มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘
วันศุกรที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
๑. รับทราบและมอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีแกบุคลากรสายวิชาการไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ นักศึกษาและบุคลากรสายวิชาการไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ดังนี้
๑) ผูชวยศาสตราจารยวรนุช แจงสวาง สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แตงตั้งตั้งแต
วัน ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒) ดร.กั ญ ณภั ทร นิ ธิศวราภากุ ล สั งกั ด คณะมนุ ษยศาสตรและ
สั ง คมศาสตร ได นํ า เสนอผลงานวิ จั ย เรื่ อ ง Improvements in Thai Students’ Learning of
English through a Sequenced Model Course : A Case Study of English
Communication for Thai Music Performing Arts and Thai Music Performance
Management Courses ใน ก ารป ระ ชุ ม น าน าช าติ 2 0 1 5 International Conference On
Education and Psychology (ICEAP 2015) เมื่ อ วั น ที่ ๔-๖ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ เมื อ ง
Nagoya ประเทศญี่ปุน และไดรับรางวัล Best Paper Award ๓) นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย คณะ
มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร และนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าดนตรี ไทยศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การฝ ก หั ด ครู
“วงดอกปบ” ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทปพาทยไมแข็ง ในการประกวดดนตรีไทย
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ
๕ รอบ จัดโดยกองทัพเรือ มูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเอกพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ์ รวมกับบานดนตรีไทยศรีผอง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมดุริยางค
ทหารเรือ กองดุริยางคทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ นักศึกษา ไดแก (๑) นายวีระภัทร ริ้วเหลือง
(๒) นายเอกลักษณ หอมชะเอม (๓) นายวิชาญ สมพงษ (๔) นายอภิวิชญ เผาฟู (๕) นางสาวรชยา
สายเพ็ชร (๖) นายธนาธิป ปานเขายอย (๗) นายจิตรทิวัช พลอยแดง (๘) นายธนบูรณ ยิ้มเจริญ
(๙) นางสาวพิมล นิจรัญ (๑๐) นายจิรศักดิ์ มูลทองชุน ผูฝกซอม ไดแก (๑) อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
(๒) ผูชวยศาสตราจารย สายสุนีย หะหวัง (๒) อาจารยณวัฒน หลาวทอง (๔) อาจารยพิณทิพย
ขาวปลื้ม (๕) อาจารยโกเมศ จงเจริญ และ (๖) นายพันธกานต แสงออน
๒. รับ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ครั้ งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่ อวั น ที่ ๑๖
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีแกไข
๓. อนุ มั ติ ปริ ญญาบั ตรแก ผู สํ าเร็ จการศึ กษา ประจํ าภาคการศึ กษาป ที่ ๑ ป การศึ กษา ๒๕๕๘ รอบที่ ๑
จํานวน ๒๖๘ คน ดังนี้

๒

ระดับปริญญาเอก
จํานวน
๓ คน
ระดับปริญญาโท
จํานวน ๔๙ คน
ระดับปริญญาตรี
จํานวน ๒๑๖ คน จําแนกตามปริญญา ดังนี้
- ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
จํานวน ๑๓ คน
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จํานวน ๑๐๙ คน
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
จํานวน ๔๘ คน
- ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
จํานวน
๘ คน
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
จํานวน ๑๕ คน
- ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จํานวน
๒ คน
- ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
จํานวน ๒๑ คน
๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย
จํานวน ๖ ราย ไดแก
๑) นายพงศธร กลอมสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชา
ชีววิทยา แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) นายชาญเวทย อิงคเวทย ข าราชการ สั งกัดคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๓) นายธนาวุฒิ ขุนทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๔) นางอะเคื้อ กุลประสูติ ดิลก พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตามที่อนุมัติขอแกขอ
แกไขเปนวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
๕) นายศุภกิจ สดสี ขาราชการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๖) นางสาวอรุณรุง ปภาพสิษฐ ขาราชการ สังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู สาขาวิชาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. พิจารณาเรื่องวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ขอพื้นที่คืนเพื่อสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรมและอื่นๆ
โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางและรูปแบบวิธีการการใชที่ดินวัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
๑) อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ

