มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖
วันศุกร# ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห(องประชุมคณะมนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร# ชั้น ๑ อาคาร ๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

..............................................................
๑. รับทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา แทนตําแหนงที่วาง จํานวน ๒ คน ได'แก
๑) รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง ๒) รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
๒. มอบเกียรติคุณบัตรแกอาจารยที่ได'รับตําแหนงทางวิชาการ และได'รับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ดังนี้
๒.๑ แสดงความยินดี ตอผู' ได' รั บแต งตั้งให'ดํ ารงตํ าแหน งทางวิชาการ (๑) ผู' ช วยศาสตราจารยวั ชริ นทร
อินทรพรหม (๒) ผู'ชวยศาสตราจารยป2ทมา สารสุข (๓) ผู'ชวยศาสตราจารยพรหมมา วิหคไพบูลย
๒.๒ แสดงความยินดีตอ รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง ในโอกาสได'รับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร”
รางวัลสร'างเสริมคนดี มีคุณธรรม
๒.๓ ขอบคุ ณคณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม ในโอกาสที่ ปฏิ บั ติ ภารกิ จการบริ การวิ ชาการในนามของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จนมหาวิทยาลัยได'รับโลเกียรติคุณและการยกยองจากกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย วาเป<นสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนการแก'ไขป2ญหาที่อยูอาศัยชุมชน ในโครงการ “รวม
พลังชุมชน สร'างสมดุลเมืองอยางมีสวนรวม”
๓. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๑๘ – วันเสารที่ ๑๙ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีแก'ไข
๔. รับทราบและพิจารณาประเด็นป2ญหาและข'อคิดเห็นจากประชาคมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
โดยมีมติดังนี้
๔.๑ การให'มหาวิทยาลัยมีที่ดินเป<นของตนเอง เป<นการยากที่จะทําได'
๔.๒ การจัดตั้งตลาดน้ํา มหาวิทยาลัยมีโครงการจัดทําอยูแล'ว แตยังไมได'ประชาสัมพันธ จึงมอบอธิการบดีนําไป
พิจารณา โดยมีข'อเสนอแนะเพิ่มเติมวา
๑) คิดกระบวนการให'สินค'าราคาถูก ชาวบ'านมาอุดหนุนได'และผู'ค'ามีกําไร
๒) ให'จัดตลาดน้ําอาหารอรอย ราคาแพง แตเน'นมีคุณภาพ
๓) จัดเป<นตลาดสีเขียวเพื่อเป<นตัวอยาง มีความสวยงาม มีระบบ สะอาด
๔) ผลิตภัณฑที่ขายต'องเป<นมิตรกับสิ่งแวดล'อม
๕) หากจะสร'างตลาดเพื่อการพัฒนา ต'องทําแบบสํารวจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๓ ป2ญหาอาคารไมพอ มอบคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝJายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล'อม
รับไปพิจารณา โดยให'คณบดีสอบถามความต'องการของบุคลากรแล'วพิจารณาจัดสรรพื้นที่ให'เหมาะสม
๔.๔ มอบรองอธิการบดีฝJายวิชาการ ประสานศูนยภาษาและอาเซียน ระบุรายละเอียดวาในการพัฒนานักศึกษา
และบุคลากรให'ตระหนักและต'องการเรียนภาษาอังกฤษนั้น ศูนยภาษาและอาเซียนต'องการอะไรสําหรับใช'

ในการดําเนินการบ'าง
๔.๕ กรณีบุคลากรสายสนับสนุนไมเพียงพอนั้น
๑) ให'อธิการบดีไปพิจารณาวางเกณฑวาแตละคณะควรมีบุคลากรสายสนับสนุนด'านใดบ'าง และการ
ทํางานโดยวิธีใด จึงจะใช'บุคลากรสายสนับสนุนที่อยูสวนกลางให'เอื้อตอการทํางานของคณะได'

