มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.........................................................................................
๑. มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี แกบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร ไดแก
๑.๑ บุคลากรที่ไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
๑) ระดับรองศาสตราจารย จํานวน ๔ ราย ไดแก
(๑) ผูชวยศาสตราจารยวีระพล อารวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชา
เครื่องกล)
(๒) ผูชวยศาสตราจารยปรองชน พูลสวัสดิ์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
(๓) ผูชวยศาสตราจารยสมบูรณ บุญโท สาขาวิชาปรัชญา
(๔) ผูชวยศาสตราจารยจิตราภา กุณฑลบุตร สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
๒) ระดับผูชวยศาสตราจารย ไดแก อาจารยขนิษฐา อุมอารีย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
๑.๒ บุคลากรที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก
๑) ผูช วยศาสตราจารยดุ ษณี ศุ ภวรรธนะกุ ล ได รั บคั ดเลื อกเป นข าราชการพลเรือนดี เด น
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ จากกระทรวงศึกษาธิการ
๒) อาจารย บุ ญ วงศ วงศ วิ รั ตน ได รั บ โล เกี ยรติ ยศ ผู ประกอบคุ ณ งามความดี แ ละ
สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บานสมเด็จเจาพระยาอยางตอเนื่อง จากมูลนิ ธิสมเด็ จ
เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค)
๑.๓ นักศึกษาที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก
๑) นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับรางวัลที่ ๓ (ชมเชย) การเขารวม
โครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ รุนที่ ๖ ครั้งที่ ๑ จากสํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) ประกอบดวย
(๑) นายบริณต เลาสุวรรณ
(๒) นางสาวจุฬาลักษณ นอกุล
(๓) นางสาวปญชลี คงดี
(๔) นายฐิติณัฐ โพธิปกษ
โดยมี อาจารยอักษร สวัสดี อาจารยณัฐพร ยวงเงิน เปนที่ปรึกษา

๒

๑.๔ นั กศึกษาคณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร นางสาวศุภ นิ ดา กีรเกียรติ สาขาวิช า
นาฏศิลปและการละคร ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเทพีสงกรานต ณ มหาวิทยาลัยตาหลี่
เมืองตาหลี่ ประเทศจีน โดยมี รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน และ ผูชวยศาสตราจารยประจักษ
ไมเจริญ เปนผูดูแลประสานงาน
๑.๕ นักศึกษาวิทยาลัยการฝกหัดครู สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นายชาญชัย ธนารัตน ไดรับรางวัล
๑) ชนะเลิ ศ การแข ง ขั น ตอบป ญ หาธรรมะ เนื่ อ งในเทศกาลวิ ส าขบู ช าโลก ๒๕๕๙ ณ
มหาวิทยาลัย มหามกุฎ ราชวิทยาลั ย ๒) รางวัล รองชนะเลิศอัน ดั บ ที่ ๑ การแขงขัน ตอบป ญ หา
ธรรมะระดับประเทศ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ๒๕๕๙ ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๔
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแกไข
๓. อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ รอบที่ ๔ จํานวน ๑๒๙ คน
ดังตอไปนี้
๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน
๒) ระดับปริญญาโท จํานวน ๕ คน
๓) ระดับประกาศนียบัตร จํานวน ๑ คน
๔) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๒๒ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
๔.๑) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑๗ คน
๔.๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๔๑ คน
๔.๓) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๙ คน
๔.๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน ๖ คน
๔.๕) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน ๔ คน
๔.๖) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
จํานวน ๘ คน
๔.๗) ปริญญาบัญชีบัณฑิต
จํานวน ๓๗ คน
๔. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธาน
(นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ)
๒) อธิการบดี เปนรองประธาน
๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําซึ่งเลือกกันเองคนหนึ่ง เปนกรรมการ
(อาจารยนภพร เชื้อขํา)
๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหารซึ่งเลือกกันเองคนหนึ่ง เปนกรรมการ
(อาจารยมณฑล จันทรแจมใส)
๕) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ
โดยใหคณะกรรมการสรรหาไปเลือกกันเองวาจะใหผูใดเปนเลขานุการ

๓
๕. เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาส ๒ โดย

๑) มหาวิทยาลัยตองตรวจสอบเพื่อเรงรัดใหหนวยงานดําเนินการโครงการตามระยะเวลาและ
เปาหมายที่กําหนดไวอยางจริงจัง โดยใหอธิการบดีวางระบบในการติดตามการดําเนินการโครงการ
และการใชงบประมาณใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด หากหนวยงานใดที่ไมไดดําเนินโครงการตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ใหใชหลักการเดิมคือเรียกคืนงบประมาณเพื่อนําไปใหหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการโครงการตอไป
๒) การตั้งเปาหมายของการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้นควร
เปนรอยละ ๑๐๐ เพราะวิทยานิพนธของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนตอง
ไดรับการตีพิมพเผยแพร
๓) การจัดการเรียนการสอนแบบ EP (English Program) นั้นควรเปนการจัดการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษอยางแทจริง
๖. อนุมัตหิ ลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุมงานวิชาศึกษาทั่วไป สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใชกับนักศึกษาทุกหลักสูตร ตั้งแต
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ และมีเงื่อนไขวา
๑) จะตองทําคูมือแนวทางการสอนใหเสร็จและนํามาใหรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ชวยดู
๒) ให ป รั บ ชื่ อ วิ ช ารายวิ ช าฉลาดคิ ด ด ว ยวิ ท ยาศาสตร ให เหมาะสม แต ไม ทํ า ให เ ปลี่ ย น
ความหมาย โดยใหปรึกษา รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
๓) ปรับชื่อรายวิชาอื่นๆ ตามขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยไปปรึกษาผูรู
ทางดานสังคม จิตวิทยา ปรัชญา
๔) เมื่อปรับชื่อรายวิชาตางๆ แลว ใหรายงานวาไดดําเนินการปรับจากอะไรเปนอะไร ใหตรง
กับที่ตั้งใจไวอยางแทจริง
๗. เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๙
๘. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการกําหนดกรอบ
อัตรากําลังและมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
๙. รับทราบเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วาระ ๓.๘ (วาระลับ)
๑๐. รับทราบรายงานกรณีนักศึกษามีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตการสอบคัดเลือกและเหตุการณกรณีการ
เสียชีวิตของอาจารย โดยมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามคําแนะนําของที่ประชุม ดังนี้
๑) ใหอธิการบดีเนนการสื่อสารกับประชาคมทั้งรูปแบบทางการและไมเปนทางการ
๒) ใหขอสงวนอัตราเพื่อขอรับบุคลากรใหมทดแทน
๓) ใหผูบริหารทุกระดับหารือกับประชาคมวาจะชวยแกไขไดอยางไร
๔) มอบอธิการบดี ไปดํ าเนิ นการตามเสนอโดยหารือกั บพระภิ กษุ ที่ เจริญทางธรรม และเร งรั ด
ดําเนินการชวยเหลือผูเสียชีวิตตามสิทธิและสวัสดิการที่ถูกตองเหมาะสม

๔
๑๑. รับทราบรายงานการวิจัยของที่ประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย เรื่อง

ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาภายหลังการเขาสูประชาคม
อาเซียน
๑๒. รับทราบผลการพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก
๑๓.รับทราบเรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ ซึ่งเปนวาระลับ
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

