มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
๑. แสดงความยินดีกับนายกสภามหาวิทยาลัย/ ประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ในโอกาสที่ราง
รัฐธรรมนูญผานการรับรองจากการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. มอบเหรียญทองคํารางวัลเรียนดียอดเยี่ยมแกบัณฑิตเรียนดียอดเยี่ยม สาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) ที่มีผล
การเรียนสูงสุด ไดแก นายพงศพิษณุ ตางจงราช สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๖
๓. มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีแก
๓.๑ บุคลากรที่ไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๓ ราย
ไดแก
๑) ผูชวยศาสตราจารยวิเชษฐ สุดใด สาขาวิชาดนตรีตะวันตก สังกัดคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
๒) ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี นิลสุวรรณ สาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
๓) ผู ช ว ยศาสตราจารย สุ กั ญ ญา ตั้ งประเสริ ฐ สาขาวิ ชาการบริ หารธุ รกิ จ สั งกั ด คณะ
วิทยาการจัดการ
๓.๒ นักศึกษาที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก
๑) นักศึกษาวิทยาลัยการฝกหัดครู สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ไดรับรางวัล ดังนี้
๑.๑) นายชาญชัย ธนารัตน ไดรับรางวัล
(๑) รางวัลชนะเลิศอันดั บ ๑ ในการแขงขันตอบป ญหาธรรมะ ระดับภาค
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจําป ๒๕๕๙
(๒) รางวั ล ชมเชยการแข งขั น ตอบป ญ หาวิ ช าการทางพระพุ ท ธศาสนา
ระดับบุคคลทั่วไป เนื่องในงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” วันสากลของโลก
และวันอัฏฐมีบูชา
๑.๒) นางสาวศิริพร เนตรรัตนะ ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในการแขงขัน
ตอบปญหาธรรมะ ระดับภาค เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจําป ๒๕๕๙ และรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ ในการแขงขันตอบปญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ระดับประเทศ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประจําป ๒๕๕๙
๑.๓) นายอภิสิทธิ์ ทองโคตร

๒

(๑) ไดรับ รางวัลรองชนะเลิ ศอัน ดั บ ๓ ในการตอบป ญ หาวิช าการทาง
พระพุทธศาสนา ระดับภาค เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจําป ๒๕๕๙
(๒) รางวั ล ความประพฤติ ดี ครั้ งที่ ๕๕ ประจํ าป ๒๕๕๙ จากพุ ท ธ
สมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
๑.๔) นายธิราวุฒิ เมืองจันทร ไดรับรางวัลผูประสานงานศูนยสอบดีเดน ระดับ
สถาบัน ในโครงการการตอบปญหาธรรมทางกาวหนา ครั้งที่ ๓๔ ประจําป ๒๕๕๘
๑.๕) นางสาวปริช ญา เชื้ อลิ้ น ฟ า ได รั บ คั ด เลื อกเข าอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การยุ วชน
ประชาธิปไตย รัฐสภา ระหวางเดือนเมษายน ประจําป ๒๕๕๙ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓
ในการแข งขั น ตอบป ญ หาวิ ช าการทางพระพุ ท ธศาสนา ระดั บ ภาค เนื่ อ งในวั น วิ ส าขบู ช าโลก
ประจําป ๒๕๕๙
โดยมีอาจารยผูสงเสริมและสนับสนุน ดังนี้ ๑) อาจารยประยูร ปอมสุวรรณ ๒) อาจารยณัฐธพงษ
มะลิซอน ๓) อาจารยสมพร เหลาฉลาด
๒) นักศึกษาวิทยาลัยการฝกหัดครู สาขาวิชาสังคมศึกษา นายปริญญา ทาโพธิ์ ไดรับคัดเลือก
เปนเยาวชนคนเกง รุนที่ ๗/๒๕๕๘ ในโครงการดวยรักและหวงใยในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ไดรับพระราชทานพระราชวโรกาสเขาเฝ าฯ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานเข็มเยาวชนคนเกง และไดรับคัดเลือก
เปนนักศึกษารางวัลชมเชยพระราชทาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี อาจารยพิชาติ แกว
พวง เปนอาจารยที่ปรึกษา
๓) นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ไดรับรางวัล
ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ การประกวดดนตรี ในรายการ “Fusion Jazz Thailand University Music
Awards” ครั้งที่ ๑ จากสมาคมดนตรีแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ เมื่อวันเสารที่ ๒๕
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดังนี้
(๑) นายตะวัน นาคงาม
(๒) นายศิรวิทย จันทรโชติเสถียร
(๓) นายกรรธาดา จารภัทร
(๔) นายจักรกฤษณ รณรื่น
(๕) นายธัญธร ธัญญจิตตโรจน
(๖) นางสาววรางคณา ศรีสมทรง
โดยมีอาจารยผูควบคุม ดังนี้ ๑) อาจารยภัสชา นอยสะอาด (ผูจัดการวง) ๒) อาจารยวิเชษฐ
สุดใด (ผูประพันธเพลงและฝกสอน) ๓) อาจารยธีรเดช แพรคุณธรรม (หัวหนาวงและฝกสอน)
๔) นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาดนตรีตะวันตกไดรับรางวัลจาก
การแขงขันการประกวดดนตรีในงาน Hong Kong International Youth Marching Band Asian
Championship 2016 ณ ประเทศฮองกง เมื่อวันที่ ๔ – ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๓

