มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕
วันศุกร"ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ห'องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ" ๑๐๐ ป,การฝ.กหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

..............................................................
. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร"ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๒.

๓.

๔.

๕.

โดยมีแก*ไข
อนุ มัติให* ป ริ ญ ญาบั ต รและประกาศนี ย บั ต ร ประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ ๑/๒๕๕๕ รอบที่ ๑ แก3 ผู* สํ าเร็ จ
การศึกษา จํานวน ๑๓๐ คน แยกเป9นระดับปริญญาโท จํานวน ๓๑ คน ระดับปริญญาตรี จํานวน ๙๙ คน
จําแนกเป9นสาขาวิชาครุศาสตร" (ค.บ.) จํานวน ๒ คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร" (วท.บ.) จํานวน ๔๗ คน
สาขาวิชาศิลปศาสตร" (ศศ.บ.) จํานวน ๓๖ คน สาขาวิชานิติศาสตร" (น.บ.) จํานวน ๕ คน สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จํานวน ๖ คน สาขาวิชาสถาปAตยกรรมศาสตร" (สถ.บ.) จํานวน ๓ คน
พิจารณา
๓.๑ (ร3าง) บัญชีอัตราเงินค3าตอบแทน/ค3าจ*าง ขั้นต่ําสุด-ขั้นสูงสุดของพนักงานมหาวิทยาลัย
๓.๒. การปรับชดเชยเงินค3าตอบแทนให*แก3พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ*างไว*เดิม
๓.๓ การจ3ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได*)
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โดย มอบผู*รับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดตัวเลขต3างๆ ตามข*อสังเกตของที่ประชุม
และมอบกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี จัดทําประกาศและคําสั่งของมหาวิทยาลัย และมอบ
ศาสตราจารย"ฐาปนา บุญหล*า พิจารณาว3าพนักงานมหาวิทยาลัยควรมีรายได*เท3าใด และมหาวิทยาลัยควรมี
รายได*เท3าใด มหาวิทยาลัยจึงจะธํารงอยู3ได*
อนุมัติข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด*วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยให*ปรับแก*และเพิ่มเติมข*อความดังนี้
๔..๑ ข*อ ๖ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ให*เพิ่มประธานสภาคณาจารย"และข*าราชการเป9นกรรมการ เป9น
กรรมการลําดับที่ (๕) และข*อ (๕) เดิม ปรับเป9นข*อ (๖)
๔.๒ เพิ่มวรรคท*ายข*อ ๖ ว3า คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีไม3มีสิทธิได*รับการ สรรหาเป9นอธิการบดี
๔.๓ ให*ระบุไว*ในข*อ๑๐ (๑) “...คณะหรือหน3วยงานที่เรียกชื่ออย3างอื่นที่มีฐานะเทียบเท3าคณะ สํานัก
และโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ โดยแต3ละหน3วยงานมีสิทธิเสนอรายชื่อ...”
อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รศิ ล ปบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าออกแบบนิ เ ทศศิ ล ปK หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะ
มนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยให*ปรับแก*และเพิ่มเติมข*อความดังนี้
๕.๑ ให*เพิ่มรายละเอียดในคําอธิบายรายวิชาต3างๆ เพื่อรองรับการเข*าสู3ประชาคมอาเซียน เช3น
รายวิชาศิลปะตะวันออกและอาเซียน รายวิชาการออกแบบกราฟNกบนบรรจุภัณฑ" เป9นต*น

๕.๒ ในคําอธิบายรายวิชาศิลปะตะวันออกและอาเซียน ที่เพิ่มเติมรายละเอียดรองรับการเข*าสู3
ประชาคมอาเซียน ให*ระบุด*วยว3ามิให*ขัดแย*งกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเชื่อต3างๆ ของแต3ละชาติ
๕.๓ ควรปรับลดขั้นตอนการผ3านคณะกรรมการชุดต3างๆ ที่เกี่ยวข*องกับการพิจารณาหลักสูตร
ตรวจสอบหลักสูตรอย3างรอบคอบ เพื่อลดเวลาในการพิจารณาหลักสูตร
๕.๔ ให*คณะกรรมการประจําหลักสูตรตรวจสอบปรับปรุงหลักสูตรตลอดเวลาเพื่อให*ทันสมัย โดยอาจ
ปรับปรุง มคอ. ๒ หรือ มคอ. ๓ ก็ได*
-๒๖. เห็นชอบแต3งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ดังนี้
๖.๑ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" ประกอบด*วย
๑) ศาสตราจารย"ฐาปนา บุญหล*า
ประธานกรรมการ
๒) อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
๓) รองศาสตราจารย"ธีรยุทธ สุนทรา
กรรมการ
๔) ผู*ช3วยศาสตราจารย"ประชน แสงจักร"
กรรมการ
๕) ผู*ช3วยศาสตราจารย"ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการ
๖.๒ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑) หม3อมราชวงศ"โอภาศ กาญจนะวิชัย
๒) อธิการบดี
๓) ผู*ช3วยศาสตราจารย"มณีรัตน" ลิ่มสืบเชื้อ
๔) รองศาสตราจารย"พงศ" หรดาล
๕) ประธานสภาคณาจารย"และข*าราชการ

