดเลือกเปนผูทําคุณประโยชนใหแกกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป ๒๕๖๐
โดยไดรับประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” เมื่อวันเสารที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ
ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอแสดงความยินดี
มติที่ประชุม รับทราบและแสดงความยินดี
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๑.๕ มอบเกียรติคุณบัตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนที่ประชุมวา ดวยมีอาจารยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ไดรับการเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก
๑) ผู ช วยศาสตราจารย เดช บุ ญ ประจัก ษ คณบดี คณะวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี รั กษา
ราชการแทนอธิการบดี ไดรับคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป ๒๕๕๙ จากกระทรวงศึกษาธิการ
โดยไดรับรางวัลครุฑทองคําจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบ
รัฐบาล
๒) รางวัลในการประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๕ 5th Education
Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V) วันที่ ๒ – ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ไดแก
๒.๑) รางวัลผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับดีมาก กลุมหลากหลายทางชีวภาพ จาก
โครงการวิจัย เรื่อง องคความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาพื้นเมืองไทยทรงดํา ตําบลบานดอน อําเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
๒.๑.๑) อาจารยรุจิราภา งามสระคู
๒.๑.๒) อาจารยปุณยภา พลวัน
๒.๒) รางวัลผลงานวิจัยแบบโปสเตอร ระดับดีมาก กลุมหลากหลายทางชีวภาพ จาก
โครงการวิจัยเรื่อง องคความรูดานการดูแลสุขภาพจากภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนไทยทรงดํา ตําบลบานดอน
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
๒.๒.๑) ผูชวยศาสตราจารยอะเคื้อ กุลประสูติดิลก
๒.๒.๒) อาจารยปุณยภา พลวัน
๓) รางวัลเครือขายความรวมมือการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยี
และนวัต กรรม” (The National Conference on Technology and Innovation Management : NCTIM)
วันที่ ๑ – ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๓.๑) รางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยม บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเสมือน
จริง เรื่องระบบสุริยะ ดวยเทคโนโลยีออคเมนตเตดเรียลลิตี
๓.๑.๑) นายวรรณศิลป ภูเดนใส
๓.๑.๒) ผูชวยศาสตราจารยสุนันทา ศรีมวง
๓.๒) รางวัลบทความวิจัยระดับดี บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับ
ควบคุมอุปกรณไฟฟาผานระบบ Smart Phone
๓.๒.๑) นายสมประสงค อินทรรักษ
๓.๒.๒) ผูชวยศาสตราจารยสุนันทา ศรีมวง
จึงเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัติแกบุคคลดังกลาว
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จากนั้ น นายกสภามหาวิท ยาลั ย ได มอบเกี ย รติ คุณ บั ต ร และกล าวแสดงความยิ น ดี พร อมให
โอวาทความวา ในนามของสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ไดรับรางวัลครุฑทองคําในฐานะขาราชการดีเดน ซึ่ง
เปนรางวัลที่คัดเลือกกันทั่วไป โดยตองเปนผูประพฤติตนดีงาม สละเวลาอุทิศเวลาทําประโยชนใหแกราชการ
การไดรับรางวัลนี้มาจึงเปนความภูมิใจแกตนเองและสถาบันที่สังกัด สวนอาจารยและนักศึกษาที่ไดรับรางวัลจาก
การเสนอผลงานและการประกวดตางๆ ขอแสดงความยินดีในความวิริยะอุตสาหะ และขอบคุณที่ไดนําชื่อเสียง
มาสู ม หาวิ ท ยาลั ย หวั งว าทุ ก คนจะได พ ยายามมุ ม านะต อ ไปเพื่ อ นํ าความสํ าเร็ จ มาสู ม หาวิ ท ยาลั ย และเป น
ประโยชนสวนตนมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบและแสดงความยินดี
