มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
๑. รับทราบวานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดไปพบอาจารยและนักศึกษาวิชาสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
ซึ่งเปนหลักสูตรที่สถาบันพลังจิตานุภาพไดอนุญาตใหนํามาเปดเปนวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อป ๒๕๕๙
๒. รับทราบและมอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีแก
๑) ผูชวยศาสตราจารยประกาศิต โสไกร ไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับรางวัลที่ ๓ การแขงขันออกแบบสถาปตยกรรม Atelier
International d’Architecture Construite : AIAC 2016 ในการจัดประชุมเครือขายวิชาการระดับนานาชาติ
ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๓) วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ผานการรับรองคุณภาพ อยูในฐานขอมูล TCI (Thai Journal Citation Index Center) วารสาร
กลุมที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. รับทราบหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอใหกํากับดูแลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางรายการงบ
ลงทุนใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี และมอบนโยบายใหดําเนินการตามกรอบเวลาและแนวทางที่
รัฐบาลกําหนดดวยความถูกตองและรอบคอบ
๔. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๑๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีแกไข
๕. อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๑ และรอบ
ที่ ๒ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๓๙๒ คน
๖. อนุมัตขิ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีและหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่ไมมีการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๕๙
๗. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ๓ คณะ ดังนี้
๑) คณะวิทยาการจัดการ
๑.๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
(นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์)
๑.๒) อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
๑.๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการ

๒

(อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห)
๑.๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
(ผูช วยศาสตราจารยมณฑล จันทรแจมใส)
๑.๕) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

กรรมการ
กรรมการ

๒) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒.๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล)
๒.๒) อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
๒.๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการ
(อาจารยชาติเมธี หงษา)
๒.๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการ
(ผูช วยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ)
๒.๕) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
๓) วิทยาลัยการฝกหัดครู
๓.๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
(นายถนอม อินทรกําเนิด)
๓.๒) อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
๓.๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการ
(อาจารยนภพร เชื้อขํา)
๓.๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการ
(รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน)
๓.๕) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
โดย
๑) ใหจัดทําคําสั่งแลวใหคณะกรรมการประชุมกันกอนจึงเลือกกรรมการผูทําหนาที่เลขานุการ
๒) มอบแนวทางการสรรหามิใหจํากัดเฉพาะผูที่สมัครหรือตอบรับการเสนอชื่อเทานั้น หาก
พิจารณาแลววาไมมีผูทสี่ ามารถนําพาคณะไปไดก็พิจารณาไมรับตั้งแตการสรรหา และหากจําเปน
จะตองขยายเวลาในการรับสมัครก็สามารถขยายได ไมผูกพันวาจําเปนตองเลือกมาหนึ่งคนจากผูสมัคร
หรือผูตอบรับการเสนอชื่อ และขอใหสรรหาอยางเขมงวดกวดขัน ใหไดผทู ี่กระตือรือรนมีความสามารถ
มีจิตใจกวางขวาง มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ขอบังคับกําหนด

๓

๘. เห็นชอบแตงตั้ง รองศาสตราจารยสมบัติ ทีฆทรัพย เปนกรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
จากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
๙. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การจัดตั้งคลินิกแพทยแผนไทยประยุกต
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร โดย
๑) มอบนิติ กรศึกษากฎหมายที่ เกี่ ยวของและแนะนํ าวิทยาลั ยนานาชาติ พระนครเพื่ อการ
ดําเนินการอยางถูกตอง
๒) มอบคณะกรรมการพิจารณาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
หารือกันวาหลักสูตรนี้ควรจะสังกัดที่ใด
๑๐.เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย
๑) ใหเนนคุณลักษณะของนักศึกษาใหอดทน ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม
๒) ให ดํ าเนิ นความร วมมื อกั บเครื อข ายภาคธุ รกิ จอุ ตสาหกรรม คณะหรื อสาขาวิ ชาจะต องไป
แนะนําตัวกับบริษัทตางๆ ที่เกี่ยวของใหทราบวากําลังผลิตบัณฑิตที่กําลังขาดแคลนอยางมาก และบัณฑิต
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครเป นบั ณฑิ ตที่ พรอมใช แรงงานมาก มี พื้ นฐานทางการเรี ยนที่ ดี แต ฐานะ
ครอบครัวยากจน พรอมที่จะลงแรงและทํางาน
๓) ขอ ๑๒.๑ ใหเพิ่มเรื่องความคิดสรางสรรค
๔) ให นํ า MoU ที่ ทํ ากั บ ศู น ย เทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห งชาติ (MTEC) มาทบทวนและ
ดําเนินการเพื่อการดําเนินการทางหองปฏิบัติการ
๑๑.พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดย
๑) อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการจํานวน ๑ ราย ซึ่งผาน
เกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ไดแก อาจารยรัชฎาพร บุญเรือง สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และอนุมัติ
แตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการตลาด ตั้งแตวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) อนุ มัติ ผลการประเมิ นผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งไมผานเกณฑ ที่
ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๑ ราย
๑๒.พิจารณาหนังสือจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (วาระลับ) โดยใหดําเนินการตามมติที่ประชุม
๑๓.รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๔.รับทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตร ดังนี้แลว
๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๕) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖

๔

๖) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๗) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๙) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๐) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ป) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๕.รับทราบวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ไดพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนประจําปของผูบริหารที่ไมใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
นั้น รองอธิการบดี ไดแก ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง และ ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
ไดมีบันทึกเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยขอไมรับการเลื่อนคาตอบแทนดังกลาว
๑๖.รับทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแจงการวินิจฉัย เพื่อปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาทราบ
และยึดถือเปนแนวปฏิบัติตอไป
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

