มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
วันศุกรที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
..............................................................
๑. มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีกับ
๑) บุคลากรที่ไดรับการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(๑) รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา วิทยาลัยการ
ฝกหัดครู
(๒) รองศาสตราจารยธิติ รักชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
(๓) รองศาสตราจารยปราณี สุรสิทธิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
(๔) ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ แซเอี๊ยบ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
วิทยาลัยการฝกหัดครู
(๕) ผูชวยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๒) ผูทรงคุณวุฒิและบุคลากรทีส่ อบไดธรรมศึกษาชั้นเอก จํานวน ๑๖ ราย ดังนี้
(๑) อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
(๒) รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง
(๓) ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
(๔) ผูชวยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล
(๕) รองศาสตราจารยฉันทนา สุรัสวดี
(๖) ผูชวยศาสตราจารยละอองทิพย มัทธุรศ
(๗) ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
(๘) อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
(๙) อาจารยเพ็ญศรี วรรณสุข
(๑๐) อาจารยขจิตพรรณ อมรปาน
(๑๑) อาจารยศุภกาญจน วิชานาติ
(๑๒) อาจารยศศิพร รัตนสุวรรณ
(๑๓) นางสาวราตรี ศรีโรจน
(๑๔) คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
(๑๕) อาจารยจรรยา อุทารสวัสดิ์
(๑๖) อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมือ่ วันศุกรที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยมีแกไข
๓. อนุมัติปริญญาบัตรแกผสู ําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ รอบที่ ๕ และ ๒/
๒๕๕๕ รอบที่ ๑ แบงเปนระดับปริญญาเอก จํานวน ๔ คน ระดับปริญญาโท จํานวน ๕๗ คน
และระดับปริญญาตรี จํานวน ๖๔๗ คน ซึ่งจําแนกเปน

๒

๔.

๕.
๖.

๗.

๑) สาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) จํานวน ๑๗๑ คน
๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร (วท.บ.) จํานวน ๗๒ คน
๓) สาขาวิชาศิลปศาสตร (ศศ.บ.) จํานวน ๑๘๙ คน
๔) สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.) จํานวน ๔๔ คน
๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จํานวน ๑๖๖ คน
๖) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (สถ.บ.) จํานวน ๕ คน
อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการและแตงตัง้ บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน
๒ ราย ดังนี้
๑) นายวัชรินทร อินทพรหม สั ง กัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
๒) นางสาวปทมา สารสุข สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร
แตงตั้งรองศาสตราจารยพงศ หรดาล เปนผูร ักษาราชการแทนอธิการบดี ตั้งแตวันที่ ๑๖
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จนกวาจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี
อนุมัติเลื่อนเงินเดือนผูบริหารที่มิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๒ รายในอัตรารอย
ละ ๑๐ ตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดแก
๑) รองศาสตราจารยสมถวิล วัลลิสุต ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒) ผูชวยศาสตราจารยอารีย รังสิโยภาส ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พิจารณากรอบอัตราเงินเดือนของอธิการบดี ซึ่งมิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดย
๑) อนุมัติกําหนดอัตราเงินเดือนของผูบริหารทีม่ ิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ดังนี้
๑.๑) ตําแหนงอธิการบดี เดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖
๑.๒) ตําแหนงรองอธิการบดี เดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
๑.๓) ตําแหนงคณบดีและผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๖
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยศึกษาขอมูลการกําหนด
อัตราเงินเดือนของผูบริหารที่มิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป
๒) อนุมัติใหจายเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงสําหรับผูบริหารที่มิใช
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยเบิกจายจากเงินรายได ดังนี้
๒.๑) ตําแหนงอธิการบดี เดือนละ ๓๑,๘๐๐ บาท
๒.๒) ตําแหนงรองอธิการบดี เดือนละ ๒๕,๔๐๐ บาท
๓) มอบฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานหนวยงานที่รับผิดชอบนําเสนอ สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของอธิการบดีทุกป โดยมีผลการประเมิน
ประกอบการพิจารณา

