มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

..............................................................
๑. แสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดรับตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย ไดแก อาจารยอุเทน ทองทิพย สังกัดคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร และนักศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศในการแขงขัน
วอลเลยบอลชาย กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ มอดินแดงเกมส ณ จังหวัดขอนแกน
๒. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผูดํารงตําแหนงบริหาร ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. รับทราบวารองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดมอบหนังสือพุทธ
ภูมิ ที่ไดเรียบเรียงจัดทําตนฉบับจากการมีโอกาสเขารวมโครงการพระนครธรรม:จาริกบําเพ็ญบุญ ณ
สังเวชนียสถานและวัดไทย ประเทศอินเดีย – เนปาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหวางวันที่ ๓ –
๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นําเสนอขอมูลสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แหง เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติในการเขา
รวมโครงการครั้งตอๆ ไป
๔. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่ อวัน ศุกร ที่ ๒๘ กุม ภาพั นธ พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยมีแกไข
๕. อนุ มัติ ปริ ญญาบั ตร แกผู สํ าเร็จ การศึ กษาประจํา ภาคการศึ กษาที่ ๒ / ๒๕๕๖ รอบที่ ๑ โดยมอบ
คณะกรรมการสร างความเปนเลิศ ของการฝก หัดครู พิจ ารณาดําเนิ นการกรณีบัณฑิตสาขาวิช า
การศึกษาไดเกียรตินิยมจํานวนมาก
๖. รับทราบรายงานผลการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร
พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบอธิการบดีนําขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินฯ ไปหารือกับคณบดีวา
จะดําเนินการอะไร อยางไร ใชงบประมาณเทาใด ใครรับผิดชอบ เริ่มตนและแลวเสร็จเมื่อใด และนํา
กลับมารายงานสภามหาวิทยาลัยภายใน ๒ เดือน โดยจัดทําเอกสารรายงานโดยสรุปเพียงสั้นๆ
๗. พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมีมติดังนี้
๗.๑ มอบคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรไปตรวจสอบ
เกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดใหชัดเจนโดยเฉพาะคุณสมบัติของกรรมการประจําหลักสูตร
๗.๒ มอบอธิการบดีพิจารณาเรื่องงบประมาณที่ตองใชวา ตองใชเทาใด เมื่อใดจะคุมทุน
๘. พิจารณาคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการการผนึกกําลัง
เพื่อสรางความเปนเลิศของการฝกหัดครู และมีมติดังนี้
๘.๑ ใหปรับคําสั่งตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
๘.๒ มอบคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู ประสานดําเนินการกิจกรรมสรางความเปนเลิศของการ
ฝกหัดครูใหโดดเดน รวมทั้งการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาครูที่วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน

๒

๙. รับ ทราบรายงานการดําเนิน งานตามมติ ของสภามหาวิท ยาลั ย ครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๗ วั นศุก รที่ ๒๘
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๐. รับ ทราบวาสํานัก งาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึก ษาธิการ มีหนัง สือที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๘๓ ลงวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ แจงวา ก.ค.ศ. มีมติรับรองคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อประโยชน
ในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๒ คุณวุฒิ ไดแก ๑)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ๒) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
๑๑. รับทราบตัวชี้วัด (KPI) ของผูบริหารและบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย
๑๑.๑ ใหตรวจสอบแกไขคําผิด
๑๑.๒ ใหอธิบายภาพรวมของการจัดทําวาสอดคลองกับยุทธศาสตร เกณฑประเมินผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร และ KPI รวมทั้งขั้นตอนการใชพรอมคําอธิบายตางๆ
๑๒. รับทราบรายงานผลการพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษา
โดยใหม หาวิท ยาลัยนํากลับ ไปพิจ ารณาทบทวนอีก ครั้ง หนึ่ง ใหร อบคอบ กรณีที่ตองการตอเวลา
ราชการ ใหนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป
๑๓. รับ ทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้ง ที่ ๓/๒๕๕๗ วันศุกรที่ ๒๕
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐
ปการฝกหัดครูไทย
๑๔. รับทราบและเขารวมพิธีขออโหสิกรรมตอนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อลาอุปสมบทของผูเขารวมอุปสมบทตามโครงการพระนครธรรม:จาริกบําเพ็ญบุญ ณ
สังเวชนียสถานและวัดไทย ประเทศอินเดีย – เนปาล รุนที่ ๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ระหวางวันที่ ๒๒ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผูรวมอุปสมบทในโครงการนี้ จํานวน ๖ ราย คือ
๑) รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ๒) รองศาสตราจารยพงศ หรดาล ๓) รองศาสตราจารยสุพจน
แสงเงิน ๔) อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ๕) ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ ๖) อาจารย
อเนกชัย หอมพิกุล
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

