มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
๑. มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีแก
๑) ผูบริหารที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารยประจําสาขาวิชาดนตรีไทย คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับรางวัล โลสามศร ผูที่มีผลงานโดดเดนทางดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องในโอกาสวันคลายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย ครบ ๓๘ ป
๒) บุคลากรที่ไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
๒.๑) ระดับรองศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย ไดแก รองศาสตราจารยศุภวรรณ
เล็กวิไล ขาราชการ สังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู สาขาวิชาการศึกษา
๒.๒) ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๕ ราย ไดแก
(๑) ผูชวยศาสตราจารยพรสิน สุภวาลย ขาราชการ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ
(๒) ผูชวยศาสตราจารยธนัท อาจสีนาค ขาราชการ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
(๓) ผูชวยศาสตราจารยมณฑล จันทรแจมใส ขาราชการ สังกัดคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
(๔) ผูชวยศาสตราจารยศศิธร คนทน ขาราชการ สังกัดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส
(๕) ผูชวยศาสตราจารยศุภลักษณ ใจเรือง ขาราชการ สังกัดคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
๓) นักศึกษาที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก
๓.๑) นักศึกษาวิทยาลัยการฝกหัดครู สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นายชาญชัย ธนารัตน
ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนประกายเพชร ดานคุณธรรมและจริยธรรม เยาวชน
ดีเดนกรุงเทพมหานคร
๓.๒) นักศึกษาวิทยาลัยการฝกหัดครู สาขาวิชาสังคมศึกษา นายปริญญา ทาโพธิ์
ไดรับคัดเลือกเปนเยาวชนคนเกง รุนที่ ๗/๒๕๕๘ ในโครงการดวยรักและ

๒

หวงใยในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ไดรับพระราชทานพระราชวโรกาสเขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานเข็มเยาวชนคนเกง และ
ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษารางวัลชมเชยพระราชทาน ประจําปการศึกษา
๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา
และสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ลง ณ
วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี อาจารยพิชาติ แกวพวง เปน
อาจารยที่ปรึกษา
๓.๓) นักศึกษาวิทยาลัยการฝกหัดครูไดรับรางวัลชมเชย เขารวมประกวดการแสดง
นาฏศิลปอนุรักษระบํามาตรฐาน ระบําเบ็ดเตล็ด นาฏศิลปพื้นบานอีสาน
(เซิ้ง) ชุด “ระบําอยุธยา” เพื่อสืบสานและสงเสริมการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ศูนยการคาเดอะพาชิโอ มอลล ลาดกระบัง ดังนี้
(๑) นางสาววิภาพรรณ ศรีประจันทร
(๒) นางสาววาสนา ภูมิคอนสาร
(๓) นางสาวออละภาพร จันทรดํา
(๔) นางสาวจตุพร อดทน
(๕) นางสาวฐิติมา ตุรงคเรือง
(๖) นางสาวดวงหทัย เดือนสมร
(๗) นายนพดล จอมศรี
(๘) นายสาธิต เพ็งอราม
(๙) นายนิพัทธ เพ็ชรคง
(๑๐) นายสุรชาติ ดีปาวี
โดยมีอาจารยผูควบคุมและฝกซอมการแสดง ดังนี้ ๑) วาที่รอยตรีหญิง
ชัชญาภา วัฒนธรรม ๒) ผูช วยศาสตราจารยบุญศิริ นิยมทัศน ๓) อาจารย
พิมพิกา มหามาตย
๒. รับทราบวา นายดุสิต เจริญควนิช ไดมอบบทความเรื่อง “รถติดหลม” เพื่อนําเสนอ
แนวคิดและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
๓. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีแกไข
๔. (ราง) คําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑) อนุมัติเฉพาะในสวนของงบประมาณเงินรายได ใหยกเวนในสวนของคาใชจายจากเงินคง

