มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘
วันศุกรที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
๑. รั บ ทราบและมอบเกี ย รติ คุ ณ บั ต รแสดงความยิ น ดี กั บ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรสายวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ดังนี้ ๑) นักศึกษาสาขาสถาปตยกรรม
ศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร ไดรับรางวัล การประกวดงาน
ออกแบบสถาป ต ยกรรมระดั บ นานาชาติ 16 th International Architecture Design Studio
AIAC2015 Madrid Awards ณ ราชอาณาจักรสเปน โดยไดรับรางวัลชมเชย (Honorable Mention)
จากผลงานรอบสุดทายที่จัดแสดง จํานวน ๔๔ ชิ้น จาก ๑๑ มหาวิทยาลัยจาก ๑๐ ประเทศ ไดแก
(๑) นายเกริ ก ฤทธิ์ ผาสุ ก (๒) นายพิ ษ ณุ พ งศ บุ ญ เป ง (๓) นายเอกสิ ท ธิ์ มุ ย แดงชั ย พั ฒ น
(๔) นายศตวรรษ เยี่ยงบั ณฑิต (๕) นายดนัย ตายธานี (๖) นายวัชรพล วัดจินดา โดยมีอาจารย
ผู ค วบคุ ม ได แ ก (๑) อาจารย ม ณฑล จั น ทร แ จ ม ใส (๒) ผู ช ว ยศาสตราจารย พั ฑ รา สื บ ศิ ริ
(๓) อาจารยอิสรี ศรีคุณ (๔) อาจารยจุฬาลักษณ ชาญกูล ๒) อาจารยไฉน เลาะเงิน สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในนามของคณะลําตัด ดร.ไฉน ลูกเมืองมีน ไดรับรางวัล
เกี ย รติ ย ศ บนเส น ทางชี วิ ต “คนดี ความดี แทนคุ ณ แผ น ดิ น ประจํ า ป ๒๕๕๘” สาขาส ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม ในโครงการหนึ่งลานกลาความดีถวายในหลวง มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
๒. รับ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ครั้ งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่ อวั น ที่ ๑๘
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข
๓. เห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ งาน (Action Plan) ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบนโยบาย
ใหดําเนินการจัดทําระบบงบประมาณตามขอเสนอแนะ
๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย จํานวน
๑ ราย ได แก รองศาสตราจารย ว รนุ ช แจ งสว าง สั งกั ด คณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรม สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๕. เห็ น ชอบแต งตั้ งกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ในตํ าแหน ง
อธิการบดี และคณบดี หรือตําแหนงเทียบเทา ประกอบดวย
๑) ผูชวยศาสตราจารยอารีย วชิรวราการ
ประธานกรรมการ
๒) รองศาสตราจารยสุวิทย เฑียรทอง
รองประธานกรรมการ
๓) รองศาสตราจารย ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกุล
กรรมการ
๔) ดร.เฉลิม ศรีผดุง
กรรมการ
๕) ผูชวยศาสตราจารยชลอ วงศแสวง
กรรมการและเลขานุการ

๒

๖) รองศาสตราจารย ดร.เพียงพบ มนตนวลปรางค ผูชวยเลขานุการ
๗) นายพัฒนพงศ จันทรควง
ผูช วยเลขานุการ
๘) นางลภัสรดา นาคพริก
ผูช วยเลขานุการ

๖. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๑) อธิการบดี
ประธาน
(รองศาสตราจารยพงศ หรดาล)
๒) คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ)
๓) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
(รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน)
๔) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ)
๕) คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสนิ
กรรมการ
๖) ผูชวยศาสตราจารยพูนเกียรติ ประถมบุตร
กรรมการ
๗) ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
กรรมการและเลขานุการ
(อาจารยพีลาภ วงษพานิช)
๘) อาจารยสุธีร คําแกว
ผูชวยเลขานุการ
๗. อนุมัติแนวทางการพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพในการสอบบรรจุเขารับราชการ โดยใหปรับโครงการใน
สวนของจํานวนรอยละใหเหมาะสมและมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขั้นตอนที่คณะกรรมการกําหนดไว
ในโครงการฯ ตอไป หากโครงการไดผลดีก็ใหเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรรว มโครงการ
๘. พิจารณาวาระลับ โดยใหดําเนินการตามมติที่ประชุม
๙. อนุมัติระเบียบและประกาศวิทยาลัยนานาชาติพระนคร โดยใหวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ดําเนินการตามขอเสนอแนะ และใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
๑๐. รับทราบรายงานการติดตามการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๑๑. รับทราบรายงานบันทึกขอตกลงความรวมมือในประเทศและตางประเทศ แผนจัดทําบันทึกขอตกลงความ
รวมมือในประเทศและตางประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมอบมหาวิทยาลัยไปตรวจสอบ
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการฯ กับบันทึกขอตกลงฯ ใหสอดคลองกันเพื่อการดําเนินการตอไป
๑๒. รับทราบการปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหฝายบริหารชี้แจงใหประชาคมรับทราบ
ขอเท็จจริงเพื่อความเขาใจที่ถูกตองดวย
๑๓. รับทราบการดําเนินการบริหารศูนยวัฒนธรรมพระนคร และมอบนิติกรไปตรวจสอบและดําเนินการให
ถูกตองตามกฎหมาย

๓

๑๔. รับทราบกําหนดการนัดหมายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ ในวันศุกรที่ ๒๐
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ป
การฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีขอเสนอแนะวาเวลาในการประชุมมีจํากัด
ขอใหฝายเลขานุการจัดจํานวนวาระการประชุมใหเหมาะสมแกเวลา
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

