มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
วันศุกร!ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ห#องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ! ๑๐๐ ป(การฝ*กหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

..............................................................
๑. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร&ที่ ๓๑
สิงหาคม – วันอาทิตย&ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอให.ปรับรายงานสรุปในความสําคัญให.สั้น
กระชับ
๒. อนุมัติให.ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๔ รอบที่ ๓ แก6ผู.สําเร็จ
การศึกษา จํานวน ๖ คน ดังนี้
๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๓ คน
๒) ระดับปริญญาโท จํานวน ๓ คน
๓. เห็นชอบยุทธศาสตร&การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระยะเวลา ๕ ป= (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
โดยให.สถาบันวิจัยและพัฒนาออกหนังสือเวียนภายในเดือนนี้
๑) กําหนดให.อาจารย&คุณวุฒิปริญญาเอกทําวิจัยป=ละ ๑ เรื่อง อาจารย& คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทให.
ทํ า วิ จั ย ๒ ป= ต6 อ ๑ เรื่ อ ง และให. เ ชิ ญ อาจารย& เ หล6 า นั้ น มาหารื อ กั บ กรรมการดํ า เนิ น งานของสภา
มหาวิทยาลัยฝEายวิชาการฯ
๒) ให.คณะต6างๆ ตกลงกันว6าเนื้อหาสาระของการวิจัย ตั้งแต6ป= ๒๕๕๕-๒๕๕๖ จะเปHนอย6างไร
โดยให.มีที่ปรึกษาประจําคณะ
๔. อนุมัติการปรับงบประมาณรายจ6ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําป= พ.ศ. ๒๕๕๕
๕. เห็นชอบคําขอตั้งงบประมาณรายจ6ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําป= พ.ศ. ๒๕๕๖ จาก
งบประมาณแผ6นดินในวงเงิน ๔๔๒,๗๐๔,๘๐๐ บาท ตามที่ได.รับอนุมัติจากรัฐสภาฯ
๖. อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจ6าย เงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําป=
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให.รวมยอดงบประมาณ
รายจ6ายที่ได.อนุมัติดังกล6าวในงบประมาณรายจ6ายประจําป= พ.ศ. ๒๕๕๖ ด.วย
๗. รับทราบรายงานสรุปข.อมูลจํานวนป=ที่ศึกษาของนักศึกษาที่รับเข.าศึกษาในป=การศึกษา ๒๕๔๗-๒๕๕๑
ภาคปกติ โดยขอให.จัดเก็บข.อมูลทุกภาคการศึกษาให.เปHนปOจจุบัน
๘. รับทราบรายงานผลการดํา เนิ นงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ราชภั ฏพระนคร ครั้ งที่ ๗/
๒๕๕๕ วันศุกร&ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๙. รับทราบข.อสังเกตจากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการท.องถิ่น จังหวัด และด.านการศึกษา โดยให.ทํา
หนังสือตอบขอบคุณพร.อมแจ.งไปด.วยว6าจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยและนําไปปฏิบัติต6อไป โดยให.
แนบเอกสารการดําเนินงานของศูนย&ความเปHนเลิศทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข.องไปด.วย

๑๐. รับทราบการตอบข.อหารือองค&ประกอบคณะกรรมการสัตวแพทยสภาฯ กรณีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร&
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยชอบแล. ว ย6 อ มเปH น กรรมการโดยตํ า แหน6 ง
ในคณะกรรมการสัตวแพทยสภาฯ โดยผลของกฎหมายในทันทีที่ได.รับแต6งตั้งเปHนคณบดี

