มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
๑. มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีแก
๑) ผูบริหารที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก
๑.๑) รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี ไดรับการประกาศเกียรติคุณ “คนดี
แหงสยาม ประจําป ๒๕๕๙” จากโครงการเสริมสรางคนดีศรีแผนดิน
๑.๒) รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดรับรางวัลนักบริหารดีเดนแหงป ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๙ สาขาบริหารการศึกษา จาก มูลนิธิ
เพื่อสังคมไทย โครงการหนึ่งลานกลาความดีถวายในหลวง
๑.๓) ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ระจั ก ษ ไม เจริ ญ รองคณบดี ฝ า ยวิ ช าการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับคัดเลือกเปนครูแสนดี ที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานและเปนแบบอยาง
ที่ดีเนื่องในโอกาสวันครูแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๙ จากมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ
๒) บุคลากรที่ไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
๒.๑) ระดับรองศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย ไดแก ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี
เกียรติชนก สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
๒.๒) ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๕ ราย ไดแก
๒.๒.๑) นายอดิศักดิ์ ทองชวย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ สังกัดคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒.๒.๒) นายรณกร รัตนธรรมมา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒.๒.๓) นายวุ ฒิ ชั ย แพงาม พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด คณ ะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาฟสิกส
๒.๒.๔) นางสาวศุ ท ธวดี เววา สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร สั งกั ด คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒.๒.๕) นายวรวิทย ประสิ ทธิ์ ผล สาขาวิ ชาการบริ หารธุรกิจ สั งกั ดคณะ
วิทยาการจัดการ
๓) นักศึกษาที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก

๒

๓.๑) นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร ไดรับรางวัล
ชมเชยเรียงความในหัวขอเรื่อง “การปฏิรูปการเมืองไทย” ประจําป ๒๕๕๙ จากมูลนิธิดุษฎีบั ณฑิ ต
คณะรัฐศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) ประกอบดวย
๓.๑.๑) นางสาวมิลตรา คงควร
๓.๑.๒) นางสาวอินทุพร บุญธรรม
๓.๑.๓) นายภูริพัฒน กลิ่นสระนอย
๓.๑.๔) นายศิริพงษ ราษฎรเจริญ
๓.๑.๕) นางสาวศรีประภา เปรมสุข
๓.๑.๖) นางสาวอัจฉราวรรณ อาจสุนทร
๓.๑.๗) นายอํานาจ จอมไกร
๓.๑.๘) นางสาวโชติมา หานทองคํา
โดยมี อาจารยพัลยมน สินหนัง และอาจารยชนะศึก วิเศษ เปนผูควบคุม
๓.๒) นักศึกษาวิทยาลัยการฝกหัดครู ไดรับรางวัลชมเชยการประกวดขับรองเพลง
สงเสริมศีลธรรมวันวิสาขบูชา จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบดวย
๓.๒.๑) นายถิรเดช ทิพยฤกษ
สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๒.๒) นายศุภวิชญ เกียรตินอก
สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๒.๓) นายวราคม พรเบี้ยว
สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๒.๔) นายเกียรติชัย ขอชูกลาง
สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๒.๕) นายสิทธิกร นามนุ
สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๒.๖) นายธรรมนูญ แสงสวาง
สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๒.๗) นายพงศกรณ พูลชัยวัฒนะ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓.๒.๘) นายประจักษ ประพฤติธรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓.๒.๙) นายอรรถกานต สิมาทอง
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
๓.๒.๑๐) นายเอกวัฒน ทองกะไลย
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
๓.๒.๑๑) นายณัฐวัตร สุขฤษกิจ
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
๓.๒.๑๒) นายเชาวรัตน พิทักษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
๓.๒.๑๓) นางสาวชลนรรจ ชัยมีแรง
สาขาวิชาสังคมศึกษา
๓.๒.๑๔) นางสาวฐิติพร โพธิ์ออง
สาขาวิชาสังคมศึกษา
๓.๒.๑๕) นางสาวกมลวรรณ นรเนตร สาขาวิชาสังคมศึกษา
๓.๒.๑๖) นางสาวสิริลักษณ มั่นคง
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
๓.๒.๑๗) นางสาวศิรินภา คงตา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
๓.๒.๑๘) นางสาวอังคณา อรามรัศมี
สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๒.๑๙) นางสาวกิ่งแกว สังขทิพย
สาขาวิชาภาษาไทย

