มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๐
วันจันทรที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
๑. รับทราบคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๑) แตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๒) แตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๒. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดแก
๑) รองอธิการบดี ที่มาประชุมเลือกกันเองหนึ่งคน เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คือ ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
๒) คณบดี ที่ มาประชุ มเลื อกกั น เองสองคน เป น กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย คื อ
ผูชวยศาสตราจารยประกาศิต โสไกร และรองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
๓) ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา ที่มาประชุมเลือกกันเองหนึ่งคน
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย คือ อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ
ทั้งนี้ ใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ตั้งแต
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึง วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. รับทราบกําหนดการพิธีรดน้ําขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานตที่
งดงามและมีคุณคายิ่งของไทย ในวันจันทรที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุม
พิฆเนศวร หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภามหาวิทยาลัยแลว
๔. รับทราบและแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ไดรับคัดเลือกเปนผูทําคุณประโยชนใหแกกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
๒๕๖๐ โดยไดรับประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” เมื่อวันเสารที่ ๑
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
๕. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่
๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีแกไข
๖. อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๒
ดังตอไปนี้
๑) ระดับปริญญาโท จํานวน ๑ คน

๒

๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๖๒๗ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
๒.๑) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๑
คน
๒.๒) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๘๓
คน
๒.๓) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๒๒๕
คน
๒.๔) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๒๑
คน
๒.๕) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน
๖๙
คน
๒.๖) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน
๘
คน
๒.๗) ปริญญาศิลปบัณฑิต
จํานวน
๑๑ คน
๒.๘) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
จํานวน
๕๒ คน
๒.๙) ปริญญาบัญชีบัณฑิต
จํานวน
๓๗ คน
๑๐) ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๔ คน
๑๑) ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๓๕ คน
๒๒) ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน
๖๗ คน
๒๓) ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
จํานวน
๑๔
คน
ที่ประชุมมอบนโยบายใหประธานกรรมการประจําหลักสูตร ตรวจสอบขอมูลอาจารย
ประจําหลักสูตรใหครบถวนทุกป หากกรรมการประจําหลักสูตรไมครบ ใหรีบดําเนินการจัดหา
ทดแทนทันที เพื่อมิใหเกิดความเสียหายจากการไมรับรองปริญญา
๗. อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยซึ่งผานเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด จํานวน ๑ ราย ไดแก อาจารยคงเอก ศิริงาม สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยอนุมัติแตงตั้งเปนผูช วยศาสตราจารย สาขาวิชาเกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๙
๘. อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย ซึ่งไมผาน
เกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
๙. อนุมตั ิกําหนดอัตราเงินเดือนของผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(วาระลับ)
๑๐.อนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบนโยบายวา เมื่อมหาวิทยาลัย
เปดรับนักศึกษาภาคพิเศษไดเปนจํานวนเทาใด ใหนํามารายงานสภามหาวิทยาลัยดวย
๑๑.แตงตั้งรองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
เปนกรรมการสรรหาอธิการบดีแทนตําแหนงที่วางลง
๑๒.รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๓.รับทราบการรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๕๘

๓

๑๔.รับทราบการรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ การดูแลและการจัดการสุขภาพ
ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๕.รับทราบการเชิญเขารวม TAGB FORUM/เสวนา สสมท เรื่อง “มาตรการตาม ม.44 กับการ
แกปญหาอุดมศึกษาไทย”
๑๖.รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ คือวันศุกรที่ ๑๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ป
การฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