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระปกติจํานวน ๑๐ หนา และวาระลับจํานวน ๙ หนา
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมวาระปกติ โดยมีการแกไขดังนี้
๒.๑.๑ หน า ๕ ของรายงานการประชุ ม ซึ่ งเป น หน า ๑๕ ของเอกสารประกอบการ
ประชุม บรรทัดที่ ๑-๒ “...๒.๔) แมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารคนอื่น ก็
จะเปนเชนเดียวกัน...” ปรับแกเปนดังนี้ “...๒.๔) แมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหารคนอื่น หากไดรับเลือกเปนกรรมการสรรหาอธิการบดี ก็จะเปนเชนเดียวกัน...”
๒.๑.๒ หนา ๖ ของรายงานการประชุม ซึ่งเปนหนา ๑๖ ของเอกสารประกอบการประชุม
บรรทัดที่ ๒๖ และบรรทัดที่ ๓๕ แกไขนามสกุลของอาจารยชาติเมธี จาก “หงสา” เปน “หงษา”
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมวาระลับ โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๒
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๒ เพื่อ
ขออนุมัติปริญญา ทั้งนี้ โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณา
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นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายวา ทุกๆ ป ใหประธานกรรมการประจําหลักสูตรตรวจตรา
ใหดีวามีอาจารยประจําหลักสูตรครบถวน เพราะมีกรณีเกิดขึ้นแลววาเมื่อมีการตรวจสอบยอนหลังพบวา บางปมี
กรรมการหลักสูตรไมครบถวน จึงไมรับรองหลักสูตร ซึ่งก็เปนความเสียหายอยางมาก มหาวิทยาลัยบูรพาที่เกิด
กรณีไมรับรองหลักสูตรก็เพราะวาในระหวางปการศึกษามีกรรมการสวนหนึ่งขาดไป ไมไดเตรียมคน ประธาน
กรรมการประจําหลักสูตรจึงตองตรวจสอบ และถาพบวากรรมการขาดไปก็ตองรีบจัดหามาแทนทันที
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ป การศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๒
ดังตอไปนี้
๑.๑) ระดับปริญญาโท จํานวน ๑ คน
๑.๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๖๒๗ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
๑.๒.๑) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๑
คน
๑.๒.๒) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๘๓
คน
๑.๒.๓) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๒๒๕
คน
๑.๒.๔) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๒๑
คน
๑.๒.๕) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน
๖๙
คน
๑.๒.๖) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน
๘
คน
๑.๒.๗) ปริญญาศิลปบัณฑิต
จํานวน
๑๑ คน
๑.๒.๘) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
จํานวน
๕๒ คน
๑.๒.๙) ปริญญาบัญชีบัณฑิต
จํานวน
๓๗ คน
๑.๑๐) ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๔ คน
๑.๑๑) ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๓๕ คน
๑.๒๒) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน
๖๗ คน
๑.๒๓) ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๑๔
คน
๒) มอบนโยบายใหประธานกรรมการประจําหลักสูตร ตรวจสอบขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรให
ครบถวนทุกป หากกรรมการประจําหลักสูตรไมครบ ใหรีบดําเนินการจัดหาทดแทนทันที เพื่อมิใหเกิดความเสียหายจาก
การไมรับรองปริญญา
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๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผู ชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ ผูชวยเลขานุการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย /ผู ช ว ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการพิ จ ารณาตํ าแหน งทางวิ ช าการนํ าเสนอข อ มู ล ความว า ด ว ย
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
รายละเอียดดังเอกสารที่นําเสนอที่ประชุมเปนวาระลับ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

