๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗
เมื่อวันศุกรที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
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ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
๕. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๖. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๗. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๘. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๙. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๑๐. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๑๑. หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๑๒. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๓. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๔. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
อาจารยนภพร เชื้อขํา
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย และขาราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูลาประชุม
๑. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผูชวยศาสตราจารยธรี ะศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

๒
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
อาจารยชินวงศ ศรีงาม
อาจารยธงชัย ทองอยู
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
ผูชวยศาสตราจารยกสุ ุมา ผลาพรม

รองอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส
อาจารยปยะชัย สุทธิแชม
อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส
อาจารยกฤษณชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส
นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นิติกร
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นิติกร
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นิติกร
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
ปฏิบัติหนาที่ผูชวยอธิการบดี/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นาง ญ หญิง สมแสน
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนากลุม งาน
สภามหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
อาจารยจนัญญา งามเนตร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
อาจารยกฤตพล วังภูสิต
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
นางลภัสรดา นาคพริก
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

4

ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปไดดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมวา ดวย
นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนคร ไดรับ รางวัล จากการเขารวมประกวดแขง ขันที่จัดโดยหนวยงาน
ภายนอก ดังนี้ ๑) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปที่ ๒ ทีมครูบานนอก ไดรับ
คัดเลือกเปน “ทีม เยาวชนดีเ ดน ” รางวัลรองชนะเลิศ จากการเขารวมโครงการคายเยาวชนรูง านสืบ สาน
พระราชดําริ (RDPB Camp) รุนที่ ๔/๗ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี โดยไดนําเสนอโครงการชื่อ “คําสอนพอ (พอเพียง) เรียนดวย CAI” และมี
อาจารยวรรณพร บุญญาสถิต อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา เปนที่ปรึกษาโครงการ สวนนักศึกษาทีมครูบาน
นอกประกอบด วย (๑) นายวัช รพล เพชรี (๒) นายพิท ยา อิ นไหม (๓) นางสาวกมลวรรณ นรเนตร
(๔) นางสาวชลทิณี ทองเลือง ๒) นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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วงดรัมไลน PCC Percussion Ensemble มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดรับรางวัลระดับความสามารถ
เหรียญเงินและไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการเขารวมการแขงขันประกวดวงดรัมไลนประเภท
Open Division ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๑๐ และการ
ประกวดคัลเลอรการด ประจําป ๒๕๕๗ ระหวางวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อาคารกีฬานิมิบุตร
สนามกีฬาแหงชาติ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบเกียรติคุณบัตรและกลาวแสดงความยินดีตออาจารยไดรบั
และนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ เชิญรวมงาน “สงทายปเกา ตอนรับ ๑๒๓ ป พระนคร”
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมหาวิทยาลัยจะจัดงาน “สงทายปเกา ตอนรับ
๑๒๓ ป พระนคร” ในวันศุกรที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อใหประชาคมไดมีโอกาสพบปะสังสรรค เสริมสรางความรัก ความสามั คคี
และความสัมพันธอันดี ตลอดจนไดสนุกสนานผอนคลายจากการทํางานตอเนื่องตลอด ๑ ปที่ผานมา ในการนี้
เพื่อเปนเกียรติแกป ระชาคมมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนคร จึง ขอเชิญกรรมการทุก ทานรวมงานดัง กลาว
ตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวอํานวยพร โดยใหขอคิดวาในฐานะที่
ทุกคนอยูในหนวยงานจัดการศึกษา ดังนั้น ตองปรับเปลี่ยนวิธีคิดและทําใหบานเมืองกาวหนาตอไปใหได ไม
ทุจริต ไมประพฤติมิชอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันศุกรที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๑๘ หนา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับ รองรายงานการประชุม โดยมีแกไขที่ห นา ๒ ผูเ ขารวมประชุม ลําดับ ที่ ๑๒ “...ผูชวย
ศาสตราจารยชลดา พึงรําพรรณ...” แกเปน “...ผูชวยศาสตราจารยชลลดา พึงรําพรรณ...”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตร แกผูสํา เร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา
๒๕๕๗ รอบที่ ๒
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ รอบที่ ๒ เพื่อขอ
อนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติป ริญ ญาบัตร แกผูสําเร็จ การศึก ษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึก ษา ๒๕๕๗
รอบที่ ๒ จํานวน ๙๘ คน ดังนี้
๑) ระดับปริญญาโท จํานวน ๒๔ คน
๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๗๔ คน จําแนกเปน
๒.๑) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๘ คน
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๒.๒) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน ๔๐ คน
๒.๓) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จํานวน ๗ คน
๒.๔) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน ๗ คน
๒.๕) ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑ คน
๒.๖) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน ๑ คน
๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุก ารสภามหาวิท ยาลัย เชิญศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการรายงานผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการความวา ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการตาม
เกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมเปนวาระลับ
นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามถึงจํานวนผูที่ยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย
ศาสตราจารยวายังมีบุคลากรที่ยังไมไดยื่นเรื่องขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเหลืออีกเทาใด และแสดงความเปนหวง
วา หากถึงกําหนดเวลาแลวอาจจะไมทัน สําหรับผูที่ยังไมไดยื่นขอใหมหาวิทยาลัยทําหนังสือเตือน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดทําหนังสือเตือนครั้งที่ ๑ แลว และ
อธิการบดีไดเชิญอาจารยที่ยังไมไดยนื่ ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
วิชาการเขาคายเขียนผลงานทางวิชาการ ซึ่งจะจัดเปนระยะๆ ตอไป
มติที่ประชุม อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑) ผลการประเมินผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๑ ราย ไดแก อาจารย
ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
๒) ผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๑ ราย
๓.๓ แตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญ นายถนอม อินทรกําเนิด อุป นายกสภามหาวิทยาลัย /
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รายงานวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัยและไดแตงตั้งผูรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยไปแลวนั้น ขณะนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการสรรหาเสร็จสิ้นแลว สรุปผลการดําเนินการดัง
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมพิจารณา
ผลการสรรหาในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติใหเสนออาจารยสถาพร ปกปอง เปนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ตอสภามหาวิทยาลัย โดยมีขอเสนอใหอาจารยสถาพร ปกปอง จัดทํากรอบการปฏิบัติหนาที่คณบดีบัณฑิต
วิท ยาลัยในการดํารงตําแหนง ตามวาระ ๔ ป ดัง ตอไปนี้ ๑) จัดทําแผนปฏิบัติง านที่ชัดเจนและจัดลําดับ
ความสําคัญกอนหลังในรอบการดํารงตําแหนง ๔ ป ใหเห็นถึงงานที่จะทําในแตละป และเมื่อสิ้นสุดในปที่ ๔
เกิดภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงอยางไร เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยในวาระแรกของการ
ประชุม ๒) จัดทําบัญชีรายชื่ออาจารยผูที่จะสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งอาจารยผูรับผิดชอบและประจําหลักสูตร ๓)
จัดทําแผนการพัฒนาอาจารยที่คุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานใหมีคุณสมบัติพรอมที่จะเปนผูสอน
เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และเปนผูสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา ๔) จัดทําแผนและประสานกับสถาบันวิจัย
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และพัฒนา ในการสรางบรรยากาศวิชาการดานการเรียนการสอนและการวิจัย สําหรับบัณฑิตวิทยาลัย เชน จัด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งเปนทางการและไมเปนทางการเกี่ยวกับการ
วิจัย เทคนิคการสอนผูใหญ การทําผลงานทางวิชาการ และมีการชวยเหลือระหวางนัก ศึกษากับ นักศึกษา
นักศึกษากับอาจารย ในการกําหนดหัวขอการวิจัย วิธีการวิจัย การสรางเครื่องมือวิจัย การวิเคราะหขอมูล และ
การเขียนรายงานการวิจัย ๕) จัดทําแผนการสงเสริมนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อเปนผูชวย
นักวิจัยในการทําวิจัยของมหาวิทยาลัย ๖) เสนอแตงตั้งรองคณบดีที่มีผลงานทางวิชาการ มีผลงานวิจัยที่มี
คุณ ภาพ และมี ความมุ ง มั่ นที่ จ ะพัฒ นางานวิช าการ เพื่ อเปน แบบอย างแก อาจารย แ ละนัก ศึก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและงานวิชาการดานอื่นๆ ที่มคี ุณภาพ
นายกสภามหาวิท ยาลัยกลาววา หากอาจารยส ถาพร ปกปอง ยอมรับ เงื่อนไขดัง กลาว
สภามหาวิทยาลัยก็จ ะมีคําสั่งแตงตั้งตอไป ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขดวยวาถาผลการปฏิบัติง านไมผานเกณฑก าร
ประเมิน และบัณฑิตวิท ยาลัยไมผานเกณฑก ารประเมินคุณภาพการศึก ษา จะตองยอมรับและพรอมที่จ ะ
ลาออก โดยไมตองใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการถอดถอน
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา หากไมผานการ
ประเมินก็สมเหตุสมผลที่คณบดีจะตองพิจารณาตนเอง แตการใหคณบดีรับผิดชอบในการที่หนวยงานไมผาน
การประเมินจากหนวยงานภายนอกนั้นอาจจะเปนภาระมากเกินไป เพราะกรณีหนวยงานจะผานการประเมิน
นั้น คณบดีไมสามารถดําเนินงานไดเพียงคนเดียว
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา กรณีนี้ คณบดีและรองคณบดีตองลาออกทั้งทีม อยางไรก็
