มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
๑. รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ แต งตั้ งคณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู ทรงคุ ณวุฒิ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามที่เสนอทุกราย ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. รับทราบ พรอมรวมอนุโมทนาและอโหสิกรรมแกผูลาอุปสมบท/บวชเนกขัมมนารี ตามโครงการพระ
นครธรรมเฉลิมฉลอง ๑๒๓ ป การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จาริกบําเพ็ญบุญ ณ สังเวช
นียสถานและวัดไทย ประเทศอินเดีย – เนปาล รุนที่ ๖ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหวาง
วันที่ ๑-๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. รับทราบและรวมแสดงความยินดีในโอกาสมอบเกียรติคุณบัตรบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้
๓.๑ ผูที่ไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๒
ราย ไดแก (๑) อาจารยอเนกชัย หอมพิกุล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (๒) อาจารยสุมนา โสตถิผลอนันต
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
๓.๒ ผูชวยศาสตราจารยมุกดา ลิบลับ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสั งคมศาสตร ได รับ รางวั ล “สตรีตั ว อย างแห งป ” ประจํ าป พุท ธศั กราช ๒๕๕๘ สาขาบริการ
วิชาการ จากโครงการหนึ่งลานกลาความดีถวายในหลวง สํานักงานคณะกรรมการรางวัลไทย
๓.๓ นักศึกษาที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก
๑) นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ ได รั บ รางวั ล จากการเข า ร ว มการแข ง ขั น
เทศกาลเล า นิ ทานน านาชาติ The 3 rd Surin International Storytelling Festival 2016 ณ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริน ทร จั งหวั ด สุ ริ น ทร ระหว าง ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ได แก (๑) นาย
ภาณุวัฒน พุมพวง ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันเลานิทานภาษาอังกฤษ และ (๒) นางสาวภาวินี
หนู ห ลง ได รับ รางวัล ชมเชย โดยมี ผูช ว ยศาสตราจารย อิน ทิ รา จารุจิ น ดา และอาจารย Rowena
Buniel เปนอาจารยผูฝกซอม
๒) นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลปไทยไดรับรางวัล ชนะเลิศ การแสดงชุดระบํามอญ
เกาะเกร็ด ในการประกวดการแสดงดานศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นของนิสิตนักศึกษา การประชุม
เครือขายประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน ครั้งที่ ๗ “สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม รวมใจจิต
อาสาสูการพัฒ นาสังคมแหงการเรียนรู ในศตวรรษที่ ๒๑” ระหวางวันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๙ ไดแก (๑) นายพรชัย ปนสังข (๒) นายสาธิต เพ็ชรงาม (๓) นายชินภัทร มีทอง (๔) นาย
ณัฐพงษ พงษเจริญ (๕) นายวศินี ทองหลอ (๖) นางสาวอรพรรณ นากอก (๗) นางสาวสมฤดี

๒

ชาวหนอง (๘) นางสาวสุวนันท เถาสุวรรณ โดยมีผูชวยศาสตราจารยบุญศิริ นิยมทัศน เปนอาจารย
ผูฝกซอม
๓) นักศึกษาสาขานาฏศิลปและการละครไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การ
แสดงชุดระบําหิ่งหอยอัมพวา ประกวดการแสดงดานศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นของนิสิตนักศึกษา
ในการประชุ ม เครื อ ข ายประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาระหว างสถาบั น ครั้ งที่ ๗ “สื บ สานศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม รวมใจจิตอาสา สูการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู ในศตวรรษที่ ๒๑” ระหวางวันที่ ๒๗ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ไดแก (๑) นางสาวพิชญาณี ธงภักดี (๒) นางสาวประภาพร สินพระยากุล
(๓) นายสุรชัย เนียมสําลี (๔) นายณั ฐพล นวะสิมัยนาม (๕) นายพิพนธ แสงจันทร (๖) นางสาว
เกษศิรินทร ปดทุม (๗) นายกิตติรัตน หมุนลี (๘) นางสาวกุลิสรา เฉลยสุข (๙) นางสาวกมลวรรณ
แสนดี (๑๐) นางสาวปวี ณ พั น ธสี ม า โดยมี ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ระจั ก ษ ไม เจริ ญ และรอง
ศาสตราจารยสมชาย พูลพิพัฒน เปนอาจารยผูฝกซอม
๔. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีแกไข
๕. เห็นชอบเลือก นายถนอม อินทรกําเนิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๖. พิจารณารายงานผลการสอบขอเท็จจริง (วาระลับ) โดยมอบฝายเลขานุการดําเนินการตามมติที่ประชุม
๗. อนุ มัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแต งตั้ งอาจารย ราเมศ จุ ยจุลเจิ ม เป นผู ช วยศาสตราจารย
สาขาวิชาชีววิทยา ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๘. พิจารณาโครงการจางเหมาบริการหองเรียนคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้
๘.๑ ใหรองอธิการบดี คณบดีทุกคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของประชุมหารือกัน
๘.๒ เมื่อไปดําเนิ นการให ไปศึกษาวาผูประกอบการรายใดที่ ทําไดดี ให ราคาที่ไมแพง แลว
นํามาเสนอ เพราะโครงการนี้ทําใหนักศึกษา เพื่อประโยชนของนักศึกษา
๘.๓ ใหมีรายละเอียดของโครงการตามมติครั้งที่แลว
๙. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดยมีศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เปน
ประธานกรรมการ และมอบศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามบัญชี
รายชื่ อ ของ ก.พ.อ. เป น กรรมการ และเพิ่ ม ศาสตราจารย จํ า นงค อดิ วั ฒ นสิ ท ธิ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย เปนกรรมการ โดยตรวจสอบคุณสมบัตใิ หถูกตองดวย
๑๐.เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑๐.๑ นายถนอม อินทรกําเนิด
ประธาน
๑๐.๒ รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
รองประธาน
๑๐.๓ รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
กรรมการ
๑๐.๔ ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ กรรมการ