๘
มติที่ประชุม
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๑) อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยซึ่งผานเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด จํานวน ๑ ราย ไดแก อาจารยคงเอก ศิริงาม สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยอนุมัติแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๙
๒) อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยจํานวน ๒ ราย ซึ่งไมผาน
เกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด

๓.๓ กําหนดอัตราเงินเดือนของผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(วาระลับ)
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๓.๔ (ราง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยฝายเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนคร โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเสนอ (ราง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ งผ านคณะกรรมการสภาวิช าการ และคณะกรรมการดํ าเนิ น งานของสภามหาวิทยาลั ย ฝาย
กลั่นกรองหลักสูตรเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา จากนั้นไดเชิญนายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ/
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร นําเสนอขอมูลเพิ่มเติมความวา
การปรับปรุงหลักสูตรนี้เปนไปตามแผนที่กําหนด บัณฑิตของสาขาวิชานี้มีงานทําทุกคน อาชีพนักบัญชีเปน ๑ ใน ๘
อาชีพที่สามารถเคลื่อนยายแรงงานไดอยางเสรีภายใตขอตกลง MRA (Mutual Recognition Arrangements) หลักสูตร
นี้มีการบรรจุเนื้อหาที่เปนมาตรฐานระหวางประเทศ สามารถที่จะไปทํางานในประเทศในอาเซียนได และองคการอาชีพ
ในกลุมประเทศประชาคมอาเซียนก็ไดตกลงยอมรับกันเกี่ยวกับคุณสมบั ตินักบัญชีในกลุมประเทศของอาเซียน ถา
บัณฑิตสาขาวิชาบัญชีของมหาวิทยาลัยที่สนใจไปทํางานในประเทศอาเซียน ถามีความสามารถดานภาษาอังกฤษก็จะ
สามารถไปทํ างานในกลุ มประเทศอาเซี ยนได เป นที่ น าภู มิใจ อย างไรก็ ตาม เห็ นด วยกั บข อสั งเกตของนายกสภา
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกรรมการประจําหลักสูตรวา ในขณะใชหลักสูตรตองมีกรรมการประจําหลักสูตรครบทั้ง ๕ คน ซึ่ง
กรรมการหลักสูตรก็ไดใหคําสัญญาไวแลว
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา สาขาวิชานี้สังกัดคณะใด
รองศาสตราจารยพิเศษกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี/เลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรเรียนวา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมใหมีอาจารยพิเศษ
มาเปนผูสอนเกินสัดสวนรอยละ ๕๐ ของรายวิชาทั้งหมด
อาจารยชิติพัทธ ชิตสกุล กรรมการประจําหลักสูตรรายงานวา อาจารยประจํามีจํานวนเพียงพอ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวแสดงความเห็นดวยกับนายผดุงชาติ สุวรรณวงศวา จากการสํารวจ
อาชีพ ๑ ใน ๑๐ วิชาชีพที่เปนที่ตองการคือ บัญชี ดังนั้น ถาสามารถทําใหเปนภาษาอังกฤษ พัฒนานักศึกษาใหใช
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ภาษาอังกฤษใหคลอง จะไดมีโอกาสทํางานไดมากขึ้นในบริษัทที่มีชื่อเสียงและมั่นคง หากเวลาสอนไดระบุคําศัพท
เฉพาะที่เปนภาษาอังกฤษกํากับไวดวย เมื่อนักศึกษาไดพบคําศัพทเหลานั้นในการเรียนทุกๆ วัน ก็จะไดเปรียบดาน
ความรูบัญชีภาษาอังกฤษ
นายดุสิต เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอแนะใหพัฒนานักศึกษาให
สามารถเปนผูบริหารการเงิน (CFO หรือ Chief Financial Officer) ไดดวย เพราะเปนที่ตองการมาก โดยฝกฝน เชน จัด
อบรมระยะสั้น
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหขอมูลวามีวิชาทางดานการเงินในหลักสูตรอยูแลว
นายดุ สิ ต เจริญควนิ ช กล าววา แมจะมีวิ ชารองรั บในหลั กสูตรแต เสนอให พัฒนานั กศึกษาให มี
ศักยภาพรองรับตําแหนงงานดังกลาว
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา แผนรับนักศึกษากําหนดไวปละ ๘๐ คน ๔ ปจะมีนักศึกษา ๓๒๐
คน สาขาวิชาจะดูแลใหเกิดคุณภาพไดอยางไร
อาจารยชิติพัทธ ชิตสกุล ใหขอมูลวา สาขาวิชามีอาจารยประจํา ๑๐ คน จึงสามารถดูแลนักศึกษา
ไดทั้งหมด
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณี โชติ ถามวา ยอดนักศึกษาดังกลาวรวมภาคพิเศษ (กศ.พบ.) หรือไม
เพราะแผนรับนักศึกษา รวมทั้งภาคปกติและภาคพิเศษคือไมเกินปละ ๘๐ คน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา มีแผนรับนักศึกษาภาคพิเศษหรือไม
