มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
วันศุกรที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖
หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
..............................................................
๑. รับทราบวาอาจารยประวิทย ขาวปลื้ม ซึ่งไดรับแตงตั้งเปนผูอ าํ นวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมอีก
วาระหนึ่ง ไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ที่เลือกจากผูอํานวยการ
สถาบัน สํานัก ศูนย และหัวหนาสวนราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกรที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๕๖ โดยมีขอแกไข
๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
๑) ดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย ไดแก ผูชวยศาสตราจารยปราณี สุรสิทธิ์ สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร
๒) ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ไดแก อาจารยโองการ วณิชาชีวะ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
๔. รับรองตําแหนงทางวิชาการของผูชวยศาสตราจารยพัฑรา สืบศิริ สาขาวิชาสถาปตยกรรม จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
๕. พิจารณาการตรวจรายงานการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จากสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน โดย
๑) ใหผูบริหารนําขอชี้แจงและผลการตรวจสอบรายงานตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
๒) เงินที่ขาดไปขอใหฝายบริหารตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและหาผูรับผิดชอบทางแพง และ
ใหผูรับผิดชอบหาหลักฐานมาแสดง
๓) หากหาหลักฐานไมได จะพิจารณาดําเนินการตอไปอยางไรใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
กรณีการขอใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติจายเงินตามเอกสารการเบิกจายนั้น ใหสอบถามสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินเปนลายลักษณอักษรวาสามารถอนุมัติใหเบิกจายยอนหลังไดหรือไม
๔) ขอใหกองคลังตรวจสอบเรื่องการเบิกจายเงินที่มีปญหาผิดพลาดอยูบอยครั้ง ควรชวยแนะนํา
หรือทําบันทึกรายงานขอมูลตอผูบริหารและเสนอแนะแนวทางแกไข เชน การติดขัดที่ขอบังคับ สภา
มหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาแกไขตอไป
๖. อนุมั ติร ายงานการติด ตามและประเมิ นผลการดําเนิน งานตามแผนบริห ารความเสี่ย งประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใหปรับแกขอมูลที่ไมสอดคลองกัน
๗. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาส ๑ โดยมีขอเสนอแนะ
ดังนี้
๑) ควรทําเปนแผนภูมิเพื่อเปรียบเทียบใหชัดเจนจะเขาใจไดงายกวานี้
๒) ควรมีการเตรียมการลวงหนาและมีการเรงรัดในการเบิกจาย เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย

๒

๓) งบลงทุนนั้นตองมีการวางแผนลวงหนา เปนรูปแบบไมวาจะเปนการกอสรางหรือครุภัณฑ
ตางๆ การประกวดราคานั้นสามารถดําเนินการไดโดยยังไมทําสัญญา หากทําสัญญาในวันที่ ๑ ตุลาคม ก็
จะสามารถดําเนินการไปตามแผน และเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมาย
๔) ควรรายงานขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใหเห็นวาไดใชงบประมาณไปอยาง
คุมคา มีประสิทธิภาพ
๘. พิจารณาเรื่องการทําสัญญาเชาพื้นที่ธรณีสงฆ ๑๓๗ ไร (ที่ตั้งมหาวิทยาลัย) โดยมีมติดังนี้
๑) อนุมัติใหทําสัญญาเชาพื้นที่ธรณีสงฆกับวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จํานวน ๑๓๗ ไร ให
มีอายุสัญญาเชามีกําหนดระยะเวลา ๓๐ ป
๒) มอบมหาวิทยาลัยทําหนังสือถึงมหาเถรสมาคมขอเชาพื้นที่ดังกลาวในอัตราคาเชาพื้นที่เพื่อ
ประโยชนการศึกษาตามที่กรมศาสนาไดกําหนด
๙. เห็นชอบประกาศและขอบังคับ ๔ ฉบับ ไดแก
๑) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง จัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารงานและการดําเนินการงานศูนย
บมเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓) ขอบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารจัดการและการรับ -จายเงิ น
โครงการฝกอบรมและใหบริการทางสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๔) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการกําหนดคาตอบแทนพิเศษของบุคลากร
บางตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๖
และมอบนโยบายว า เมื่อครบ ๓ เดือนใหนิติก รเขารวมประชุม สภามหาวิท ยาลัยเพื่อให
ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยตอที่ประชุม
๑๐. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๓ หลักสูตร ๘ สาขาวิชา ดังนี้
๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ หลักสูตร ๒ สาขาวิชา
๑.๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๖
๑.๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒ หลักสูตร ๖ สาขาวิชา
๒.๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๑. รับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๒. รับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาธิการแจงวา สถาบันอุดมศึกษาที่มีรายไดเปนของตนเองไมตองสงเปนรายไดแผนดินแต
ยังคงมีหนาที่ตองรายงานการรับ – จายเงินตอคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๐ เพื่อ

๓

ปองกันปญหาการใช จายเงินรายไดขัด หรือแยงกับกฎหมาย และขอใหสถาบันอุดมศึกษากําหนด
นโยบายดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการขอมูล และระบบการรายงานตามที่กําหนด
๑๓. รับทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความรวมมือในการกําหนดจํานวนและระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติ
๑๔. รับ ทราบประกาศกระทรวงศึ กษาธิ ก าร เรื่ อง นโยบายการป องกันและแก ไขป ญหายาเสพติ ดใน
สถาบันอุดมศึกษา
๑๕. รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๑๖. รับ ทราบหนัง สือ สถาบั นคลังสมองของชาติเ ชิญ เข าร วมประชุม เชิ งปฏิบั ติก าร หัวขอ “The UK
Professional Standards Framework (UKPSF) for Teaching and Supporting Learning in the
UK Higher Education and the Implication to Thailand” ระหวางวันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ ณ หองกมลทิพย โรงแรมเดอะ สุโกศล (สยามซิตี้ เดิม) ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ
๑๗. รับทราบหนังสือสถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเขารวมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของสภามหาวิทยาลัย ในวันจันทรที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ
หองกมลทิพย ๑ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