๓

๑๐.๕ รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
กรรมการ
๑๐.๖ ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
เลขานุการ
๑๐.๗ อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภารณ
ผูชวยเลขานุการ
๑๐.๘ ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
ผูชวยเลขานุการ
๑๑.พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมมีมติดังนี้
๑๑.๑ ผูที่เปนกรรมการแตละฝายไมจําเปนตองมีจํานวนเทาเดิม ประเด็นสําคัญคือการมา
ประชุมใหครบองคประชุม
๑๑.๒ ใหนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผูเปนประธานคณะกรรมการแตละ
ฝายกอน
๑๑.๓ ใหตัดฝายอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมออกไปเนื่องจากเปนภารกิจของฝายบริหาร
๑๑.๔ เนื่องจากฝายบริหารมีวาระที่รอนําเสนอเพื่อดําเนินการในชวงนี้ที่ประชุมจึงพิจารณาผู
ที่จะแตงตั้งเปนกรรมการฝายแผน งบประมาณ และการคลัง และฝายกลั่นกรองหลักสูตรกอน
๑๑.๕ ใหเพิ่มคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายควบคุมความเสี่ยงดวย
๑๒. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) โดย ๑) ใหกรรมการตาม ๓)
และ ๔) ไปดํ า เนิ น การเลื อ กและส ง รายชื่ อ มาโดยมี ข อ สั ง เกตว า ขณะนี้ บุ ค ลากรส ว นใหญ ข อง
มหาวิทยาลัยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ๒) ในการดําเนินการตาม ๔) ใหประธานสภาคณาจารยและ
ข าราชการไปดํ าเนิ น การโดยประชุ ม คั ด เลื อ กผู แทนสองคน โดยให มี ทั้ งข าราชการและพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย
๑๓. อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ รอบที่ ๓
จํานวน ๖๔ คน แบงเปน
๑๓.๑ ระดับปริญญาโท จํานวน ๒๔ คน
๑๓.๒ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๐ คน จําแนกตามสาขาวิชา ไดแก
๑) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๓ คน
๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๐ คน
๓) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จํานวน ๓ คน
๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๓ คน
๕) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน ๑๑ คน
๑๔. พิจารณา (ราง) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีขอสังเกตดังนี้
๑๔.๑ ตองเนนใหนักศึกษามีทักษะดานภาษาอังกฤษ
๑๔.๒ หนวยงานที่มีความรูความสามารถไมหารายไดอยางจริงจัง
๑๔.๓ รายงานควรมีบทสรุปผูบริหารที่ชัดเจน กลาวถึงจุดเดน จุดที่ควรแกไข
๑๔.๔ ใหเรงรัดพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติพระนครใหมีความเปนนานาชาติมากขึ้น

๔

๑๕. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใหไปแกไขในประเด็นตางๆ
และให คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งตรวจสอบอี กครั้ งหนึ่ ง ถ าคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
เห็นชอบ จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี้
๑๕.๑ ใหแกไขโดยตัดเรื่องที่ดินวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารออก
๑๕.๒ ตอไปใหตั้งกรรมการจากผูเชี่ยวชาญดานนี้ชวยตรวจสอบ โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการ
การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ดานควบคุมความเสี่ยงโดยมีนายสมศักดิ์ สุโมตยกุล เปนประธาน
๑๖. รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๗. รับทราบการจัดการประชุมรวมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ในวันเสารที่ ๒๓ วันอาทิตยที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปนการประชุมนอกสถานที่ (สัญจร)
๑๘. รับทราบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙

ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

