มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
๑. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่ ๒๐
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีแกไข
๒. อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๔ จํานวน
๖๙ คน จําแนกตามระดับปริญญา ดังนี้
๑) ระดับปริญญาเอก ๑ คน
๒) ระดับปริญญาโท ๒๐ คน
๓) ระดับปริญญาตรี ๔๘ คน แบงเปน
๓.๑) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ๑๙ คน
๓.๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ๑๔ คน
๓.๓) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ๓ คน
๓.๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ๒ คน
๓.๕) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ๔ คน
๓.๖) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ๖ คน
๓. อนุมัตขิ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบนิติกรไป
ดําเนินการตามขอเสนอแนะประเด็นผูไดรับทุนขอเปลี่ยนสถานศึกษา ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับการขอ
อนุญาตลาตามสัญญา
๔. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งอาจารย
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยเกียรติคุณ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยชัยบาดาล
พิพัฒน พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบนิติกรตรวจสอบขอบังคับที่ออกใหม และเสนอผูบริหารวาตองออกระเบียบ
และประกาศอะไรบาง แลวติดตาม/แจงเตือนใหมีการจัดทํา
๖. อนุมัตริ ะเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาดวยอัตราคารักษาพยาบาล คายาแผนไทย คาสมุนไพร
คาผลิตภัณฑสงเสริมสุขภาพ และคาตอบแทนผูปฏิบัติงานในคลินิกของพระนครคลินิกการแพทยแผน
ไทยประยุกต วิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๖๐ และอัตราแนบทายระเบียบฯ โดย
๑) ใหไปปรับรายละเอียดการดําเนินการตางๆ ใหยืดหยุนขึ้น บุคลากรของมหาวิทยาลัยควร
ไดสวนลดบาง ทั้งนี้ ใหเปนสิทธิของผูอํานวยการวิทยาลัยและอธิการบดีพิจารณาอนุญาต

๒

๒) ใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบดวยวา นิติกรไดปรับแกดวยความเขาใจถูกตอง
ตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะหรือไม
๓) ใหระบุคารักษาของแพทยชํานาญการในอัตรารอยละ ๖๐ ตอครั้ง แตไมนอยกวา ๕๐๐
บาทตอครั้ง และใหกําหนดใหชัดเจนวาสําหรับแพทยจากภายนอก ถาเปนแพทยซึ่งเปน
บุคคลภายในมหาวิทยาลัยใหกําหนดรอยละ ๕๐
๗. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณ รองทุกข มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้
๑) ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
๒) ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
ผูแทนผูบริหาร
กรรมการ
๓) อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
๔) นายโอภาส เขียววิชัย
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕) นายพงษภัฏ เรียงเครือ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖) นายเสถียร คามีศักดิ์
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๘. เห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับ
ปริญญาตรี ๑ สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก ๑ สาขาวิชา ไดแก
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๙. อนุมัติหลักสูตร จํานวน ๗ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๗) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐. เห็นชอบกําหนดอัตราเงินเดือนคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู (นายดิเรก พรสีมา) เดือนละ ๖๕,๐๐๐
บาท โดยยังมิไดรวมเงินประจําตําแหนงคณบดี
๑๑. เห็นชอบแตงตั้งอาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหาร เปนกรรมการสรรหาอธิการบดี ในตําแหนงที่วางลง
๑๒. รับทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

๓

๑๓. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู
ดํารงตําแหนงบริหาร ไดแก
๑) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู ดํ ารงตํ าแหน งบริ ห าร ซึ่ งเลื อกจากผู ดํ ารงตํ าแหน ง
คณบดีที่มาประชุมเลือกกันเอง จํานวนสองคน ผูไดรับเลือก คือ อาจารยพัฒนพงษ จันทรควง และ
อาจารยสถาพร ปกปอง
๒) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู ดํ ารงตํ าแหน งบริ ห าร ซึ่ งเลื อกจากผู ดํ ารงตํ าแหน ง
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย และหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน ผูไดรับเลือก คือ
อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ
๑๔. รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ ไดกําหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ๒ ครั้ง ในวันศุกรที่ ๑๗ และ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ
หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