ประกอบด*วย
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๖.๓ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด*วย
๑) พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
ประธานกรรมการ
๒) อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
๓) รองศาสตราจารย"คมเพชร ฉัตรศุภกุล
กรรมการ
๔) อาจารย"ปราโมทย" เทพพัลลภ
กรรมการ
๕) ผู*ช3วยศาสตราจารย"พิชิต ฤทธิ์จรูญ
กรรมการ
ให*คณะกรรมการสรรหาฯ ดําเนินการตามข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด*วยคุณสมบัติและ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก*ไขเพิ่มเติมโดยข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด*วย
คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีข*อเสนอแนะ ดังนี้
๑) ให* คณะกรรมการสรรหาไปดํ าเนินการสรรหาบุคคลที่สมควรได*รับการดํารงตําแหน3งเป9 น
คณบดีต3อสภามหาวิทยาลัย หากเห็นสมควรเสนอเพียง ๑ คนที่เหมาะสมที่สุดก็ได* แต3หากมีความก้ํากึ่งใน
การตัดสินใจก็ให*เสนอรายชื่อต3อสภามหาวิทยาลัย ๒ คน เพราะข*อบังคับกําหนดให*เสนอได*ไม3เกิน ๒ คน
๒) เมื่อสรรหาบุคคลเป9นคณบดีได*แล*ว ให*นํามาพิจารณาทบทวนต3อไปว3าจะปรับแก*ข*อบังคับ
หรือไม3 อย3างไร

๓) หากบุคคลที่ได*รับการสรรหาเป9นบุคคลภายนอกที่มีศักยภาพระดับประเทศ ให*คณะกรรมการ
สรรหาฯ พิจารณาและนํ าเสนอด*ว ยว3าควรให*ค3า ตอบแทนเท3าใด และต*องใช*เ งินงบประมาณเท3าใดใน
ช3วงเวลา ๔ ปS
๗. รับทราบว3าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเสนอขอ
โปรดเกล*าฯ แต3งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษา ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได*กําหนดแนวทางในการปฏิบัติเสนอขอแต3งตั้ง
บุคคลให*ดํารงตําแหน3งดังกล3าว โดยขอให*เสนอเรื่องแต3งตั้งก3อนวันครบกําหนดตามวาระไม3เกิน ๒ เดือน
เพื่อมิให*เกิดกรณีแต3งตั้งล3วงหน*าเป9นเวลานาน

-๓๘. รับทราบว3า สํานั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึ กษา ได* มีหนั งสือที่ มศ ๐๐๒/ (ว)
๒๖๐๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ขอแจ*งผลและส3งรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสองมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ประเมินซ้ํา) กลุ3มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร" การบัญชี
และเศรษฐศาสตร" และมี ม ติ ใ ห* ป รั บ ผลการประเมิ น จาก “ไม3 รั บ รองมาตรฐาน” เป8 น “รั บ รอง
มาตรฐาน”
๙. รับทราบว3า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได*ตอบข*อหารือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่
อธิการบดีต*องพ*นจากตําแหน3งก3อนครบวาระตามมาตรา ๓๐ (๓) แห3งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือ ตามมาตรา ๒๕ (๖) แห3งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมีหน*าที่จะต*องนําความกราบบังคมทูลโปรดเกล*าฯ ถอดถอนอธิการบดีต3อไป
๑๐. รับทราบว3า สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได*มีหนังสือแจ*งมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่
๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได*ให*การรับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สามารถจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผู*ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาในสังกัดต3าง ๆ ที่ยังไม3มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในปSการศึกษา ๒๕๕๕ ได* ณ
สถานที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยเท3านั้น โดยในการรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน
ต*องเป9นไปตามแนวปฏิบัติตามที่ได*แจ*ง
๑๑. รับทราบว3า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได*มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖ (๑) / ๖๐๐๙ ลงวันที่
๑๗ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รั บทราบการให*ความเห็นชอบหลักสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช า
เกษตรศาสตร" (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรดังกล3าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได*

อนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๕
๑๒. รับทราบว3า สํานักงาน ก.พ. ได*มีหนังสือที่ นร ๑๐๐๔.๓/๒๐๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
นร ๑๐๐๔.๓/๒๖๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ รับรองคุณวุฒิของผู*สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๖ สาขาวิชา คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา (หลักสูตรใหม3 พ.ศ. ๒๕๕๒) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การผลิต (หลักสูตรใหม3 พ.ศ. ๒๕๔๙)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตร
ใหม3 พ.ศ. ๒๕๕๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร"ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๔๙) หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปKและการละคร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙)
และสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ วิชาโทภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙)
ฝWายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และกลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย

