มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.........................................................................................
๑. รับทราบและแสดงความยินดีในโอกาสมอบเกียรติคุณบัตรแก นางสาวมิยะดา แปรงทอง นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ไดรับ
รางวั ล การแข ง ขั น สุ น ทรพจน ภ าษาอั ง กฤษระดั บ อุ ด มศึ ก ษา รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ ๓ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมีอาจารยผูฝกซอมไดแก อาจารยกษิดิศ วัชรพรรณ และ อาจารยสุมิตรา
พรรณกุลบดี
๒. รับทราบขอคิดและขอสังเกตจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย โดยใหตระหนักวา
๑) ทุกคนมีสวนในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวหนา รักษาสภาพอันดีงามของมหาวิทยาลัย
และรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยที่บรรพชนรุนกอนสรางสมไว
๒) ใหใชที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหเปนประโยชนในการทําความตกลงในเรื่องตางๆ ใหสิ้นสุด
เพื่อจะไดพัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวหนาตอไป
๓. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยไมมีการแกไข
๔. อนุมัติใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน ๕๐ คน ดังตอไปนี้
๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน
๒) ระดับปริญญาโท จํานวน ๕ คน
๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๔ คน จําแนกเปน
(๑) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๒ คน
(๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน ๒๙ คน
(๓) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑ คน
(๔) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน ๒ คน
๕. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) โดย
๑) ให ค ณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลฯ ดํ า เนิ น การคราวต อ ไปตาม
ขอเสนอแนะที่ใหไวในครั้งนี้ ดังนี้
๑.๑) นําเสนอผลเปรียบเทียบ ๓ ปยอนหลัง
๑.๒) ประเมินทันทีหลังสิ้นสุดปงบประมาณ
๑.๓) หาวิธีคิดคําถามประเด็นผูบริหารใหไดคําตอบที่เปนปรนัยยิ่งขึ้น ตามคําชี้แนะ
ของนายกสภามหาวิทยาลัย
๒) ใหผูบริหารนําผลที่เปนขอดอยไปปรับปรุงพัฒนา
๓) ให ค ณบดี วิ ท ยาลั ย การฝ ก หั ด ครู นํ า เสนอรายงานข อ มู ล มิ ติ ที่ ๖ ข อ ๖.๑ พร อ มด ว ย
หลักฐานตอสภามหาวิทยาลัยกรณีผลการประเมินเปนศูนย
๖. อนุมัตผิ ลการประเมินผลงานทางวิชาการและแตงตั้งบุคลากรสายวิชาการดํารงตําแหนงทางวิชาการ
๑) ระดับรองศาสตราจารย ๑ ราย ไดแก ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี เกียรติชนก สาขาวิชา

๒

คหกรรมศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๗ ราย ไดแก
๒.๑) อาจารยอดิศักดิ์ ทองชวย สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๓
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๒) อาจารยชาญเวทย อิงคเวทย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๒.๓) อาจารยรณกร รัตนธรรมมา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๔) อาจารยวุฒิชัย แพงาม สาขาวิชาฟสิกส ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๕) อาจารย ศุ ท ธวดี เววา สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต วั น ที่ ๒๔
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๖) อาจารยวรวิทย ประสิทธิ์ผล สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๗) อาจารยวิเชษฐ สุดใด สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘
๗. อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๙ แกบุคคลดังตอไปนี้
๑) พระธรรมมงคลญาณ (วิ ริ ยั งค สิ ริ นฺ ธ โร) ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษฎี บั ณ ฑิต กิต ติ ม ศัก ดิ์
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
๒) นายมาย ไชยนิตย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
๓) นายมนูญ จิตตเกษม ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
๔) นายชัยเทพ ภัทรพรไพศาล ปริญญาบริหารธุกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ
๘. อนุมัติการตอเวลาราชการ ของรองศาสตราจารย ดร.จิตราภา กุลฑลบุตร สวน ผูชวยศาสตราจารย
ศุภวรรณ เล็กวิไล นั้น จะพิจารณาตอเวลาราชการเมื่อไดรับตําแหนงทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย
และมีประกาศแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยกอนสิ้นปงบประมาณ
๙. อนุมัติการขอลดหนวยกิตหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุมงานวิชา
ศึกษาทั่วไป สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปน ๓๐ หนวยกิต
๑๐. อนุมัติการขยายจํานวนนักศึกษาเกินแผนการรับในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
๑๑. รั บ ทราบว า สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึ กษาพิ จ ารณารั บ ทราบการให ความเห็ น ชอบการ
ปรั บ ปรุ งแกไ ขอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รครุ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๑๒. รับทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบการ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตร จํานวน ๗ หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้
๑) การปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) การปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖

๓

๓) การปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๔) การปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔
๕) การปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔
๖) การปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๗) การปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๓. รับทราบนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ)
๑๔. รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครั้งตอไป คือวันศุกรที่ ๑๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙

ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

