มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
เมื่อวันศุกรที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
๑. รับทราบและรวมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขัน ดังนี้
๑) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับรางวัล
การแขงขันสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ไดแก นางสาวสุภัสรา พงษสอน นักศึกษาชั้นปที่ ๒ ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
และนายพัทธ ปกปนเพชร นักศึกษาชั้นป ๑ ไดรางวัลชมเชย โดยมี อาจารยกษิดิศ วัชรพร
รณ อาจารยสุมิตรา พรรณกุลบดี อาจารย Rowena Buniel ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา
จารุจินดา เปนผูควบคุมและฝกซอม
๒) นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และนักศึกษา
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดรับรางวัล
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ การประกวดวงป พ าทย ไ ม แ ข็ ง เครื่ อ งคู (เพลงไส พ ระจั น ทร เถา)
ระดับอุดมศึกษา โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๒
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิต จัดโดยมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
รวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นักดนตรีประกอบดวย
(๑) นางสาวเรวดี
วรรณโภคา
ขับรอง
(๒) นายเอกลักษณ
หอมชะเอม
ปใน
(๓) นายจิตรทิวัช
พลอยแดง
ระนาดเอก
(๔) นายนภดล
ขยันการคา
ระนาดทุม
(๕) นายธนาธิป
ปานเขายอย ฆองวงใหญ
(๖) นายวีรภัทร
ริ้วเหลือง
ฆองวงเล็ก
(๗) นายธนบูรณ
ยิ้มเจริญ
ฉิ่ง
(๘) นายจิรศักดิ์
มูลทองชุน
ฉาบเล็ก
(๙) นายอภิวัชญ
เผาฟู
กรับ
(๑๐) นายถนอมศักดิ์ เปาขาว
โหมง
(๑๑) นายวิชาญ
สมพงษ
กลองแขก
(๑๒) นายภูวเชษฐ
รอดกลิ่น
กลองแขก
อาจารยผูควบคุมและฝกซอม ไดแก
(๑) ผูชวยศาสตราจารยสายสุนีย หะหวัง
(๒) อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
(๓) อาจารยณวัฒน
หลาวทอง
(๔) อาจารยโกเมศ
จงเจริญ

๒
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันศุกรที่ ๒๐
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีแกไข
๓. อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ รอบที่
๑ จํานวน ๕๐๖ คน ดังนี้
๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน
๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๐๕ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
๒.๑) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จํานวน ๔๘๓ คน
๒.๒) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๗ คน
๒.๓) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน
๒ คน
๒.๔) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน
๑๓ คน
๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชว ยศาสตราจารย
จํานวน ๑ ราย ไดแก อาจารยไพบูลย วิรยิ ะวัฒนะ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาฟสิกส แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๕. อนุมัติในหลักการการจัดการศึกษาตามโครงการความรวมมือทางวิชาการกับวัดธรรมมงคลใน
การถวายความรูแดพระภิกษุสามเณรโดย
๑) มอบมหาวิ ทยาลั ยเตรีย มการในส วนที่ต องจั ด เตรี ยมใหเ ป นไปตามเกณฑการ
ประเมินศูนยการศึกษานอกที่ตงั้ ของ สกอ.
๒) ใหมีคณะทํางานจัดทําเอกสารโครงการสวนที่เปนรายละเอียดตามรูปแบบที่ตอง
นําเสนอ สกอ. รวมทั้งรายละเอียดงบประมาณตลอดหลักสูตรมาใหม คณะทํางาน
ประกอบดวย
๒.๑) ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒.๒) รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
๒.๓) รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
๓) ใหคณะทํางานตาม ๒) นําเสนอขอมูลการดําเนินการในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
คราวตอไป
๔) มอบอุ ป นายกสภามหาวิ ทยาลั ย (นายถนอม อิ น ทรกํ าเนิ ด ) กํ ากั บ ดู แลการ
ดําเนินการโครงการฯ
๖. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาและพิจารณาการดําเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟาจาก
แสงอาทิตย ดังนี้
๑) พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
ประธาน
๒) ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
กรรมการ
๓) รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
กรรมการ
๔) อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
กรรมการ
๕) อาจารยนภพร เชื้อขํา
กรรมการ
๖) อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
กรรมการ
๗) ผูชวยศาสตราจารยศิริวัฒน สุนทโรทก
กรรมการ
๘) อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
กรรมการและเลขานุการ
๙) ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๓
โดยใหคณะกรรมการไปศึกษาขอมูลและกําหนดแนวทางในการดําเนินการ สวนอํานาจการ
ดําเนินงานนั้นเปนของอธิการบดี
๗. เลือกคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดย
๑) อนุ มั ติ ร ายชื่ อ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ เป น คณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมาทั้งประธาน รองประธาน และผูทรงคุณวุฒิ
ยกเว น รายชื่ อที่ ป รากฏในเอกสารหมายเลข ๑ หน า ๓ ลําดั บ ที่ ๑๒ ให นํ ารายชื่ อบุ คคล
ในบัญชีรายชื่อสํารองลําดับที่ ๑ เลื่อนขึ้นมาเปนลําดับถัดไป
๒) มอบอธิการบดีทาบทามผูส มควรดํารงตําแหนงคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยและรายงานสภามหาวิทยาลัยตอไป
๘. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น โดยที่ประชุม
มีมติดังนี้
๑) ให ป รั บ แก ข อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว า ด ว ยการกํ าหนดระดั บ
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๕ (๓) จากที่กําหนดวาเปนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานบริหาร
บุคคล ปรับแกเปน ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานบริหารบุคคล
๒) ใหแตงตั้ง นางสมอัปสร ปนสุข เปนกรรมการตามขอบังคับฯ ขอ ๕ (๓)
๙. รับทราบวามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรวมกับมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
และสถาบันพระปกเกลา จะจัดโครงการสงเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม หลักสูตรวิทันตสา
สมาธิสําหรับนักบริหาร บุคลากร และบุคคลทั่วไป รุนที่ ๑ โดยหลักสูตรดังกลาวแบงเปน
๒ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑๐๐ ชั่วโมง ทั้งนี้ ภาคการศึกษาที่ ๑ จะจัดในระหวาง
วันที่ ๒๗ เมษายน – ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันจันทร – วันพุธ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐
น. ณ หองประชุมพระเทพสุเมธี ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๑๐.รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันศุกรที่ ๑๗ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐
ปการฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