๘. พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕) โดยใหคณบดีแตละคณะนํา
ผลการประเมิ น ไปพิ จ ารณา และสรุป ด ว ยว า จากข อ เสนอแนะของคณะกรรมการติด ตาม

๓

ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ นั้น จะตองดําเนินการอยางไรบาง เมื่อใด และรวบรวมไป
รายงานในการประชุมสัมมนาทําแผนปฏิบัติการของปตอไป ภายในระยะเวลา ๒ เดือนนี้
๙. อนุมัติแตงตั้งผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดี ดังนี้
๑) อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
๒) ผูชวยศาสตราจารยกลั ยา แสงเรือง
๓) อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
๔) ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๑๐. พิจารณาการปรับปรุง โครงสรางหนวยงาน โดยใหอธิก ารบดีพิจารณาขอเสนอของหนวยงาน
ตางๆ กอนที่จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๑๑. พิจารณาการกํา หนดกรอบอัตรากํา ลังปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ โดยอนุมัติใ น
หลักการโดยใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนอัตรากําลังตามเหตุผลความจําเปนและภาระงาน
แล วสง ไปยัง สกอ. เพื่อใชในการเสนอขอรับ จัดสรรงบประมาณกอน โดยมีเ งื่อนไขวาในการ
จัดสรรอัตรากําลังใหหนวยงานตางๆ นั้น
๑) ใหคณะสํารวจหลักสูตรทัง้ หมดแลวแสดงใหเห็นวาหลักสูตรใดไมคุมทุน จะสมควรยุบ
หรือไม
๒) ใหคณะทบทวนการขออัตรากําลังใหสอดคลองกับขอ ๑)
๓) ใหจัดทําตารางแสดงใหเห็นวาการพัฒนาการเรียนการสอนในเรื่องใด ตองการอัตรากําลัง
เพิ่มเทาไร โดยอยูในวิสยั ทีม่ หาวิทยาลัยจะดําเนินการได
๔) ใหอธิการบดีในวาระตอไปตรวจสอบและดําเนินการในเรื่องโครงสรางและอัตรากําลัง
โดยพิจารณาจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัยดวย แลวนํามา
แถลงนโยบายและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งอาจใชเวลา
ประมาณ ๓ เดือน โดยแตล ะคณะตองเตรียมขอเสนอเพื่อจัดทําเปนแผนรวมในคราว
เดียวกันดวย
๑๒. พิจารณาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๕ หลักสูตร ๕ สาขาวิชา โดยอนุมัติ
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร หลักสูตรปรับปรุง
๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (การสอนพระพุทธศาสนา) หลักสูตร
พัฒนา โดยใหแกไขจาก (การสอนพระพุทธศาสนา)เปน (พระพุทธศาสนา) และเพิ่ม
เนื้อหารายวิชาใหสอดคลองกับการสอนผูเรียนระดับ ปวช. ใหมีเนื้อหาที่ลุมลึกยิ่งขึ้น
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร โดยใหเพิ่มรายวิชาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส
๔) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร โดยเพิ่มรายวิชาระบบกฎหมาย
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
๕) หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม โดยใหจัด
รายวิชาสภาพแวดลอมเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรมเปนวิชาเลือกบังคับและใหปรับแก
ตามขอสังเกตของสภามหาวิทยาลัย
๑๓. อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการจายเงินรางวัลสําหรับคณาจารยที่ไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย
ทุนอุดหนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบ
ผูบริหารติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามระเบียบดวย

๔

๑๔. รับทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีตะวันตก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๑๕. รับทราบวากระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ไดสอบทานรายงาน
ผลการควบคุมภายใน รายงานการเงินในระบบ GFMIS และติดตามการใชจายเงินงบประมาณ
ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พระนคร ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีข อสัง เกตและ
ขอเสนอแนะ
๑๖. รับทราบวารองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ไดมอบงานแกรองศาสตราจารยพงศ หรดาล
โดยมีผูชวยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล และอาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ เปนพยาน
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