๔.๑) รางวัลชนะเลิศประเภทคะแนนรวมสูงสุด
๔.๒) รางวัลชนะเลิศประเภทการเดินแถว
๔.๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทประชันกลอง ไดแก
(๑) นายวิริยะ พงษเกษม
(๒) นายสิวฉัตร มีแยม
(๓) นายบัญชา เบญจเสฏฐ
(๔) นายปฏิพล เงินสุข
(๕) นายสาปตย มงคลไทย
(๖) นายกฤตภาส ทรัพยโภคา
(๗) นายศิษฏโชติ เบี้ยมุขดา
(๘) นายเณติพงษ อยูพรอม
(๙) นายยุทธนา พงษยศ
(๑๐) นายบัลยงก บุตรทอง
(๑๑) น.ส.รวิชา ประดับสุข
(๑๒) นายสมภพ ขอนพุดทรา
(๑๓) นายปฏิภาณ รัตนไทรแกว
(๑๔) นายเอกชัย สงวนงาม
(๑๕) นายณัฐวุฒิ วงศชนาพร
(๑๖) นายธยศ วัฒนธนโชค
โดยมี ๑) อาจารย ธ รรมนู ญ จิ ต ตรี บุ ต ร ๒) อาจารย ว รพล กั ต ติ ก มาส ๓) อาจารย ว รภพ
ประสานตรี ๔) นายคฑาวุธ สุรโชติ เป น ผูฝกสอน ทั้งนี้ อาจารยธรรมนู ญ จิตตรีบุต ร ได รับ
รางวัลผูฝกสอนยอดเยี่ยม และอาจารยวรพล กัตติกมาส ไดรับรางวัลผูควบคุมวงยอดเยี่ยมดวย
๕) บุคลากรและนักศึกษาเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ ระหวาง
วันที่ ๗ – ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ทีมวอลเลยบอลชาย ไดรับรางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง ดังนี้
(๑) นายกฤษฎา นิลไสว
(๒) นายนัฐพงศ เกศาพันธ
(๓) นายภูวดล โสภาพล
(๔) นายอานนท จายไธสง
(๕) นายอนุชิต ภักดีแกว
โดยมี พันจาอากาศเอกอนุชา ศรีสุข เปนผูฝกสอน

๔

ทีมบาสเกตบอลชาย ไดสงผูแทนเขารวมแขงขันและไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน ไดแก นายสุธน ไหมธรรมพิทักษ โดยมี อาจารยอดิเทพ ณ พัทลุง
เปนผูฝกสอน
๖) สํานั กศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนคร ไดรับคั ดเลื อกจากกระทรวง
วัฒนธรรมให เข ารวมในฐานะตั วแทนประเทศไทยในการเผยแพร ศิลปวัฒ นธรรม ณ จังหวัด กวางจิ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในงานเทศกาล Cambodia-Laos-Myanmar-Thailand-Viet Nam
Festival of Song, Dance and Music ครั้งที่ ๑๗ ระหวางวันที่ ๑๗ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และ
ไดสงการแสดงเขารวมประกวดไดรับรางวัลดังนี้
๖.๑) รางวัลเหรียญทอง จากการแสดงโขน-หุนละครเล็ก ตอน“จับนาง”
ประกอบดวย
(๑) นายภาสกร ดวงดัน
(๒) นายโฆษิต นาคกลาง
(๓) นายวิชาญ สมพงษ
(๔) นายธีรพงษ แกววิเชียร
(๕) นางสาววิไลลักษณ สินพิชัย
(๖) นายจักกริช จวนเจริญ
(๗) นายอภิวิชญ เผาฟู
(๘) นางสาวพิมล นิจรัญ
๖.๒) รางวัลเหรียญเงิน จากการแสดงรํามโนราหบูชายัญ ประกอบดวย
(๑) นายโฆษิต นาคกลาง
(๒) นายวิชาญ สมพงษ
(๓) นายจักกริช จวนเจริญ
(๔) นายอภิวิชญ เผาฟู
(๕) นายเอกลักษณ หอมชะเอม
๖.๓) รางวัลเหรียญเงิน จากการแสดงเดี่ยวระนาดเอก - รําฟ อนแพน
ประกอบดวย
(๑) นายพันธกานต แสงออน
(๒) นายโฆษิต นาคกลาง
(๓) นายวิชาญ สมพงษ
(๔) นางสาวรชยา สายเพ็ชร
(๕) นายจักกริช จวนเจริญ
(๖) นายอภิวิชญ เผาฟู
(๗) นางสาวธนพร ชางเนียม

๕

(๘) นายเชาวลิต วงคบุญมา
(๙) นางสาวพัชรี นิสัยตรง
(๑๐) นางสาววัชรี นิสัยตรง
(๑๑) นายเอกลักษณ หอมชะเอม
โดยมี ๑) อาจารย ป ระวิ ทย ขาวปลื้ ม ผู ฝ กสอน ๒) อาจารย ณ วั ฒ น หลาวทอง ผู ฝ กสอน ๓)
ผูชวยศาสตราจารยสายสุนีย หะหวัง ผูควบคุมทีม/นักแสดง ๔) อาจารยกัญณภัทร นิธิศวราภากุล
ผูควบคุมทีม/กรรมการตัดสินตัวแทนประเทศไทย / ผูประสานงาน ๕) อาจารยพิณทิพย ขาวปลื้ม
ผูชวยควบคุมทีม/นักแสดง ๖) นายพันธกานต แสงออน ผูชวยควบคุมทีม/นักแสดง ๗) นางสาว
วรุณยุพา ศรีรักษา ผูชวยควบคุมทีม/ผูประสานงาน
๔. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีแกไข
๕. อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการซึ่งผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด และแตงตั้งบุคลากรสาย
วิชาการดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน ๖ ราย จําแนกเปนระดับรองศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย
และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๕ ราย ดังนี้
๑) ระดั บ รองศาสตราจารย ได แก ผู ชวยศาสตราจารย ศุภ วรรณ เล็กวิไล สังกัด วิทยาลั ย
การฝกหัดครู อนุมัติแตงตั้งเปนรองศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา ตั้งแตวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๙
๒) ระดับผูชวยศาสตราจารย ไดแก
๒.๑) อาจารย พ รสิ น สุ ภ วาลย สั งกั ด คณะวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี
อนุมัติแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสถิติ ตั้งแตวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๒) อาจารย ธ นั ท อาจสี น าค สั งกั ด คณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี
อนุมัติแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ตั้งแตวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๘
๒.๓) อาจารย มณฑล จัน ทรแจ มใส สังกัด คณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรม
อนุมัติแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๘
๒.๔) อาจารย ศศิ ธร คนทน สั งกั ด คณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรม อนุ มั ติ
แตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส ตั้งแตวันที่๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๕) อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติ
แตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ตัง้ แตวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. อนุมัติใหมหาวิทยาลัยขอยืมเงินคงคลัง จํานวน ๗,๔๖๓,๒๐๐ บาท และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ใหตั้งงบประมาณเงินรายไดมาใชคืนเงินคงคลัง