๒) จํานวนคนไมสําคัญเทาประสิทธิภาพการทํางาน จึงควรจัดอบรมให'จัดระบบงานให'เป<น และ
จํานวนบุคลากรอาจจะพอก็ได'
๓) ให'นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช' จะชวยลดจํานวนคนได'
๔) ให'จัดบุคลากรสายสนับสนุนเทาที่จําเป<นและให'จ'างนักศึกษามาชวยงานเป<นครั้งคราว
๕) ใช'แนวคิดบุคลากร ๑ คนทํางานทุกอยางได'อยางเต็มที่
๔.๖ กรณีสาขาวิชานาฏศิลปMและการละครต'องการการสนับสนุนตั้งวงดนตรีลูกทุงนั้น มอบคณบดีนําไปหารือ
รายละเอียดวามีวิธีการและความต'องการ รวมทั้งจะเกิดประโยชนอยางไร แล'วหารือกับอธิการบดี สวนสภา
มหาวิทยาลัยจะออกข'อบังคับเรื่องของกองทุนฯ ให'
๔.๗ ให'พัฒนาอาจารยด'านการสอน โดย
๑) วิทยาลัยการฝPกหัดครูจัดทําหลักสูตรระยะสั้นอบรมอาจารยใหมทุกคนให'มีความรู'พื้นฐาน
ด'านการสอน เมื่อทําหลักสูตรเสร็จแล'ว ให'นํามารายงานสภามหาวิทยาลัยทราบด'วย
๒) ให'อธิการบดีกําหนดกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยวาอาจารยที่ทํางานปSแรกจะไมผานการทดลอง
งานจนกวาจะสําเร็จหลักสูตรด'านการสอน สวนอาจารยที่อยูในระบบอยูแล'ว ให'ทยอยเข'ารับการ
อบรมตามหลักสูตร และได'รับการประเมินผลตาม KPI ทั้งนี้ ให'มารายงานการดําเนินการกําหนด
แนวทางกฎ ระเบียบดังกลาวให'สภามหาวิทยาลัยทราบด'วย
๓) ให'วิทยาลัยการฝPกหัดครู นําเทคนิควิธีการสอนใหมๆ มาบูรณาการใช'ในการเรียนการสอน แล'วทํา
เป<นเอกสารเผยแพรให'อาจารยทุกคนทราบและนําไปใช'
๔.๘ การดําเนินการตามข'อเสนอแนะเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของนักศึกษาในชวงเลิกเรียน มอบรอง
อธิการบดีฝJายกิจการนักศึกษานําไปดําเนินการ
๔.๙ ป2ญหาและข'อเสนอแนะอื่นๆ มอบฝJายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรวบรวมไว' เมื่อได'ข'อเสนอแนะจากการ
ระดมความคิดเห็นของอาจารยวุฒิปริญญาเอกแล'วให'นํามาหารือรวมกันวาจะแก'ไขอยางไร
๕. พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และมีมติดังนี้
๕.๑ อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และแตงตั้งข'าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให'ดํารงตําแหนง
ผู'ชวยศาสตราจารย ๒ ราย ได'แก
๑) นางสายพิณ แก'วชินดวง สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดล'อม ตั้งแตวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
๒) นายสืบตระกูล สุชาติ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาฟZสิกส ตั้งแต

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๕.๒ เห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการที่ยังไมผานเกณฑคุณภาพ
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
๖. เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยจากบุคลากร จํานวน ๖ ราย ดังนี้ ๑) วา
ที่ร'อยตํารวจโท กมล ตันจินวัฒนกุล ๒) อาจารยคฑาวุฒิ สังฆมาศ ๓) รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
๔) อาจารยนงศิรนารถ กุศลวงษ ๕) อาจารยปฏิพัทธ ภูงาม ๖) นายศิลปMอริญช พิชยะสิริ
๗. รับทราบการดําเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ วันศุกรที่ ๑๘ – วันเสารที่ ๑๙
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๘. รับทราบการตอบข'อหารือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับการเบิกเงินประจําตําแหนง
ประเภทบริหาร
. รับทราบวาคณะกรรมการการอุดมศึกษาได'พิจารณารับทราบการให'ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ (สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได'อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
๑๐. รับทราบกําหนดการเข'ารวมพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
ฝJายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