ตาม การประเมินคุณภาพการศึกษานั้น เปนการประเมินในภาพรวม หากคณะใดไมผานการประเมินก็จะทําให
คะแนนการประเมินของมหาวิทยาลัยในภาพรวมไมผานไปดวย ฉะนั้น ควรตั้งเงื่อนไขนี้ไวสําหรับทุก คณะ
โดยเริ่มที่บัณฑิตวิทยาลัยและใหทําหนังสือลงนามยินยอมดวย
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงเสนอวา
ควรทําหนังสือใหลงนามยินยอมรับเงื่อนไขพรอมกันทุกคณะ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ตอไปใหใชกับผูบริหารตั้งแตระดับอธิการบดีลงมาเชนกัน
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติการแตงตั้งใหอาจารยสถาพร ปกปอง ดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒) ใหอาจารยสถาพร ปกปอง จัดทํากรอบการปฏิบัติหนาที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในการ
ดํารงตําแหนงตามวาระ ๔ ป เสนอตอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๒.๑) จัดทําแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนและจัดลําดับความสําคัญกอนหลังในรอบการ
ดํารงตําแหนง ๔ ป ใหเห็นถึงงานที่จะทําในแตละป และเมื่อสิ้นสุดในปที่ ๔ เกิดภาพรวม
ของการเปลี่ยนแปลงอยางไร เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยในวาระแรกของการ
ประชุม
๒.๒) จัดทําบัญชีรายชื่ออาจารยผูที่จะสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้ งอาจารย
ผูรับผิดชอบและประจําหลักสูตร
๒.๓) จัดทําแผนการพัฒนาอาจารยที่คุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานใหมี
คุณสมบัติพรอมที่จะเปนผูสอน เปนที่ป รึกษาวิทยานิพนธ และเปนผูสอบวิท ยานิพนธของ
นักศึกษา
๒.๔) จัดทําแผนและประสานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการสรางบรรยากาศ
วิชาการดานการเรียนการสอนและการวิจัย สําหรับบัณฑิตวิทยาลัย เชน จัดประชุมสัมมนา
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ทางวิชาการหรือการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งเปนทางการและไมเปนทางการเกีย่ วกับการ
วิจัย เทคนิคการสอนผูใหญ การทําผลงานทางวิชาการ และมีการชวยเหลือระหวางนักศึกษา
กับ นัก ศึก ษา นั ก ศึก ษากับ อาจารย ในการกํ าหนดหัวข อการวิจัย วิธี ก ารวิจัย การสรา ง
เครื่องมือวิจัย การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย
๒.๕) จัดทําแผนการสง เสริม นัก ศึก ษาระดับปริญ ญาโทและปริญ ญาเอกเพื่อเปน
ผูชวยนักวิจัยในการทําวิจัยของมหาวิทยาลัย
๒.๖) เสนอแตงตั้งรองคณบดีที่มีผลงานทางวิชาการ มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมี
ความมุง มั่ นที่จ ะพัฒ นางานวิ ชาการ เพื่อ เปน แบบอยา งแก อาจารย และนัก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและงานวิชาการดานอื่นๆ ที่มีคุณภาพ
๓) ใหอาจารยสถาพร ปกปอง และคณบดีทุกคณะลงนามในหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนดวา หากคณบดี/คณะไมผานการประเมินใหพิจารณาตนเองโดยลาออก
จากการดํารงตําแหนง
๔) ตอไปใหใชเกณฑตาม ๓) สําหรับผูบริหารระดับอธิการบดีลงมาเชนกัน
๓.๔ แตงตั้งผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอธิการบดีรายงานที่ประชุมความวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ไดมีมติจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติพระนคร เปนหนวยงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และไดออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารและดําเนินการงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗
ไปแล วนั้ น เพื่ อใหก ารบริ ห ารและการดํ าเนิน งานของวิท ยาลัย นานาชาติพ ระนครบรรลุเ ปา หมายตาม
วัตถุประสงค จึงเห็นสมควรดําเนินการตามขอบังคับฯ ขอ ๑๖ ที่ใหมีผูอํานวยการคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งตามคําแนะนําของอธิการบดี มีอํานาจหนาที่เปนผูบังคับ บัญชาและผู รับผิดชอบการบริหารงานของ
วิทยาลัยฯ โดยขอเสนอ รองศาสตราจารย ชวงโชติ พันธุเวช เปนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
รายละเอียดประวัติและผลงานดัง เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ และไดก ลาวสรุป วา
รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวชมีคุณสมบัติ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการ
บริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ๑๗ ดังนี้ ๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาเอก ๒) มีประสบการณการสอน (ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๘) และประสบผลสําเร็จดานการบริหาร (พ.ศ.
๒๕๓๐ - พ.ศ. ๒๕๕๕ )มาแล ว ไม นอ ยกวา ๔ ป ๓) ไมมี ลั ก ษณะตอ งห า มใดๆทางกฎหมาย ทั้ ง นี้ รอง
ศาสตราจารย ชวงโชติ พั นธุเ วช ยัง มีป ระสบการณเ ปนผูบ ริ ห ารจัด การหน วยงานสนับ สนุน และเปน ผู
บริหารงานวิชาการระดับหัวหนาภาควิชา ประธานสาขาวิชา เปนผูบริหารระดับคณะ และเปนผูบริหารระดับ
มหาวิท ยาลัย(รองอธิก ารบดีและอธิก ารบดี ) มีผ ลงานวิชาการ และผลงานวิจัย มีป ระสบการณก ารเป น
คณะกรรมการระดับ ชาติ รวมทั้ง ผลงานริเริ่ม ที่ดีเ ดนจนนําพามหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสูความมี
ชื่อเสียง เปนที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา สอบถาม
วา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับฯ ในขอ ๑๗ ที่ระบุวา “...ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอื่นตามที่
กฎหมายและสภามหาวิทยาลัยกําหนด...” นั้น สภามหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดหรือไม
อธิการบดีกลาววา ไดใชเกณฑคุณสมบัติและลักษณะตองหามเชนเดียวกับการสรรหาคณบดี
รองศาสตราจารยธีร ยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิท ยาลัยผูท รงคุณวุฒิ ใหขอมูล วา
มีกําหนดอยูในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหนาหนวยงานใน
ระดับคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ หนา ๒ ขอ ๕
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นายกสภามหาวิท ยาลัยกลา วสรุป วา ใหกําหนดคุณสมบั ติและลัก ษณะตองหามเหมือ น
หัวหนาหนวยงานระดับคณะทุก หนวยงานและใหกําหนดเปนพันธสัญญาตออธิก ารบดีดวยวา จะพนจาก
ตําแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติและลักษณะตองหามตามขอบังคับ
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกต
วา จากเอกสารหนา ๑๐ ที่นําเสนอเกี่ยวกับแผนเปาหมายในการบริหารหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตที่ตั้งเปา
ไวที่ ๒,๐๐๐ คนเศษนั้นเปนจํานวนที่สูงมาก ถือวาเปนตัวชี้วัดในการประเมินการบริหารงานดวยหรือไม เกรง
วาจะไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายและเปนผลตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากนั้นไดถามวาจะมี
การประเมินในเรื่องใดบาง
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ใหใชหลักในการประเมินผลสัมฤทธิ์ และใชเปนขอมูลวาหาก
ดําเนินการสําเร็จตามนั้นก็มีรางวัลให หากไมสําเร็จก็พิจารณาวา ที่ไมสําเร็จนั้นเปนเพราะอะไร
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาวแสดงความ
ชื่นชมที่รองศาสตราจารยโชติชวง พันธุเวช อาสามาชวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แมจะเคยดํารง
ตําแหนงอธิการบดีมากอน
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ถามวา สถานภาพของ
รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช ในฐานะผูอํานวยการนี้เปนอยางไร
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เปนผูบริหารที่มหาวิทยาลัยจางมาเปนการเฉพาะ ลักษณะ
เดียวกับอธิการบดีปจจุบัน
รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา ๑)
งานบริห ารวิท ยาลัย นานาชาติพ ระนครนี้ รองศาสตราจารยช วงโชติ พั นธุ เ วช เป นผู วางกรอบไวต าม
ประสบการณเ ดิม ที่ทานมีอยู ๒) รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเ วช เปนผูที่เ หมาะสมจะดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการจากความรูความสามารถและประสบการณ และ ๓) ควรใหวิท ยาลัยนานาชาติพระนครได
ดําเนินการโดยเร็ว
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ถามวา จะกําหนดระยะเวลาในการประเมินอยางไร
ประเมินครั้งเดียว ๔ ป หรือจะประเมินเปนระยะๆ
นายกสภามหาวิท ยาลัยกลาววา ประเมินเช นเดียวกับ คณบดีคนอื่นๆ โดยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ เวนแตการขึ้นเงินเดือนก็ตองอยูภายใตกฎเกณฑอื่นๆ เชนกัน ยกเวน
การบริหารงานภายในของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ กลาววา การพิจารณาฐานเงินเดือนไมไดมีระบุไวว าควร
เปนเทาใด หากคิดตามประสบการณและความสามารถของรองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช แลวที่กําหนด
ไวอาจจะนอยเกินไป หากเทียบกับคณบดีแลวเทากันหรือไม
อธิการบดีใหขอมูลวา ไดพิจารณาจากอัตราเงินเดือนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไวสําหรับ
ผูบ ริห ารที่ มิใชขาราชการพลเรือนในมหาวิท ยาลัย หรือผูเ กษียณอายุร าชการ ไดกําหนดสํ าหรับ คณบดี
๕๐,๐๐๐ บาท รองอธิการบดี ๖๐,๐๐๐ บาท แตเนื่องจากผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครตองมี
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ สภาวิชาการก็ไดกําหนดขอตกลงใหจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในสังกัด
วิทยาลัยนานาชาติพระนครดวยภาษาอังกฤษดวย จึงมีความเห็นวาอัตราเดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท เปนอัตราที่
พอสมควรและเหมาะสมในชวงนี้ที่ผูอํานวยการตองทํางานเชิงรุกแตวิทยาลัยยังไมมีรายได
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา ชวงอัตราเงินเดือนที่กําหนดไวคือ ๔๔,๐๐๐ – ๘๘,๐๐๐
บาท ที่ประชุมคิดอยางไร
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รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล เสนอใหเ ชิญ รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช
นําเสนอขอมูลตอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอมูลวา ใน
องคก รขนาดใหญ ผูบ ริห ารจะตองมีก ารทําแผนเสนออธิก ารบดีวาภายใน ๑ ปจ ะทําอะไรบาง เมื่อครบ
กําหนดเวลาก็มีการพิจารณาวาสําเร็จตามนั้นหรือไม แลวคอยมาพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ใหความเห็นวา อัตรา ๖๕,๐๐๐ บาทนั้น นอยไป และควร
ติดตามพิจ ารณาผลงานในอนาคต โดยอาจใชระบบเดียวกับ ผูอํานวยการศูนยวัฒ นธรรมพระนคร คือให
เงินเดือนและใหเงินเพิ่มตามสัดสวนรอยละของผลงานที่เพิ่มขึ้น
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ศูนยวัฒนธรรมพระนคร เปนหนวยงานหารายได แต
วิทยาลัยนานาชาติพระนครนั้นเปนหนวยงานจัดการศึกษา ดังนั้น ถาผูอํานวยการสามารถสรางชื่อเสียงให
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เปนที่รูจักยอมรับไปทั่วโลก แมผลการดําเนินงานจะขาดทุน ก็ยังนับไดวามีผลงานที่
ดี จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวสรุปวา เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ และสําหรับเงินเดือนกําหนดให
เปนขั้นตน ๖๕,๐๐๐ บาทไปกอน เมื่อครบ ๑ ปแรกใหประเมินผลงาน หากเปนที่พอใจของสภามหาวิทยาลัยก็
ใหตอสัญญาและขึ้นเงินเดือนใหตามที่สมควรจะไดรับ กลาวคือ ผลงานในระดับดีมาก ก็ขึ้นเงินเดือนใหมาก
เพื่อเปนแรงจูงใจ ทั้ง นี้ ภายใน ๓ เดือนใหรองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช พิจ ารณาจัดทําแผนงานให
เหมาะสมและมานําเสนอสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งปญหา อุปสรรค ที่ตองการใหสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือ
มติที่ประชุม ๑) แตงตั้ง รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช เปนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๒) เริ่มมีผลในการปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป
๓) อนุมัติคาตอบแทนรายเดือน เดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท เปนขั้นตนไปกอน เมื่อครบ ๑ ป
แรกใหประเมินผลงานในการตอสัญญาและการพิจารณาอัตราเงินเดือนที่สมควรจะไดรับตาม
ผลงาน
๔) ภายใน ๓ เดื อน ใหร องศาสตราจารย ชวงโชติ พันธุ เ วช นํ าเสนอแผนฏิบั ติง านต อ
สภามหาวิทยาลัย รวมทั้งปญหา อุปสรรค ที่ตองการใหชวยเหลือ
๓.๕ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามที่สภามหาวิท ยาลัยไดมีคําสั่งที่ ๐๐๑/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ คําสั่งที่ ๐๐๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ และคําสั่งที่ ๐๒๗/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นั้น ขณะนี้ คณะกรรมการฯ
จะครบวาระปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นวั น ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึ ง เห็น สมควรดํ า เนิ น การตามขอ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๗ ที่ให
สภามหาวิท ยาลัยแตง ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสงเสริม กิจการมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนประธาน ๒) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน ๓) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหารซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน ๔) ผูแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําซึ่ง
คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน และใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเปนเลขานุการ เพื่อดําเนินการตอไป
ที่ป ระชุม รวมกันพิจ ารณาเลือกกรรมการสรรหาคณะกรรมการสง เสริม กิจการมหาวิท ยาลัย
โดยสรุปไดดังนี้ ๑) นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธาน ๒) รองศาสตราจารย
ธีร ยุท ธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิท ยาลัยผูท รงคุณวุฒิ เปนกรรมการ ๓) คุณหญิง ณัษฐนนท ทวีสิน
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย ผู ท รงคุณ วุ ฒิ เปน กรรมการ ๔) อาจารย ไ พบู ล ย วิ ริ ย ะวั ฒ นะ กรรมการ
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สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เปนกรรมการ ๕) รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เปนกรรมการ ๖) รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เปนกรรมการ ๗) อาจารยนภพร เชื้อขํา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา เปนกรรมการ และใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเปนเลขานุการ
มติที่ประชุม อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
๑) นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธาน
๒) รองศาสตราจารยธีร ยุท ธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิท ยาลัยผู ท รงคุณวุฒิ
เปนกรรมการ
๓) คุ ณ หญิ ง ณั ษ ฐนนท ทวี สิ น กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เปนกรรมการ
๔) อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหาร เปนกรรมการ
๕) รองศาสตราจารยสุ พจน แสงเงิ น กรรมการสภามหาวิท ยาลัย จากผูดํ ารง
ตําแหนงบริหาร เปนกรรมการ
๖) รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา เปนกรรมการ
๗) อาจารยน ภพร เชื้ อขํ า กรรมการสภามหาวิท ยาลัย จากคณาจารยป ระจํ า
เปนกรรมการ
๘) อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เปนเลขานุการ
๓.๖ ขออนุมัติเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรเปนรางวัลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๕๕
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญอาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารรายงานวา ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลการจัดสรรเงินรางวัลให
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๙๖๘,๖๒๑.๕๔ บาท เพื่อนําไปจัดสรรเปนเงินรางวัลใหแกขาราชการ
และลูก จางประจําในสัง กั ด ตามหลัก เกณฑแนวทางและวิ ธีก ารจัดสรรเงินรางวัล ของสวนราชการ และ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบใหใชงบประมาณจากเงินรายไดที่เหลือจาย
จากเงินรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อจัดสรรเปนเงินรางวัลสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไมเปน
ขาราชการ ประจําป ๒๕๕๕ แตยังมิใหดําเนินการจัดสรร เนื่องจากตองพิจารณารายละเอียดกอนวาจะจาย
อยางไร โดยขอใหนําขอมูลเงินเหลือจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ มารายงานสภามหาวิทยาลัยกอน ในการนี้
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดปดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ แลว งบประมาณเหลือจายไมเพียงพอ
ในการจัดสรรเงินรางวัลใหบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อจายเงิน
รางวัลใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน ๕๒๕ คน เปนจํานวนเงิน ๑,๖๕๙,๐๐๐ บาท โดยใชหลักเกณฑ
ตามที่ส ภามหาวิท ยาลัยไดอนุมัติเ งินรายไดเ พื่อจัดสรรเปนเงินรางวัล สําหรับ บุคลากรที่ไมเ ปนขาราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กําหนดใหจายเงินรางวัลในอัตราสวนรอยละ ๘๐ ของสวนที่ขาราชการ
ไดรับโดยเฉลี่ยตอคน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา กรณีนี้เปนหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ ที่จะอนุมัติใช
เงินกองทุน พนัก งานมหาวิท ยาลัย ซึ่ง ก็เ ปนการใชเ งินเพื่ อการบริห ารงานบุคคล จากนั้นได ถามว ากรณี

