มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
เมื่อวันศุกรที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
๑. รับทราบและมอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีกับผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๑
ราย ไดแก ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา ไมสนธิ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ และมีนกั ศึกษาไดรับรางวัลจากองคกรภายนอก ดังนี้
๑) ศิษยเกาและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไดสงผลงานเขารวมกิจกรรมการประกวดและการแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผาแหงชาติ ครัง้ ที่
๑๗ ประจําป ๒๕๕๗ ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปนผูจ ัด ในการนี้ มีผลงานของนักศึกษาที่
ไดรับรางวัลดีเดนเครือ่ งปนดินเผาประเภทหัตถกรรม ไดแกผลงานชื่อ “ตระการตา” ของ นาย
อารต กลิ่นมาลี นักศึกษาชั้นปที่ ๔ ทั้งนี้ การสงผลงานเขาประกวดดังกลาวอยูในการกํากับ
ดูแลของ ผูชวยศาสตราจารยสาธร ชลชาติภญ
ิ โญ อาจารยประจําสาขาเทคโนโลยีเซรามิกส
๒) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขารวมกิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) โครงการคายเยาวชนรูงาน
สืบสานพระราชดําริ (PDPB Camp) รุนที่ ๔/๕ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันพุธที่ ๑๐ – วันศุกรที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๗ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศจากการนําเสนอ “โครงการการจัดการศักยภาพของพื้นที่เพื่อ
จําแนกประเภทความเหมาะสมตอการทําเกษตรกรรมบริเวณเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา” ประกอบดวย (๑) นายอนุกูล วงษอุดม ชั้นปที่ ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร (๒) นายอิสรภาพ โชชัย ชั้นปที่ ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร (๓) นางสาวปญชลี
คงดี ชั้นปที่ ๒ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (๔) นางสาว ศรินนา รอดเผือน ชั้นปที่ ๒ สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน โดยมีอาจารยอักษร สวัสดี เปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันศุกรที่
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยไมมีแกไข
๓. อนุมัติปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗
รอบที่ ๑ จํานวน ๒๕๖ คน
๔. การพิจารณา (ราง) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัย
มอบนโยบาย ดังนี้
๑) เงินคงคลังไมจําเปนตองขอรับจัดสรรประจําป ใหขอเมื่อจําเปนตองใช
๒) ใหคณบดีทุก คณะตระหนักและนําไปทบทวนวาเพราะเหตุใดผูรับ ผิดชอบขอ
งบประมาณจึ ง ไม ทํ า โครงการ ในกรณี นี้ มิ ใ ห จั ด งบประมาณให ใ นป ต อ ไป และให นํ า
งบประมาณไปใหผูที่มุงมั่นและตองการทําโครงการ

๒

๓) ใหร ายงานผลการดําเนินงานในเชิ ง คุณภาพ รวมทั้ง สัง เคราะหคุณภาพของ
ผลงานวิจัยแลวรายงานสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
๔) ใหนํากรณีความกาวหนาทางวิชาการของอาจารยโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ จัดเปน
วาระเฉพาะในการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป
๕. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเงินและทรัพยสนิ ของมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗
๖. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและ
การกีฬา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
๗. อนุมัตขิ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารจัดการและการรับ – จายเงินใน
การฝกอบรมและใหบริการทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
๘. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารงานสํานักงานบริการวิชาการ
และฝกอบรม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยในขอ ๗ ใหเพิม่ คําวา “ในสํานักงาน” เปน “...ในสํานักงานให
มีผูอํานวยการคนหนึ่ง...”
๙. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเขาพักอาศัยในที่พักอาศัยของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๐. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการและผูบริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๑. อนุมัตริ ะเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการจางผูม ีความรูค วามสามารถพิเศษดวยเงิน
รายได (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใหปรับแกทหี่ นา ๑ ขอ ๓ วรรค ๔ บรรทัดที่ ๒ ขอความ
วา “...อันจะยังเปนประโยชน...” โดยตัดคําวา “เปน” ออก
๑๒. อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๓. อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการการวิจัยและงานที่ปรึกษา
แกหนวยงานภายนอก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๔. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย
๑) ใหพิจารณาทบทวนคาธรรมเนียมการศึกษาและระบุใหถูกตองในหลักสูตรที่จะ
นําเสนอไปยัง สกอ.
๒) ใหจัดการปฐมนิเทศอาจารยโดยขอความอนุเคราะหศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา เปน
วิทยากร
๑๕. การพิจารณากรอบอัตราเงินเดือนเพื่อจัดจางอาจารยชาวตางประเทศ สภามหาวิทยาลัยมีมติให
นํากลับไปทบทวน และจัดทําขอมูลมานําเสนอใหมวา ตองการจัดจางใหมาทําอะไรบาง ตองมี
คุณสมบัติอะไร และใหตั้งเปาหมายวาใน ๑-๒ ปแรกนักศึกษาควรพูดภาษาอังกฤษไดดีขึ้นรอยละ
เทาใด
๑๖. รับทราบคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ และรายงานผลการดําเนินงานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
๑๗. รับทราบรายงานผลการตอบแบบสอบถาม เรื่อง มหาวิทยาลัยชวยอะไรทานในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ

๓

๑๘. รับทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือแจงรับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรตอไปนี้แลว ๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
๑๙. รับทราบวาสํานักงาน ก.ค.ศ. ไดรับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวม ๘
คุณวุฒิ เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดังนี้
๑) วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม
๒) ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓) นิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) สาขาวิชานิเทศศาสตร
๔) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
๕) วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
๖) วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๗) ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
๘) ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) สาขาวิชาภาษาไทย
๒๐. รับทราบวาสํานักงาน ก.พ. มีมติรับรอง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ๑
หลักสูตร ไดแกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ แลว
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

