มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

..............................................................
๑. รับทราบการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
แสดงความยินดีต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รับทราบและให้สัตยาบันการจัดวาระการประชุมวาระที่ ๓.๒-๓.๖, ๔.๑ และ ๕.๑-๕.๒ ซึ่งวาระการ
ประชุมดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาหรือรับทราบไปแล้วในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ โดยมอบฝ่ายเลขานุการตรวจทานพิสูจน์อักษรให้ถูกต้อง
ตามหลักภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการอ่านล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน
๔. เห็นชอบเลือกนายถนอม อินทรกําเนิด เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๕. อนุมัติให้ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔ และ ๓/๒๕๕๔ รอบที่ ๑ แก่
ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน ๘๗๓ คน โดยแยกเป็นระดับปริญญาโท จํานวน ๑๙ คน ระดับประกาศนียบัตร
จํานวน ๕ คน ระดับปริญญาตรี จํานวน ๘๔๙ คน แยกเป็นสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) จํานวน ๓๗ คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) จํานวน ๒๕๖ คน สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) จํานวน ๑๘๖ คน
สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) จํานวน ๒๙ คน สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จํานวน ๓๔๑ คน
๖. พิจารณาสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาบั ณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔ โดย
๖.๑ เห็นชอบให้นายวิชัย บรรดาศักดิ์ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
๖.๒ เห็นชอบอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๐ ราย ดังนี้
๖.๒.๑ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จํานวน ๕ ราย ได้แก่
๑) นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๒) แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
๓) นายวิชัย บรรดาศักดิ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
๔.)นายสันติ ภิรมย์ภักดี
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
๕) นายอัศวิน อิงคะกุล
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ



๖.๒.๒ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จํานวน ๓ ราย ได้แก่
๑) พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์ ประดิษฐ์ สงสะอาด จิตฺตสุทฺโธ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒) นางรานี ชัยสงคราม
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
๓) นายอเนก สุวรรณวงศ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๖.๒.๓ ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จํานวน ๒ ราย ได้แก่
๑) นายคง ไชยสุข
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
๒) นายยงยุทธ ร่มโพรีย์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๗. อนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้นายอวยชัย วงศ์รัตน์ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๘. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยให้ยกเลิกความในข้อ ๖ และเขียนใหม่ให้สมบูรณ์ในข้อนั้น
๙. พิจารณาการนําผลการสังเคราะห์รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม่ไปสู่
การปรับแผนกลยุทธ์และการนําไปปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๕๗ และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ โดยให้นัดหมายการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเฉพาะวาระนี้ และให้ส่งเอกสารให้กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
และเชิญประชุมร่วมกัน
๑๐. พิจารณาโครงการจัดการศึกษา ณ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย
๑๐.๑ อนุมัติในหลักการแต่ยังไม่ให้ดําเนินการจนกว่าจะจัดทําแผนรายละเอียดมานําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาก่อน โดยเฉพาะกระบวนการดําเนินงาน งบประมาณ บุคลากร และควร
ดําเนินการด้วยความรอบคอบและเหมาะสม
๑๐.๒ กําหนดนัดหมายให้จัดการประชุมสัมมนาการสังเคราะห์รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบ
บริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม่ไปสู่การปรับแผนกลยุทธ์และการนําไปปฏิบัติครั้งต่อไประหว่าง
สภามหาวิ ทยาลั ยและกรรมการส่ งเสริ มกิ จการมหาวิ ทยาลั ย โดยอาจไปประชุ มที่ วิ ทยาลั ย
ชัยบาดาลพิพัฒน์
๑๑. รับทราบผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร โดยให้ นํ า ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพเพิ่มขึ้น
๑๒. รั บ ทราบว่ า สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษามี ห นั ง สื อ ที่ ศธ ๐๕๐๖(๑)/๗๗๒๕ แจ้ ง ว่ า
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยี อาคาร (หลั กสู ต รใหม่ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร เมื่ อ วั น ที่ ๑๗



พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติในการประชุมครั้งที่
๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๓. รับทราบว่าสํานักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๔๙๙ ลงวันที่ ๕
มิถุนายน ๒๕๕๕ และหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๔๓ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจ้งว่าได้รับ
รองคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๔ คุณวุฒิ คือ
๑) ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐)
๒) ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐)
๓) ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓)
๔) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
๑๔. รับทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒) /๗๙๖๖ ลงวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ส่งสําเนาหนังสือตอบข้อหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในกรณีเกี่ยวกับการ
ดําเนินการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาความว่า เป็นการดําเนินการตาม
ความต้องการของสถาบันอุดมศึกษามิใช่สิทธิของผู้ต่อเวลาราชการ และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
นั้นก็เพื่อพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ
๑๕. รับทราบกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางระหว่างวันที่
๑๔-๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย โดยมหาวิทยาลัยจะมีพิธีมอบครุย
ปริญญากิตติมศักดิ์และงานแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ในวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ภาคเช้า
๑๖. รับทราบหนังสือสํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมงาน
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และกลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