-๒๑๑. รับทราบคําชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ&มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ในกรณีอาจารย&ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ&มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้ ๑) ให.อาจารย&ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปHนอาจารย&ผู.สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได.
แม.จะยังไม6มีผลงานวิจัยหลังสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา ๒ ป=นับจากวันที่เริ่มสอน จะต.อง
มีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเปHนอาจารย&ผู.สอนในระดับปริญญาเอก และเปHนอาจารย&ประจําหลักสูตร
อาจารย&ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ& และอาจารย&ผู.สอบวิทยานิพนธ&ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได.
๒) ประเด็น “ประสบการณ&ในการทําวิจัย” ที่ระบุในข.อ ๙.๑ และ ๙.๒ ของเกณฑ&มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม6ให.นับผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาของนักศึกษาที่อาจารย&ผู.นั้นมีชื่อ
เปHนหัวหน.านักวิจัยหรือนักวิจัยร6วมในฐานะอาจารย&ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ&ของนักศึกษา ทั้งที่ได.รับการ
ตีพิมพ&หรือไม6ได.ตีพิมพ&เผยแพร6 โดยให.ใช.กับหลักสูตรที่ได.รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
นั บ จากวั น ที่ ๗ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เปH น ต. น ไป และมอบมหาวิ ท ยาลั ย และหน6 ว ยงานที่ จั ด
การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาถือเปHนแนวปฏิบัติต6อไป
๑๒. รับทราบการรับรองคุณวุฒิของผู.สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๑) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร& หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
๒) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟUสิกส& (๕ ป=) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
๓) ครุศาสตรบัณฑิต (ฉบับ ป= พ.ศ. ๒๕๕๐) ปรับปรุงแก.ไขบางส6วน สาขาวิชาสังคม
ศึกษา สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร&ทั่วไป สาขาวิชาศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาคณิตศาสตร& สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๔) ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ป=) สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรใหม6 พ.ศ. ๒๕๕๐
๕) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร หลักสูตรใหม6 พ.ศ. ๒๕๔๙
๖) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต6อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๔๙
๗) หลักสูตรกลาง (รองรับหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร ซึ่งเปHนไป
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗) จํานวน ๘๑ หลักสูตร รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม
๘) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค&การ หลักสูตรใหม6
พ.ศ. ๒๕๕๐

๙) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรใหม6 พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๐) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท.องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๑) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๓) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส& หลักสูตรใหม6 พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๔) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๕) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๖) ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ป=) สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรใหม6 พ.ศ. ๒๕๕๐

-๓๑๗) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๘) ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รองรับหลักสูตร
กลาง (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งเปHนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยมอบมอบรองอธิการบดีฝEายวิชาการและบริการวิชาการจัดทําเอกสารรวบรวมหลักสูตรที่
ได.รับการรับรองเพื่อใช.เปHนเอกสารประกอบสําหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๓. รับทราบว6าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให.ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอิสลามศึกษา (๕ ป=) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่
๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรดังกล6าวสภามหาวิทยาลัยได.ให.ความเห็นชอบ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๘
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๔. รับทราบว6าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได.แจ.งเกณฑ&การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระบบ
การศึกษาทางไกล จํานวน ๑๑ ข.อ เพื่อให.สภาสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค&จะเปUดดําเนินการหลักสูตร
การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
๑๕. รับทราบรายงานศูนย&ความเปHนเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว6าเปHนศูนย&ที่ได.รับมอบหมาย
ให.ดําเนินการจัดการความรู. (KM) และการอบรมพัฒนาคณาจารย&ของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ&มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ6งชี้ที่ ๗.๒ มีการพัฒนาสถาบันสู6องค&การเรียนรู.และได.จัดทําเอกสารการ
ดําเนินการ เผยแพร6
๑๖. รับทราบรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําป=การศึกษา ๒๕๕๔
และผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ในป=การศึกษา ๒๕๕๔ ได.คะแนน
เฉลี่ย ๔.๖๓ อยู6ในระดับดีมาก
๒) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป=การศึกษา ๒๕๕๔ ในระดับ

มหาวิทยาลัยของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในภาพรวมได.คะแนนเฉลี่ย ๔.๗๙ อยู6ใน
ระดับดีมาก
๑๗. รับทราบการประสานงานการประชุมของสภามหาวิทยาลัย โดยให.กําหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายป=เพื่อ
เปHนข.อมูลการจัดประชุม
๑๘. รั บ ทราบการจั ด กิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร โดยให. จั ด ทํ า หนั ง สื อ เวี ย นแจ. ง
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อเชิญเข.าร6วมกิจกรรม
ฝEายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และกลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย

