มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
๑. รับทราบและแสดงความยินดีในโอกาสการมอบเกียรติคุณบัตรแกบุคลากรสายวิชาการและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดแก
๑.๑ อาจารยราเมศ จุยจุลเจิม ไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาชีววิทยา
๑.๒ นักกีฬาวอลเลยบอลชายไดรับรางวัลชนะเลิศจากการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส” ไดแก ๑) จ.ท. อานนท จายไธสง
๒) จ.อ. นัฐพงศ เกศาพันธ ๓) จ.อ. อาทิตย แกวออนใส ๔) นายศรัณย จารวัฒน ๕) นาย
มาวิน มณีวงษ ๖) นายกิตติศักดิ์ แสงสี ๗) นายอนุชิต ภักดีแกว ๘) นายกฤษดา นิลไสว
๙) จ.อ. ภูวพล โสภาพล ๑๐) จ.ต. พลวัฒน นิตยคําหาญ ๑๑) นายสนั่น นันทยานน ๑๒)
จ.อ. ปยะนัฐ อยูยง ๑๓) จ.ต. ประสิทธิ์ พิลาดวง ๑๔) นายกฤษดา ศรีงาม ๑๕) นายคณิต
ศิ ลปะศร โดยมี ๑) ผู ช วยศาสตราจารย ไอยเรศ ลิบ ลั บ ๒) พ.อ.อ. อนุ ช า ศรี สุ ข ๓)
พ.อ.อ. สุ โ ยธิ น แสงแดง ๔) พ.อ.อ. ดนั ย ทิ พ ย เสถี ย ร ๕) พ.อ.อ. วี ร ะเมธศ เพลิ ง
สงเคราะห และ ๖) พ.อ.อ. สมบูรณ นาคผึ่ง เปนผูฝกสอนและควบคุมทีม
๑.๓ นักศึกษาสังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครูไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การ
ประกวดโครงงานกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี โครงงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา เพื่อ
สืบสานงานดานศิลปะและวัฒนธรรมสูการบูรณาการตามพันธกิจ จากการเขารวมกิจกรรม
ประชุ ม เครื อ ข า ยประกั น คุ ณ ภาพระหว า งสถาบั น ครั้ งที่ ๗ ระหว างวั น ที่ ๒๗ – ๒๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดแก ๑) นายถิรเดช ทิพยฤกษ
๒) นายศุภวิชญ เกียรตินอก ๓) นายเกียรติชัย ขอชูกลาง ๔) นายวราคม พรเบี้ยว ๕) นาย
ณัฐพล แกวเฮา ๖) นายสุริยะ โสชาง ๗) นายอรรถกานต สิมาทอง ๘) นางสาวศกุนี สุวรรณี
๙) นายเชาวลิต วงคบุญมา ๑๐) นางสาวพิมล นิจรัญ ๑๑) นายพรชัย ปนสังข โดยมีอาจารย
ที่ปรึกษา ไดแก ๑) วาที่ ร.ต.หญิง ชัชญาภา วัฒนธรรม ๒) อาจารยพิณทิพย ขาวปลื้ม ๓)
อาจารยพิชาติ แกวพวง ๔) อาจารยปรัชญา ใจภักดี
๑.๔ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร
ได รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ การประกวดแข งขั น เซิ้ งนางไห สร างสรรค สู ส ากล
(ระดับอุดมศึกษา) จากการแขงขันศิลปวัฒนธรรมสรางสรรค ครั้งที่ ๓ ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๑
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ไดแก ๑) นาย

๒

๒.
๓.
๔.

๕.

๖.

