มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ โรงแรมเมธาวลัย อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
.........................................................................................
๑. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๑๘
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไมมีแกไข
๒. อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘
รอบที่ ๒ จํานวน ๙๗๖ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
๑) ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จํานวน ๘ คน
๒) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๙๐ คน
๓) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน ๔๑๗ คน
๔) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จํานวน ๒๗ คน
๕) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๒๔๓ คน
๖) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๐ คน
๗) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน ๗๐ คน
๘) ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๑ คน
๓. อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ รอบที่ ๓ จํานวน
๒๒๖ คน ดังตอไปนี้
๑) ระดับปริญญาโท จํานวน ๖ คน
๒) ระดับประกาศนียบัตร จํานวน ๕๕ คน
๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๖๕ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๗๒ คน
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน ๓๐ คน
- ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๖ คน
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๘ คน
- ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๑ คน
- ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน ๒๖ คน
- ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต จํานวน ๒ คน
๔. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๒
๕. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย
๑) ใหตรวจสอบชื่อสาขาวิชาเปนภาษาอังกฤษใหถูกตอง
๒) กําหนดนโยบายดานทิศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหผูเรียนไดเรียนตาม
ความถนัดและไดเรียนวิชาชีพตามที่ตองการโดยไมมีขอติดขัดจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
๓) ให มหาวิ ทยาลั ยตรวจสอบหลั กสู ตรทั้ งหมดว ามี หลั กสู ตรใดบ างที่ ควรพั ฒนาตาม
แนวทางในขอ ๒)
๔) ให พั ฒ นาหลั กสู ต รคหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต ที่ ป ราศจากข อ กํ าหนดตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและ
๔.๑) ดําเนินการใหแลวเสร็จในหนึ่งปครึ่ง
๔.๒) รับ โอนนั กศึ กษาหลั กสู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคหกรรม
ศาสตรที่ไมถนัดในสายวิทยาศาสตรแตตองการเรียนคหกรรมศาสตร
๕) ใหนําขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิไปพิจารณาดําเนินการ
๖. อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย
๑) ใหปรับแกคําภาษาอังกฤษรายวิชาจิตวิทยาการละคร Drama Phychology เปน
Drama Psychology และตรวจสอบการใชภาษาอังกฤษใหถูกตอง
๒) ใหเพิ่มเนื้อหาการแสดงภาคตางๆ โดยใหนักศึกษาเลือกตามความถนัดและอาจ
ใชการจัดเปนเนื้อหาใหนักศึกษาเลือกเรียนในครึ่งภาคการศึกษาหลังของรายวิชาเพลงและ
การละเลนพื้นบานก็ได พรอมปรับแกคําอธิบายรายวิชาดวย
๗. อนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับปริญญาตรี ๑๔ หลักสูตร ระดับปริญญาโท ๑
หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร
๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา
๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
๗) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา
๙) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลปไทย
๑๐) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
๑๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

๓

๑๒) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร
๑๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
๑๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
๘. อนุมัติเกณฑการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําป ๒๕๕๙
โดยเพิ่มเติมขอความวา ไมเปนอาจารยประจําและหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๙. อนุมัติการกําหนดตําแหนงทางวิชาการและผลการรับรองตําแหนงทางวิชาการที่ผานเกณฑที่
ก.พ.อ. กําหนด ดังนี้
๑) ระดับรองศาสตราจารย จํานวน ๔ ราย ไดแก
(๑) ผู ช วยศาสตราจารย วี ระพล อารวรรณ สาขาวิ ชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (แขนงวิชาเครื่องกล) อนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒) ผูช วยศาสตราจารยป รองชน พู ลสวัส ดิ์ สาขาวิ ชาวิจัย และ
ประเมินผลการศึกษา อนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(๓) ผูชวยศาสตราจารยสมบูรณ บุญโท สาขาวิชาปรัชญา อนุมัติ
แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔) ผู ช ว ยศาสตราจารย จิ ต ราภา กุ ณ ฑลบุ ต ร สาขาวิ จั ย และ
ประเมินผลการศึกษา อนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒) ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย ไดแก อาจารยขนิษฐา อุมอารีย
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร อนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๗
๒) รับรองผลงานทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยราย อาจารยอรรถพล ปอมสถิต
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนคร และอนุมัติแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ตั้งแตวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเปนวันที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการมีมติรับรองผลงานและการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
๓) อนุมัตผิ ลการประเมินผลงานทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยของบุคลากรสายวิชาการ
จํานวน ๑ ราย ซึ่งไมผา นเกณฑ ก.พ.อ. กําหนด
๑๐. พิจารณารายงานผลการศึกษาขอรองเรียน และรายงานผลการสอบขอเท็จจริง (วาระลับ)
โดยใหดําเนินการตามมติทปี่ ระชุม
๑๑. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
(นายถนอม อินทรกําเนิด)
๒) อธิการบดี (รองศาสตราจารยพงศ หรดาล)
รองประธานกรรมการ
๓) รองอธิการบดีที่รบั ผิดชอบงานดานบริหารงานบุคคล กรรมการ

๔

(ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ)
๔) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานดานวิชาการ
กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง)
๕) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
(รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน)
๖) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ)
๗) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา กรรมการ
(รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร)
๘) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
(อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน)
๙) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ
(อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี)

๑๐) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
(นายสมชาย ทองพันธอยู)
๑๑) ผูอํานวยการกองบริการงานบุคคล
ผูชวยเลขานุการ
(นางสาวชัชมน ประดิษฐการ)
๑๒) นางอรัญญา รัตนสมบูรณ
ผูชวยเลขานุการ
๑๒.รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