๓

๓.๒.๒๐) นางสาวสุภาวรรณ บุญเรือง สาขาวิชาการประถมศึกษา
โดยมี อาจารยพิชาติ แกวพวง อาจารยทรงศักดิ์ สุริโยธิน อาจารยปรัชญา ใจภักดี และ อาจารยพิณทิพย
ขาวปลื้ม เปนที่ปรึกษา
๓.๓) นั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร สาขาวิ ช าดนตรี ไทย และ
นั กศึ กษาวิ ทยาลั ยการฝ กหั ดครู สาขาวิ ชาดนตรีไทยศึ กษา ได รั บรางวั ลการประกวดเดอะ พาซิ โอ
ระนาดเอก
๓.๓.๑) รางวั ลชนะเลิ ศอั นดั บ ๑ การประกวดระนาดประเภทที ม ระดั บ
ประชาชนทั่วไป ชุด “ประชันเชิดตอตัว ๑ คน ๒ ราง และ ๑ ราง ๒ คน” ประกอบดวย นายพันธกานต
แสงออน นายโฆษิต นาคกลาง นายจิตรทิวัช พลอยแดง นายวิชาญ สมพงษ นายอรรถพร เกสร และนาย
ณัฐวุฒิ กิมกง
๓.๓.๒) รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเดี่ยวระนาดเอก ระดับประชาชน
ทั่วไป ไดแก นายจิตรทิวัช พลอยแดง
๓.๓.๓) รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ การประกวดเดี่ ย วระนาดเอก ระดั บ
ประชาชนทั่วไป ไดแก นายโฆษิต นาคกลาง
โดยมี อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม ผูควบคุมการฝกซอม ผูชวยศาสตราจารยสายสุนีย
หะหวัง อาจารยณวัฒน หลาวทอง อาจารยพิณทิพย ขาวปลื้ม อาจารยโกเมศ จงเจริญ นายพันธ
กานต แสงออน เปนผูฝกซอม
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไมมีแกไข
๓. อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๘ รอบที่ ๒ จํานวน ๔๕๓ คน
โดยแยกเปนปริญญาและสาขาตางๆ ดังตอไปนี้
๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน
๒) ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๙ คน
๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๓๓ คน จําแนกตามสาขา ดังนี้
๓.๑) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๙๔ คน
๓.๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑๓๗ คน
๓.๓) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
จํานวน ๑๕ คน
๓.๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
จํานวน ๑๑๒ คน
๓.๕) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑ คน
๓.๖) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
จํานวน ๗๓ คน
๓.๗) ปริญญาบัญชีบัณฑิต
จํานวน ๑ คน
๔. อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและแตงตั้งบุคลากรสายวิชาการดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน ๒ ราย ดังนี้

๔

๑) นางอั ญ ชลี นิ ล สุ ว รรณ สั งกั ด คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี อนุ มั ติ แ ต งตั้ ง เป น
ผูชวยศาสตราจารยสาขาวิชาชีววิทยา ตั้งแตวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) นางสาวสุ กั ญ ญา ตั้ ง ประเสริ ฐ สั ง กั ด คณะวิ ท ยาการจั ด การ อนุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง เป น
ผูชวยศาสตราจารยสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. เห็นชอบการแตงตั้ง คุณหญิงสุภา กิจจาทร เปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๖. รับทราบและเห็นชอบสรุปผลการดําเนินงานศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร เดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๘ – พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยใหพิจารณาวาจะขยายการ
ดําเนินการอยางไร ลงทุนเทาใด และใชพื้นที่ใด หากงบประมาณไมมากก็ใหยืมไปสรางอาคาร
๗. เห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบคณบดีวิทยาลัยการ
ฝกหัดครูและคณะ
๑) พิจารณาวาจะดําเนินการอยางไรใหนักศึกษาที่เรียนหมวดวิชาชีพครูมีคุณลักษณะตาม
หลักสูตรเชน “สรางสรรคสิ่งใหม” ไดโดยใชวิธีสอนใหผูเรียนอภิปรายวาจะสรางสรรคอะไร ดวยวิธีใด
อยางไร และจะทําไดอยางไร
๒) ใหเวลาดําเนินการ ๓ เดือน แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนวาระพิเศษ เพื่อพิจารณา
วาระนี้เพียงวาระเดียว
๘. เห็นชอบแผนปฏิบัติการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สูการปฏิบัติ โดยใหเพิ่มโครงการสรางมนุษยสัมพันธ
หรือความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๙. รับทราบผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการตรวจ
ประเมิน และเห็นชอบที่มหาวิทยาลัยเตรียมการที่จะใหมีการจัดการเรียนการสอน ณ วัดธรรมมงคล
ไมเกินรอยละ ๕๐ และจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยดวย
๑๐.รับทราบและเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ดังนี้
๑) ระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
๒) ระดับบัณฑิตศึกษา ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
๑๑.พิจารณากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ ๔ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓
ทีจ่ ะนําเสนอ ก.พ. และมีมติอนุมัติใหคงอัตราพนักงานราชการไวที่ ๖ ตําแหนง
๑๒.เห็นชอบใหแตงตั้ง อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
๑๓.พิจารณาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) โดย
ใหนําเอกสารจากวิทยาลัยการฝกหัดครูมอบใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ วา

๕

ไดรับขอมูลนี้หรือไม และเหตุใดวิทยาลัยการฝกหัดครูจึงไดคะแนนศูนย และใหทํารายงานเสนอสภา
มหาวิทยาลัย
๑๔.รับทราบวา นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะขอนําเรียนสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