เนติพงษ โพธิ์สุวรรณ ๒) นายกิตติรัตน หนุนลี ๓) นายนิพนธ แสงจันทร ๔) นายณัฐพล
นวะสิมัยนาม ๕) นายสุรชัย เนียมสําลี ๖) นายกฤษณะ กิจชุมพร ๗) นายโกมล ยงเพชร
๘) นายสิทธิกร อนุตรภิญโญวงศ ๙) นายภาติยะ เกิดจตุรัส ๑๐) นายพงษวนัย บุญญานุสนธิ
๑๑) นางสาวกุ ลิ สรา เฉลยสุ ข โดยมี อาจารย ผู ฝ กซ อม ได แก ๑) ผู ช วยศาสตราจารย ประจั กษ
ไม เจริ ญ ๒) อาจารย ริ น ทร ลภั ส ชิ น วุ ฒ กุ ล กาญจน ๓) อาจารย ธี รดา นุ น เจริ ญ ๔)
อาจารยณรงคฤทธิ์ เชาวกรรม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่
๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีแกไข
พิจารณาวาระลับ โดยใหดําเนินการตามมติที่ประชุม
อนุ มัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
รอบที่ ๑ จํานวน ๓๔๗ คน จําแนกเปน
๔.๑ ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ๓๑๒ คน
๔.๒ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ๑ คน
๔.๓ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ๒๓ คน
๔.๔ ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ๑๑ คน
พิจารณาโครงการจางเหมาบริการหองเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีมติ ๑) ใหคณบดีทุก
คณะไปสื่อสารกับคณาจารย ใหระบุความตองการวา ตองการใชหองเรียนคุณภาพหรือหองเรียน
แบบเดิม หากตองการหองเรียนแบบเดิมก็ใหสํารวจและระบุขอมูลดวยวาภายใน ๓ ป ตอง
ซอมแซมหรือจัดหาอุปกรณอีกหรือไมและใชงบประมาณเทาใด พรอมใหผูระบุขอมูลลงนามไว
เปนหลักฐานดวย แมจะไมมีการซอมแซมใดๆ ก็ใหลงนามรับรองขอมูลมาเชนกัน ทั้งนี้ หากไม
ระบุวาตองซอมแซม แตตอมาตองมีการซอมแซมจะไมมีงบประมาณจัดสรรให ๒) ถาปญหาการ
เรียนการสอนอยูที่อินเทอรเน็ต (Internet Access) ก็อาจดําเนินการติดตั้งให ๓) หากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมีคําถามอะไรใหสอบถามผูรับผิดชอบ ในการประชุมคราวตอไปจะไดไมตอง
สอบถามกันอีก ๔) หากจะใชหองเรียนคุณภาพก็ใหไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอื่นที่ใชหองเรียน
คุณภาพวาเปนอยางไร โดยประสานเชิญ นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ และรองศาสตราจารยคมเพชร
ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไปดวย ๕) ใหรองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย
กัลยา แสงเรือง) ประสานขอมูลกับอาจารยใหทั่วถึง
พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ และมีมติใหนํากลับไปทบทวน
แลวนําเสนอมาใหมโดยใหคํานึงถึงขอสังเกตของศาสตราจารยสนิท อักษรแกว และนายผดุงชาติ
สุวรรณวงศ ดวย โดย ๑) ที่ประชุมมีขอสังเกตวาบางหลักสูตรไมมีอะไรใหมเลย และจะ
เปดรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๐ และบางหลักสูตร ความตองการอาจมีมากกวา ๑๐๐
คน ๒) ใหนําขอเสนอแนะของนายสมศักดิ์ สุโมตยกุล ไปพิจารณาวา สามารถดําเนินการ
ได ห รื อ ไม โดยกรณี ท วิ ภ าคี นั้ น ให ม หาวิ ท ยาลั ย ไปสํ ารวจและดํ าเนิ น การ ถ าทํ าได ส ว น

๓

หลักสูตรชางบริการซอมเครื่องปรับอากาศนั้น ใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมนําไปพิจารณา ๓) ใหทุกหลักสูตรคํานวณคาใชจายใหชัดเจน
๗. อนุมัติแตงตั้ง พันตํารวจเอก ณัฐณวิทย สิทธาภิรมย เปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
๘. รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับวาระที่
๓.๗ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยนั้น ใหเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายธุรกิจและการลงทุน เปน คณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ฝายธุรกิจและการลงทุนเพื่อการศึกษา
๙. รับทราบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐.รับทราบเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑.รับทราบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร (หลักสูตรหกป)
๑๒. รับทราบแนวปฏิบัติในการรับทราบการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา

ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