๑๐

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

เงินกองทุ นพนั ก งานมหาวิท ยาลัย นั้นมหาวิท ยาลั ยมีง บประมาณเงิน เดือนสวนที่เ หลือจา ยหรื อไม และ
กระทรวงการคลังใหสงคืนหรือไม
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ กลาววา ปจจุบันเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยไดแยกบัญชีไว
๒ บัญชี คือ เงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับจากงบประมาณแผนดินในยอดเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งมีเงิน
เหลืออยูเนื่องจากไมไดจายเงินเดือนพนักงานไปเต็มยอดตามที่ไดรับจัดสรรมา อีกสวนหนึ่งเปนเงินกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับเงินเดือนจากงบประมาณเงินรายไดอีกบัญชีหนึ่ง ในสวนที่จะจายนี้นํามาจาก
เงินกองทุนพนัก งานมหาวิทยาลัยที่ไดรับจากเงินรายไดเนื่องจากเกรงวาจะมีปญหากับสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายวา ใหใชเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับจาก
งบประมาณแผนดิน เพราะถึงอยางไรก็ไมไดจายเงินเดือนเต็มจํานวนที่ไดรับมาอยูแลว หากมีการทวงถามก็ให
เหตุผลวาใชในการบริหารงานบุคคลหมดแลว
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา จํานวนยอดคงเหลือของกองทุนพนัก งานมหาวิทยาลัยที่
ไดรับจากงบประมาณแผนดิน จํานวน ๓๖ ลานบาทเศษนี้จากจํานวนกี่ปงบประมาณ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา กรณีที่งบประมาณเงินเดือนเหลือจากการเบิกจาย ไดมี
ขอบังคับกําหนดไวแลววาใหโอนเงินดังกลาวเขากองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารยไพบูล ย วิริยะวัฒ นะใหขอมูล วา กรมบัญ ชีก ลางจะโอนเงินมาใหเปนรายไตรมาส
ดังนั้นจะมีเงินเหลือเปนรายไตรมาส และจะมีกองทุนรองรับอยูอีก ๑ กองทุน คือกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา จากขอบังคับระบุวา เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณมาให
คํานวณวาจะตองจายในไตรมาสนั้นเทาใด ที่เหลือใหสงเขากองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย มิใชใหไวที่
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด เพราะถาคงอยูที่กองทุนนี้แลวมีดอกเบี้ย คลังก็จะมาเอาคืนไปอีก จึงควร
ศึกษาขอบังคับฯ ใหเขาใจ และถามวาการจายเงินรางวัลนี้จา ยอยางไร
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รายงานวา จะพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด เชน
หากเปนผูดูแลงานวิจัย ก็ไดรับตามตัวชี้วัดงานวิจัย เปนตน
อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการถามวา เงินที่ใชเปนเงิน
รางวัลเหตุใดจึงมาใชเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ไมใชจากเงินเหลือจาย
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ใหขอมูลวา เคยจายจากเงินเหลือจายแตในครั้งนี้มีเงินเหลือจาย
ไมเพียงพอ
นายกสภามหาวิท ยาลัยใหขอมู ล วา แมจ ะจายจากเงินเหลื อจายหรือจายจากเงินกองทุ น
พนักงานมหาวิทยาลัยก็ไมแตกตางกัน เพราะวัตถุประสงคของการใชเงินกองทุนฯ นั้นก็เพื่อใชในการบริหาร
จัดการ แตเงินเหลือจายนั้นควรเก็บไวเปนเงินคงคลัง
มติที่ประชุม อนุมัติโ ดยใหใชงบประมาณจากเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับจากงบประมาณ
แผนดิน
๓.๗ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส หลักสูตร
ใหม พ.ศ. ... วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญ อาจารยกฤษณชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ อาจารยประจํา
หลัก สูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติก ส รายงานวา มหาวิท ยาลัยโดยวิทยาลัย
นานาชาติพระนคร ขอนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส หลักสูตรใหม
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พ.ศ. ... ซึ่งผานการพิจารณาจากสภาวิชาการ และผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ใหขอมูลวา หลักสูตรนี้เปนไปตามกรอบวิชาสากล
นายผดุง ชาติ สุวรรณวงศ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝาย
กลั่นกรองหลักสูตร ใหขอมูลวา หลักสูตรนี้ผานการพิจารณาของคณะกรรมการหลายครั้ง และสมควรอนุมัติได
โดยมีขอสังเกตวา อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาทั้ง ๕ ราย แตขาดการนําเสนอขอมูลผลงาน
วิชาการและงานวิจัย
หมอมราชวงศโ อภาศ กาญจนะวิชัย เสนอแนะวา เนื่องจากเปนหลัก สูตรใหม ตองมีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และปจจุบันมีการใชระบบคอมพิวเตอรในการทํางาน จึงขอใหศาสตราจารย
ฐาปนา บุญ หลา แนะนําสถานที่ศึกษาดูง านที่มีก ารใชร ะบบคอมพิวเตอรทั้ง กระบวนการ เริ่มตั้ง แตก าร
วางแผนงานเพื่อใหนักศึกษาเกิดความเขาใจ
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในเนื้อหาวิชาหลักสูตรนี้ ระดับปริญญา
โทจะตองมีการศึกษาดูงาน ซึ่งมีเครือขายรองรับกวา ๔,๐๐๐ บริษัท
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตวา
การปฏิบัติและประสบการณนั้นมีความสําคัญมาก สําหรับอาจารยผูสอน ดังนั้นอาจารยจึงตองมีประสบการณ
การปฏิบัติงานในสถานการณจริงและมีงานวิจัย ปจจุบันโลจิสติกสมีความสําคัญมากตั้งแตระดับผูผลิตจนถึง
