มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
๑. รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจําแทนตําแหนงที่วางลง และไดเชิญอาจารยชาติเมธี หงษา เขาประชุมในครั้ง
นี้แลว
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีแกไข
๓. อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ รอบที่ ๓ จํานวน
๑๖๘ คน และรอบที่ ๔ จํานวน ๗๙ คน โดยแยกเปนปริญญาและสาขาตางๆ ดังตอไปนี้
รอบที่ ๓
๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน
๒ คน
๒) ระดับปริญญาโท จํานวน
๑๐ คน
๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน
๑๕๖ คน แยกเปนสาขาตาง ๆ ดังนี้
๓.๑) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
จํานวน
๒ คน
๓.๒) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จํานวน ๔๓ คน
๓.๓) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
จํานวน ๔๗ คน
๓.๔) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
จํานวน ๑๐ คน
๓.๕) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
จํานวน ๑๓ คน
๓.๖) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จํานวน
๑ คน
๓.๘) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
จํานวน ๒๘ คน
๓.๙) ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
จํานวน ๑๒ คน
รอบที่ ๔
๑) ระดับปริญญาโท จํานวน
๘ คน
๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน
๗๑ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
๒.๑) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
จํานวน ๑ คน
๒.๒ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จํานวน ๒๗ คน
๒.๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
จํานวน ๑๖ คน
๒.๓) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
จํานวน ๒ คน

๒

๒.๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
จํานวน ๖ คน
๒.๕) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จํานวน ๑ คน
๒.๖) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
จํานวน ๑๐ คน
๒.๗) ปริญญาบัญชีบัณฑิต บัณฑิต (บช.บ.)
จํานวน ๘ คน
๔. อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแตงตั้งบุคลากรสายวิชาการดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ รายอาจารยประกาศิต โสไกร สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยอนุมัติแตงตั้งเปน
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตวนั ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเงินคงคลัง
๑) อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเงินคงคลัง แตในสวนของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมงบประมาณ ๑๐,๐๔๖,๙๙๒ บาท ใหนํากลับไปทบทวนใหม
๒) แตงตั้งคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อไปชวยฝายบริหารดูแลวิทยาลัย
นานาชาติพระนคร ประกอบดวย
๒.๑) นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
ประธานกรรมการ
๒.๒) นายดุสิต เจริญควนิช
กรรมการ
๒.๓) รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
กรรมการ
๒.๔) อาจารยชาติเมธี หงษา
กรรมการและเลขานุการ
๓) ใหคณะกรรมการ ตาม ๒) เรงรัดปฏิบัติหนาที่ในการดูแลการดําเนินงานของวิทยาลัย
นานาชาติพระนคร ดังตอไปนี้
๓.๑) พิจารณาผลการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
และตรวจสอบกับสภาพความเปนจริงทุกดาน เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินงานตาม ๓.๒) และ ๓.๓)
๓.๒) วิเคราะหวาตองใชวิธีบริหารจัดการพิเศษอยางไรบาง
๓.๓) นําเสนอแนวทางพัฒนาวาทําอยางไรใหเกิดความเปนนานาชาติ
๔) มีมติเห็นชอบในหลักการการดําเนินการโครงการจางเหมาบริการหองเรียนคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ เปนงบผูกพัน ๔๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยใชงบประมาณรายป ปละ ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท
สําหรับ ๖๘ หอง และใหกรรมการจัดทํา TOR จัดทํารายละเอียดมาเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป
๖. พิจารณา (ราง) ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาดวยการใหบริการทางวิชาการและ
การวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. .... โดยมีมติใหคณะกรรมการที่แตงตั้งตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระที่ ๓.๓ คําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ จากเงินคงคลัง ที่ใหไปชวยดูแลวิทยาลัยนานาชาติพระนครดูแลในเรื่องนี้ดวย วา
สอดคลองกับความคิดที่ไดหารือกันไปกอนนี้หรือไม หากสอดคลองก็ใหเสนอมา แตหากไม
สอดคลอง จะแกไขที่ใดที่สามารถใหทําอยางนอกกรอบได

๓

๗. อนุมัติ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยใหปรับขอความ
ในขอ ๑๑ วา “๑.๕ เทา” เปนขอความวา “หนึ่งเทาครึ่ง”
๘. พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนประจําปของผูบริหารที่ไมใชขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (วาระลับ) โดยมีมติใหดําเนินการตามมติที่ประชุม
๙. กรณีการศึกษาขอมูลที่ดินวัดพระศรีมหาธาตุ (วาระลับ) เห็นชอบใหดําเนินการตามมติที่ประชุม
๑๐.รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
เมื่อวันศุกรที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหดําเนินตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๑๑.รับทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือแจงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอทบทวนแนวทางปฏิบัติในการเปดหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสาขาการประกอบ
โรคศิลปะ
๑๒.รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๓.รับทราบวา รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช ลาออกจากการเปนผูอํานวยการวิทยาลัย
นานาชาติพระนคร และอยูระหวางการตรวจสอบเอกสารการสงมอบงาน
๑๔.รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภักพระนคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ในวันศุกรที่
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔
อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