๖

๗. กรณีมหาวิทยาลัยขออนุมัติหลักการนําแนวปฏิบัติตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางมาใชสําหรับเงิน
นอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอนุโลม สภามหาวิทยาลัยมีมติดังนี้
๑) กรณีใดที่มีสัญญาและตองทําอยางตอเนื่อง อนุมัตใิ หดําเนินการตามระเบียบตอไปไดโดย
๑.๑) ตองไมลงนามในสัญญาจนกวาสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติงบประมาณ
๑.๒) เมื่อทําประกาศไปแลว ใหแจงสภามหาวิทยาลัยทราบดวย
๑.๓) เมื่อจะตั้งงบประมาณใหแนบรายการเรื่องที่ของบประมาณทั้งหมดมาดวย
๒) โครงการจั ดจ างพนั กงานรักษาความปลอดภั ยและเชาคอมพิ วเตอร ซึ่ งมีเวลาไม ถึง ๔
เดือนใหรีบดําเนินการทันที
๘. เห็นชอบเลือกประธานคณะกรรมการอุทธรณ รองทุกข มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ โดย
๑) ใหศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม เปนประธาน
๒) ใหดําเนินการเลือกกรรมการฯ ตามขอบังคับฯ ขอ ๖ (๒) จากนั้นใหเชิญกรรมการตาม
(๑) – (๓) ประชุมเพื่อเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามที่ขอบังคับฯ กําหนด
๙. โครงการจางเหมาบริการหองเรียนคุณภาพ แบบเบ็ดเสร็จ (Smart Classroom)
๑) ใหดําเนินโครงการฯ ในอาคาร ๓ อาคาร ไดแก
๑.๑) อาคารปยมหาราช (อาคาร ๒๐)
๑.๒) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๕)
๑.๓) อาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรม
๒) หากคณาจารย ในคณะ/วิ ท ยาลั ย ใดได ศึ ก ษาตั ว อย างห อ งเรี ย นในอาคารดั งกล าว และ
ตองการใหมีในอาคารอื่นๆ อีก ใหลงชื่อไวและอีก ๓ ป สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหมวาจะดําเนิน
โครงการเพิ่มเติมอีกหรือไม
๓) ใหอธิการบดีดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงาน (ToR) และดูแล
การจัดซื้อจัดจาง โดยมอบ ผูชวยศาสตราจารยมณฑล จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู ดํ า รงตํ า แหน ง บริ ห าร และประธานสภาคณาจารย แ ละข า ราชการ เป น กรรมการร ว มกั บ
คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยดวย และเนื่องจากเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลง ใหเขียนระบุใน
สัญญาดวยวาถามี Application ใหม ก็ใหเปลี่ยนดวย
๑๐. อนุมัติการจาง Dr.John Pearson เปนอาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติพระนคร โดยใหปรับแกระเบียบ
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑. รับทราบกรณีการเชาที่ดินวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวา นายกสภามหาวิทยาลัยไดไปหารือกับ
เจาอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุฯ หากในคราวหนา รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ไมมีหลักฐาน
อะไรแสดงใหเห็นเปนอยางอื่นจึงคอยทําตามสัญญา
๑๒. เห็นชอบการรับนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙

๗

๑๓. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหนาหนวยงานใน
ระดับคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๔. รับทราบรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติและขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกรที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๕. รับทราบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
๑๖. รับทราบคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและ
แกปญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
๑๗. รับทราบระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๘. รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