ระดับผูใชงาน สวนเรื่องการวิจัยและการฝกงานนั้น บริษัทนวนครยินดีใหความรวมมือ เนื่องจากมีโรงงาน
ดานโลจิสติกสถึง ๒ แหงดวยกัน และมีโรงงานที่เกี่ยวของกับโลจิสติกสมากมาย
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กลาววา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครควรตั้งเปาหมายที่จะ
เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่มีความโดดเดนในหลักสูตรสาขาวิชาโลจิสติกส
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กลาวถึงประเด็นการเขาสูประชาคมอาเซียนวาขณะนี้ มีการ
ระบุเอกลักษณของแตละประเทศในแถบอาเซียนแลว เชน สิงคโปรเปนประเทศที่มีรายไดตอประชากรมากที่สุด
ฟลิปปนสเปนประเทศที่มีการใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางมากที่สุด ไทยเปนประเทศที่อยูศูนยกลางของ
อาเซียน และจะเปนจุดศูนยกลางของการขนสงและคมนาคมของอาเซียน โลจิสติกสจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางมาก
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากําหนดใหอาจารย
ผูสอนตองมีงานวิจัย ซึ่งอาจารยผูนําเสนอหลักสูตรแจงวามี จึงเสนอใหสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
หลักสูตรโดยมอบคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิท ยาลัย ฝายกลั่นกรองหลัก สูตรไปตรวจสอบวา
ผลงานวิจัยเปนไปตามเกณฑการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่กําหนดหรือไม นอกจากนี้ยังมีประเด็นผูเรียนใน
สาขาวิชานี้ ซึ่งเปนบุคลากรในระบบราชการ แต ก.พ. มิไดใหก ารรับ รองไว ดัง นั้น จึง ขอใหไปพิจ ารณา
ดําเนินการดวย
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส หลักสูตรใหม พ.ศ.
๒๕๕๗ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย
๑) มอบคณะกรรมการดํ า เนิน งานของสภามหาวิท ยาลั ย ฝ า ยกลั่ น กรองหลั ก สูต ร ไป
ตรวจสอบรายละเอียดงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนวาเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนดหรือไม
๒) มอบกรรมการประจําหลักสูตรติดตามดําเนินการกรณีที่ ก.พ. ยังมิไดใหการรับรองคุณวุฒิ
สาขาวิชานี้ เพื่อรองรับประโยชนของผูเรียนที่เปนบุคลากรในระบบราชการ
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๓.๘ แตงตั้งผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เห็นสมควรแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม เพื่อใหการดําเนินงานของฝายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปนไปดวยความเรียบรอย ตอเนื่อง และเปนประโยชนตอราชการ จึงขออนุมัติ
แตงตั้งอาจารยกฤตพล วังภูสิต อาจารยประจําวิทยาลัยการฝกหัดครู เปนผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัตแิ ตงตั้งอาจารยกฤตพล วังภูสิต เปนผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓.๙ แตงตั้งคณะกรรมการดํา เนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝา ยอาคารสถานที่แ ละ
สิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม)
เลขานุก ารสภามหาวิทยาลัยเชิญ คุณหญิง ณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิท ยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายอาคารสถานที่และสิ่ง แวดลอม
นําเสนอขอมูลตอที่ประชุมความวา ดวยคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอม เห็นสมควรแตงตั้ง นางสุทธิมล เกษสมบูรณ ผูอํานวยการกองสารสนเทศระบายน้ํา สํานัก
ระบายน้ํา ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญเรื่องการบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําจากกรุงเทพมหานคร
เปนกรรมการเพิ่มเติม รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิ ท ยาลัย ให ขอ สัง เกตวา การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการดําเนิน งานของสภา
มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมนั้น เห็นสมควรเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบพิจารณาลงนามแตงตั้งกอน
ได แลวจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อมิใหกระทบการดําเนินงานของกรรมการ
มติที่ประชุม อนุมัติแตงตั้ง นางสุทธิมล เกษสมบูรณ เปนกรรมการในคณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ รายงานขอมูลทุนพัฒนาบุคลากรในการศึกษาตอระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการ
จายเงินทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรและอัตราการจายเงินทุนพัฒนา
บุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรดําเนินไปอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย จึงไดมีการใหทุนสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรสําหรับการศึกษาตอในระดับปริญญา
โทและระดับปริญญาเอก บุคลากรที่ไดรับทุนพัฒนาบุคลากรจากมหาวิทยาลัย ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๗ มี
จํานวนทั้งสิ้น ๑๒๕ คน ในระดับปริญญาโท จํานวน ๒๓ คน ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑๐๒ คน โดยบุคลากร
ที่สําเร็จการศึกษาแลว จํานวน ๕๘ คน ยังไมสําเร็จการศึกษา ๖๗ คน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบวาในอนาคตมหาวิทยาลัยจะพัฒนากาวหนาอยางไร