๓

๓) รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
กรรมการ
๔) รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
กรรมการ
๕) อาจารยมณฑล จันทรแจมใส
กรรมการ
๖) ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
กรรมการ
๗) อาจารยประกาศิต โสไกร
กรรมการ
๘) นายสมชาย ทองพันธอยู
กรรมการและเลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่
๑) ทําความเขาใจกับประชาคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ใหมีความเขาใจตรงกันวา
ขณะนี้ มหาวิทยาลัยกําลังเผชิญปญหาเรื่องการใชที่ดินของวัดอยางไร
๒) ศึกษาขอมูลเพื่อหาแนวทางและรูปแบบวิธีการการใชที่ดินที่วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
๖. อนุมัติการจัดจางอาจารยผูสอนเจาของภาษาอังกฤษ โดยใหอธิการบดีรับไปประสานดําเนินการตาม
นโยบายและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
๗. โครงการจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเขม สภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายใหดําเนินการดังนี้
๑) นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครตองมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได
๒) การที่นักศึกษาทุกคนมีโอกาสเรียนรูภาษาอังกฤษไดเปนอยางดีนั้น ตองเรียกเก็บคาใชจายใน
การเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมไวในคาธรรมเนียมแรกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
๓) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเขมใหนักศึกษาชั้นป
ที่ ๔ กอน โดย
๓.๑) จัดใหไมเกินจํานวน ๑๐๐ คน เปนรุนทดลอง
๓.๒) ใชหลักสูตรที่สถาบันภาษาจัดมาแลว ๓๐ ชั่วโมง
๓.๓) ใหมหาวิทยาลัยไปคํานวณคาใชจายวาควรเปนเทาใด และเรียกเก็บจากนักศึกษา
ครึ่งหนึ่ง มหาวิทยาลัยออกใหครึ่งหนึ่ง
๓.๔) ต อ งทํ าให รุ น แรกนี้ ได ผ ล โดยเน น ให ส อบเกณฑ ม าตรฐานที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กําหนดและสื่อสารได
๓.๕) เมื่อทดลองรุนแรกนี้แลว จึงนําไปปรับปรุงหลักสูตรและเริ่มจัดในรุนตอไปให
ชั้นปที่ ๔ ทุกคน
๘. อนุมัติหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย
๑) มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย ในประเด็นตอไปนี้
๑.๑) จัดหากรรมการประจําหลักสูตรอีก ๑ คน ใหครบ ๕ คน และควรมีขอมูลผลงานทาง
วิชาการของกรรมการแตละคนดวย

๔

๑.๒) ตรวจสอบให มี รายวิ ชาต างๆ ที่ ทํ าให นั กศึ กษามี พื้ นฐานทางนิ เวศวิ ทยาและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและสื่อตางๆ
๑.๓) ตรวจสอบความสอดคล องกั บเกณฑ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม
๒) เมื่ อดํ าเนิ นการตาม ๑) อย างครบถ วนแล ว จึ งให นํ าส งไปยั งสํ านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตอไป
๙. อนุมัตกิ ารปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ระดับปริญญาตรี ๖ หลักสูตร ไดแก
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๓
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๐. เห็นชอบการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย
๑) ใหอธิการบดีนําไปหารือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาวาจะปรับเพิ่มคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะไดหรือไม
๒) ในปตอไป เมื่อจะนําเสนอวาระนี้ใหนําเสนอ
๒.๑) ขอมูลปที่ผานมาเพื่อเปรียบเทียบดวย
๒.๒) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดูแลตัวชี้วัด ซึ่งผานความเห็นชอบของกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
๑๑. อนุมัตกิ ารเลื่อนเงินเดือนประจําปของผูบริหารที่ไมใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยเลื่อน
เงินเดือนตามอัตราและวันที่ที่กําหนดใหผบู ริหารที่ไมใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๑๒. รับทราบรายงานผลขอเท็จจริงความผิดทางละเมิด (วาระลับ)
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