๓

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

คลัง โดยใหมหาวิทยาลัยไปจัดทําขอมูลมาใหมโดยเร็ว เพราะกรณีการติดคางคากอสราง
๒) ในสวนของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ใหทํารายละเอียดวา ใชจายอะไรบาง รายรับมี
อะไร รายจายมีอะไร
๓) ใหพิจารณาดวยวาหนวยงานที่ยืมเงินไปแลวนั้น มีรายจายที่นําไปทําอะไร จะไดทราบวาที่
ลงทุนไปแลวเปนเงินเทาใด
๔) กรณีขอสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนนั้น ใหปรับเพิ่ม
งบประมาณใหวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน และใหวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนนําแนวคิด
ตางๆ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิดังตอไปนี้ มาปรับและเรงรัดดําเนิน
โครงการ
๔.๑) โครงการผลักดันครูชนบท
๔.๒) ศูนยสอบบรรจุครูดวยระบบดิจิตอล
๔.๓) กิจกรรมตาม MoU กับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
๔.๔) ปลูกตนไม โดยจัดใหมีผูดูแลรักษาคนละตน
๔.๕) ทําแผนพัฒนาการใชประโยชนจากพื้นที่ของวิทยาลัยไมปลอยใหพื้นที่วางเปลา
เชน การเกษตร ปลูกพืช เลีย้ งสัตว โดย
(๑) ใหนักศึกษาไดปฏิบัติดวยตนเอง
(๒) ศึกษาดวยวาชุมชนตองการอะไร
(๓) จัดทําแผนและพื้นที่ใหสอดคลองกัน
๕) ในการนําเสนองบประมาณปตอๆ ไปนั้น จะตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคําขอ
ตั้งงบประมาณแผนดินกอนนําเสนอรัฐบาล
๖) ในการจัดทํารางขอบังคับวาดวยการบริหารวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ควรเชิญ
นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล นายไพรัช อรรถกามานนท นายดุสิต เจริญควนิช
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เขารวมประชุมดวยเพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนา
วิทยาลัย
อนุมัติตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารายรองศาสตราจารยศุภวรรณ
เล็กวิไล
อนุมัตขิ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยกองทุนวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัตขิ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการการวิจัยและงานที่ปรึกษา
แกหนวยงานภายนอก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
(ราง) ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาดวยการใหบริการทางวิชาการและงานวิจัยสู
สังคมของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหนาํ กลับไปทบทวนใหรอบคอบ และ

๔

มอบนิติกรตรวจสอบอยางละเอียด โดยใหอธิการบดีหารือกับผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
พระนครในเชิงนโยบายดวย
๑๐.(ราง) ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาดวย การดําเนินงานและการบริหารการเงินและการ
บัญชีของพระนครคลินิกการแพทยแผนไทยประยุกต พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหนิติกรไปศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวของในการเปดคลินกิ กอน ศึกษาพระราชบัญญัติวาดวยแพทยทางเลือกใหละเอียดวาจะตอง
ทําอยางไรบาง ยกเวนใหหนวยการศึกษาหรือไม อยางไร ตองไปขอรับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแพทยแผนไทยหรือไม แลวรางมาใหมเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายกฎหมายและฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
๑๑.การปรับแกหลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับปริญญาตรี ๘ หลักสูตร
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ป)
๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ป)
๗) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
๘) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
อนุมัติโดยใหปรับการใชคําและขอความในการนําเสนอวาระและขอใหตรวจสอบ
ขอความในเอกสารใหถูกตอง
๑๒.อนุมัติอัตราเงินเดือนของผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
เงินเดือนที่เคยไดรับอยู โดยผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล ตําแหนงรอง
อธิการบดี ใหไดรับเงินเดือน ๖๐,๕๒๐ บาท และผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
ตําแหนงคณบดี ใหไดรับเงินเดือน ๔๗,๐๙๐ บาท
๑๓. รายงานการสอบขอเท็จจริง (ลับ) ใหดําเนินการตามมติที่ประชุม (ตามรายงานการประชุมวาระลับ)
๑๔.รายงานขอมูลการศึกษาเรื่องที่ดินฯ (ลับ) ใหดําเนินการตามมติที่ประชุม (ตามรายงานการ
ประชุมวาระลับ)
๑๕. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําป ๒๕๕๘ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๑๖.รับทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแลว จํานวน ๖ หลักสูตร
๑) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

๕

คอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๔) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๕) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ ๖) การปรับปรุงแกไข
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๗.รับทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ การดูแลและการจัดการสุขภาพ
ผูสูงอายุ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙)
๑๘.รับทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑๙.รับทราบรายงานการรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
๒๐.รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การทดสอบระดับความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหมและนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา
๒๑.รับทราบวา รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ไดปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา จนพนวาระจากการเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
และใหจัดทําประกาศให อาจารยสุชาติ หงษา ผูรับเลือกในลําดับตอไปเขาดํารงตําแหนง
แทน
๒๒.รับทราบรายงานการดําเนินงานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนานักศึกษาใหมี
ศักยภาพในการสอบบรรจุเขารับราชการ โดยใหจัดอบรมเฉพาะนักศึกษาที่มีความประสงค
จะสอบบรรจุเขารับราชการ
๒๓.รับทราบขอเสนอแนะจากนายสมศักดิ์ สุโมตยกุล โดยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะ
ประสานขอมูลจากนายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตอไป
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