รองศาสตราจารยพิเศษกัลยา แสงเรือง ตอบวา แผนรับนักศึกษาภาคพิเศษจะแยกเปนแผนอีกฉบับ
หนึ่ง จึงขอใหดูแลใหดี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ขณะนี้สํานักงานการตรวจเงินแผนดินกําลังตรวจสอบอยูแ ละเปน
ป ญหามากในหลายมหาวิทยาลั ยคื อ เรื่องแผนกั บการรับจริง ๒,๐๐๐ กว าหลั กสู ตรที่ มีประกาศออกมา จึงขอให
ตรวจสอบใหดี อยาใหเสียหายตอมหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายวา เมื่อมหาวิทยาลัยเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษไดเปนจํานวน
เทาใด ใหนํามารายงานสภามหาวิทยาลัยดวย
มติที่ประชุม ๑) อนุมัตหิ ลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) มอบนโยบายว า เมื่ อมหาวิ ทยาลั ยเป ดรับนั กศึ กษาภาคพิ เศษได เป นจํ านวนเท าใด ให นํ ามา
รายงานสภามหาวิทยาลัยดวย
๓.๕ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหารเปนกรรมการสรรหาอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่อาจารยสถาพร ปกปอง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู ดํ ารงตํ าแหน งบริหาร/กรรมการสรรหาอธิ การบดี ครบวาระการเป นกรรมการสภามหาวิทยาลั ยจากผู ดํ ารง
ตํ าแหน งบริ หารเมื่ อวั นที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ทํ าให พ นการเป นกรรมการสรรหาอธิ การบดี ด วยนั้ น ในการนี้ จึ ง
เห็นสมควรแตงตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๖ ที่ระบุวา “...ในกรณี
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เลือกกันเองวาจะใหผูใดเปนกรรมการสรรหาอธิการบดี ในการนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหารไดเลือกรองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน เปนกรรมการสรรหาอธิการบดีแทนตําแหนงที่วางลง
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามมติ แ ละข อ เสนอแนะของที่ ประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า ตามที่ ได มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่
๕/๒๕๖๐ เมื่ อวั น ศุ กรที่ ๑๗ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้ น ฝ ายเลขานุ การสภามหาวิท ยาลั ย ได ติ ด ตามการ
ดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของที่ประชุมแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม ตามระเบียบ
วาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
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๕.๒ การรับรองคุณ วุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จํานวน ๒ หลักสูตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา ได นํ าส งสํ าเนาหนั งสื อสํ านั ก งาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/๓๙๘ ลงวั น ที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาฯ ซึ่งรวมทั้งหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครดวย ไดแก
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ทยาศาสตรสุ ขภาพ การดู แลและการจั ด การ
สุขภาพผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๑
รายละเอีย ดดัง เอกสารประกอบการประชุม ตามระเบีย บวาระนี ้ จึง เสนอที ่ป ระชุม เพื ่อ
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๕.๓ ขอเชิญเขารวม TAGB FORUM/เสวนา สสมท เรื่อง “มาตรการตาม ม.44 กับการ
แกปญหาอุดมศึกษาไทย”
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) มีหนังสือที่
สสมท ๐๐๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เชิญนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหาร
รวมทั้ งคณาจารย ที่ ส นใจเข า ร ว ม TAGB FORUM/เสวนา สสมท (Thai Association of Governing Board of
universities and colleges FORUM/เสวนาสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)) เรื่อง “มาตรการตาม ม.๔๔ กับการ
แกปญหาอุดมศึกษาไทย” ในวันศุกรที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองแมนดาริน A ชั้น ๑
โรงแรมแมนดาริน ถ.สามยาน กรุงเทพฯ จํานวนไมเกิน ๓ ทาน/สถาบัน โดยไมเสียคาใชจาย รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

14

มติที่ประชุม

16

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
คือวันศุกรที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

18

รับทราบ

20

มติที่ประชุม

22

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

24
26
28
30
32

รับทราบ

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