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดเกณฑในการใหทุนและการอนุญาตใหบุคลากรสายวิชาการศึกษาตอแลววา จะตอง
ศึกษาตอตรงสาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะจัดสงอาจารยที่มิไดสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศใหไปอบรม
และเรียนรูภาษาในประเทศที่เปน Native Speakers ดวย
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นายกสภามหาวิทยาลัย กลาววา ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแผนงานของมหาวิทยาลัยวาจะเปด
หลักสูตรสาขาวิชาอะไรบาง แลวประกาศใหอาจารยทราบวาตองการอาจารยคุณวุฒิสาขาวิชาใดบางแลวใหทุนไป
ศึกษาต อ มิฉะนั้นอาจารย ก็จะไปศึ กษาตอตามที่ ตนต องการ ซึ่ งไม ตรงตามความต องการของมหาวิ ทยาลั ย
ในขณะเดียวกัน หลักสูตรที่จะตองยุตินั้น ก็ตองวางแผนและดําเนินการใหอาจารยไปศึกษาตอในหลักสูตรสาขาวิชา
ใหมๆ ลวงหนากอนยุติหลักสูตรดวย
อธิการบดีรายงานวา ขณะนี้ไดมอบหมายใหทุกคณะจัดทําแผนพัฒนาระยะ ๕ ป วาคณะจะ
พัฒนาอยางไร เชน ขณะนี้มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ก็มีอาจารยไปศึกษาตอ
สาขาวิชาดังกลาว ซึ่งเปนไปตามแนวทางของนายกสภามหาวิทยาลัย
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ใหขอสัง เกตวา จากตารางที่นําเสนอมีผูศึกษาตอในป
๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ ซึ่งเกินเวลาที่กําหนดแลว และเปนกรณีวิกฤต
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหาร ใหขอมูลวา ตนเปนบุคคลหนึ่งในกรณีดังกลาว ซึ่งไดรับทุนพัฒนาบุคลากรใหศึกษาตอในป ๒๕๔๗ แตยงั
ไมสําเร็จการศึกษา โดยไดลาออกจากมหาวิทยาลัยเดิมไปเรียนตอที่มหาวิทยาลัยแหงใหม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา มหาวิทยาลัยลงทุนดานการพัฒนาบุคลากรเปนเงิน
๕๐ –๖๐ ลานบาท จึงควรมีสัญญากันวาตองทําอะไร อยางไร
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา สัญญาก็มี แตมหาวิทยาลัยจะทราบไดอยางไรวาจะศึกษา
สําเร็จหรือไมสําเร็จ นอกจากนี้ ถาดําเนินการติดตามลาชา ฝายบริหารอาจจะตองเปนผูชดใชเงินเอง จึงตองเริม่
กํากับดูแลโดยกําหนดวาหนวยงานที่รับผิดชอบตองติดตามตั้งแตปใด
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กลาววา รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช ผูอํานวยการวิทยาลัย
นานาชาติพระนคร จะตองวางแผนวาจะสรรหาบุคลากรอยางไรดวย เพราะถาบุคลากรไมพรอมวิทยาลัยก็จะไม
มีชื่อเสียงเพียงพอที่ผูปกครองและนักเรียนจะสนใจสมัครเขามาเรียน
หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กลาวแสดงความเห็นดวยวา มหาวิทยาลัยตองกําหนด
มาตรการในการกํากับติดตามผูที่ไดรับทุนศึกษาตอ
มติที่ประชุม รับทราบและใหกํากับติดตามตามระเบียบราชการ
๕.๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมี
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๘๐๑๒ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๑) / ๗๙๘๖ ลงวันที่ ๑๗
ตุลาคม ๒๕๕๗ และหนังสือที่ ๐๕๐๖(๑) / ๘๙๕๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ แจงวา ไดพิจารณารับทราบการ
ใหความเห็นชอบหลักสูตรดังตอไปนี้แลว ๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ป )
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖) ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ๓)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ทั้งนี้ สําหรับ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) มีขอ เสนอแนะวา
ในการปรับปรุงครั้งตอไปใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ตองประกอบดวยคณะกรรมการอยางนอย ๕ คน ไดแก
อาจารยผูรับ ผิดชอบหลัก สูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ง เปน
บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน หากมีองคก รวิชาชีพใหมีผูแทนอยางนอย ๑ คน รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๔

2
4
6
8
10

๕.๓ การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพ
เลขานุก ารสภามหาวิท ยาลัยรายงานวา ดวยสํานัก งานเลขาธิก ารคุรุส ภามีห นัง สือที่ ศธ
๕๑๐๒.๑/๔๑๓๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจงวา คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดมีมติในการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต เพื่อการ
รับ รองปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลัก สูตรปรับ ปรุง พุทธศัก ราช ๒๕๕๖ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยรับรองเฉพาะป ๒๕๕๗ จํานวนนักศึกษาที่รับ ๑๘๐ คน กําหนดคาใชจาย
ตลอดหลักสูตรในการลงทะเบียนเรียนภายในวงเงินไมเกิน ๓๕,๐๐๐ บาท และเฉพาะที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในที่ตั้งของสถาบันเทานั้น รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ

12

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมี

14

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

16
18
20
22

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

