๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
วันศุกรที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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4

..............................................................
ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ
๒. นายถนอม อินทรกําเนิด
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
๔. ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา
๕. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
๖. รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
๗. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๘. ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
๙. หมอมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
๑๐. นายไพรัช อรรถกามานนท
๑๑. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
๑๒. อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

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

ผูลาประชุม
๑. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร
๒. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๓. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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.

รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
ผูชวยศาสตราจารยเดช บุญประจักษ
อาจารยชินวงศ ศรีงาม
อาจารยธงชัย ทองอยู
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
อาจารยสถาพร ปกปอง
นางจันทา สมตน
อาจารยเบญจวรรณ ศรีมารุต
อาจารยจิตรา ชนะกุล
อาจารยรจกร จันทรเจริญ
อาจารยปยลักษณ อัครรัตน
อาจารยศศิธร โสภารัตน
อาจารยชุลีกร เลิศประเสริฐ
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

นางสาวสรอยทอง เมณฑกูล
นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ
นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ
นางสาวเสาวรส ศรีสุข
นางสาวสุจิตรา คําสัมฤทธิ์
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางลภัสรดา นาคพริก

รองอธิการบดี
คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูชวยอธิการบดี/เลขานุการสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา
ที่ปรึกษาอธิการบดี
รองคณบดีวทิ ยาลัยการฝกหัดครู
อาจารยประจําวิทยาลัยการฝกหัดครู
อาจารยประจําวิทยาลัยการฝกหัดครู
อาจารยประจําวิทยาลัยการฝกหัดครู
อาจารยประจําวิทยาลัยการฝกหัดครู
อาจารยประจําวิทยาลัยการฝกหัดครู
ผูชวยอธิการบดี/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี/หัวหนากลุม งาน
สภามหาวิทยาลัย/ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นิติกร
นิติกร
นิติกร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผนฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผนฯ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานสภามหาวิทยาลัย

2

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

4

ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่กําหนด สรุปไดดังนี้

6
8
10
12
14

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
อาจารย จุ ไ ร วรศั ก ดิ์ โ ยธิ น รองอธิ ก ารบดี / เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว า
ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ๒ ทาน ไดแก ๑) ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ไดรับการแตงตั้ง
เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) และ ๒) ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
รางวัลผูนําดีเดน ป ๒๕๕๗ จากมูลนิธินายแพทยกระแสร ชนะวงศ นอกจากนี้ยังมีบุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ พระนคร ได รั บ อนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ยให ดํ า รงตํา แหน ง ทางวิ ช าการ ได แ ก
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๑) ผูชวยศาสตราจารยอนันตกุล อินทรผดุง สัง กัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖ ๒) ผูชวยศาสตราจารยประจักษ
ไมเจริญ สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร แตงตั้งตั้งแตวันที่
๓ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึ ง เห็น ควรรว มแสดงความยิน ดี กั บ กรรมการสภามหาวิท ยาลัยทั้ ง ๒ ทา น
และบุคลากรดังกลาว
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ยได ม อบช อดอกไมแ ละกล า วแสดงความยิน ดีกั บ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นไดมอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการทั้งสองราย
และอํานวยพรใหมีความกาวหนาทางวิชาการยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบและรวมแสดงความยินดี
๑.๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงวา เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
จะติดตามตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งใน
การประเมินดังกลาวในตัวชี้วัดที่ ๑๒ สภามหาวิทยาลัยจะตองประเมินตนเอง จึงขอความอนุเคราะหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไดประเมินตนเองตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
คุณหญิง ณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิท ยาลัยผูท รงคุณวุฒิ สอบถามถึง ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดนี้ในการประเมินคราวที่ผานมา
เลขานุก ารสภามหาวิท ยาลัยรายงานวา ปที่ผานมาผลการประเมินได ๔.๕๑ กรรมการ
ประเมินระบุวาจุดแข็งคือ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมีศักยภาพสูง
มาก สวนขอเสนอแนะจากการประเมินคือ ๑) ควรใหบุคลากรตระหนักในเรื่องคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง
๒) กลุมงานสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจมากมาย เสนอใหปรับโครงสรางเปนสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ๓) ให
จัดการประชุมรวมกรรมการตามพระราชบัญญัติฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลว ๒ ครั้งในเวลา ๑ ป ทั้งนี้
คะแนนการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยจะเปนคะแนนการประเมินของ สกอ. จึงแจงใหที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ พระนคร ครั้ง ที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่ อวั นศุ ก รที่ ๑๕ – ๑๖ สิง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จํ านวน ๕ หน า
รายละเอียด ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษา
ที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ รอบที่ ๒ (เอกสารแยกเลม)
เลขานุก ารสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานัก สงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึก ษาที่ ๓/๒๕๕๖
รอบที่ ๒ เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้ โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๘
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
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มติที่ประชุม

อนุมัตปิ ริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓ ป
การศึกษา ๒๕๕๖ รอบที่ ๒ จํานวน ๙๘ คน ดังนี้
๑) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน
๒) ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๙ คน
๓) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๗๘ คน จําแนกเปนสาขาวิชาตางๆ ไดแก
๓.๑) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน ๔๒ คน
๓.๒) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จํานวน ๒๕ คน
๓.๓) นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) จํานวน ๓ คน
๓.๔) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จํานวน ๘ คน

๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท รงคุณวุฒิ /ประธานคณะกรรมการพิจ ารณาตําแหนง ทางวิชาการ นําเสนอขอมูล ตอที่ป ระชุมความวา
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ จํานวน ๒ ราย ซึ่งขอกําหนด
ตําแหนงในระดับผูชวยศาสตราจารย ไดแก
๑) อาจารยณัฐนันท วิริยะวิทย สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
๒) อาจารยนิษฐา หรุนเกษม สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
ทั้ง นี้ ผลการประเมินผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการระดับ
ผูชวยศาสตราจารยและแตงตั้งบุคลากรทั้งสองรายใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิเทศศาสตร
ตอไป
มติที่ประชุม อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย
จํานวน ๒ ราย ไดแก
๑. อาจารยณัฐนันท วิริยะวิทย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร
แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. อาจารยนิษฐา หรุมเกษม สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร
แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๓.๓ (ราง) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๓
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รองอธิการบดี/
ปฏิ บัติ ห น า ที่ผู อํา นวยการกองนโยบายและแผน นํา เสนอ (ร าง) รายงานผลการปฏิ บัติ ง าน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๓ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ศาสตราจารย ส นิ ท อั ก ษรแก ว กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห ข อ มู ล ว า
หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะตัดงบประมาณดังตอไปนี้ ๑)
งบประมาณที่ไมไดใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒) งบประมาณการจัดกิจกรรมพิเ ศษ ๓) งบประมาณ
การศึกษาดูงาน ๔) งบประมาณการประชาสัมพันธ โฆษณา ๕) งบประมาณการกอสราง
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา งบประมาณรายจายสิ้นไตรมาส ๓ ควรใชไปถึงรอยละ
๗๕ แลว แตขณะนี้งบประมาณจากเงินรายไดใชไปเพียงรอยละ ๖๒ สวนงบประมาณแผนดินใชไปรอยละ ๗๓
จึงขอใหระมัดระวัง และขอใหฝายนโยบายและแผนไปตรวจสอบวาหนวยงานใดไมไดใชงบประมาณตามเวลา
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อนุญาตใหเบิกเหลื่อมปได แตใหตัดงบประมาณที่ไดขอรับจัดสรรใหม จากรอยละ ๑๐๐ ออกไปตามสัดสวนที่
ใชไมหมด แลวนําเงินที่ตัดออกนั้นไปรวมไวในงบกลางไวใหหนวยงานที่มีความสามารถในการดําเนินงานและ
ตองการใชงบประมาณ ทั้งนี้ มิใชตัดงบประมาณในสวนของบุคลากรเพราะยังตองจายอยู และในการขออนุมัติ
งบประมาณใหนําเสนอขอมูลตอสภามหาวิทยาลัยดวยวาหนวยงานนั้นมีเงินงบประมาณเหลือเทาใด และเมื่อ
ของบประมาณใหมไดตัดงบประมาณสวนที่หักออกไปอยางไร
ในการนี้ ที่ประชุมไดรับทราบขอมูลวางบประมาณคาตอบแทนการสอนเบิกจายลาชาเพราะมี
อาจารยผูสอนบางสวนลงนามในเอกสารการเบิกจายลาชา
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายวาผูที่ดําเนินเรือ่ งลาชาใหตัดออกและเบิกภายหลัง หาก
สามารถทําไดควรจัดทําเรื่องเบิกจายใหแกอาจารยผูลงนามเขาสอนใหรวดเร็ว
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอใหตั้งกรรมการ
ติดตามการดําเนินงานทุกไตรมาส โดยเฉพาะงบประมาณกอสราง
นายกสภามหาวิทยาลัยตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับตารางที่ ๖ หนา ๘ เปาหมายรอยละการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวมรอยละ ๗๐ เบิกไปเพียงรอยละ ๖๙ ขอใหติดตามใหนํางบประมาณคืนมา
ศาสตราจารยส นิท อัก ษรแกว ตั้ง ขอสัง เกตที่ง บประมาณโครงการผนึก กําลัง เปดสอน
ปริญญาเอกเหลือถึง ๑๒ ลานบาท
รองศาสตราจารย เ พี ย งพบ มนต น วลปรางค รายงานว า งบประมาณดั ง กล า วเป น
คาตอบแทนการสอน
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา การที่อาจารยม าสอนแลวยังไมไดใหคาตอบแทน
สะทอนปญหาระหวางผูถือเงินงบประมาณกับผูใชเงินงบประมาณ รวมทั้งงบประมาณเงินกองทุนกิจกรรมและ
กีฬาก็เหลืออยู ในขณะที่นักศึกษารองเรียนวางบประมาณไมเพียงพอ
ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดี ใหขอมูลวามหาวิทยาลัยได
จัดสรรงบประมาณใหคณะไปแลว เงินที่จัดสรรไวตรงกลางจะใชในการกีฬาและสวัสดิการ กิจกรรมสวนใหญ
อยูที่คณะและไดดําเนินการตามโครงการแลว แตปญหาอยูที่การสงเอกสารหลักฐานที่ใชเวลามากและปญหา
จากการยืมเงินที่ไมมีผูยืม บางคนใหคนอื่นยืมใหแตกระบวนการเบิกจายลาชาจนตองถูกหักเงินเดือน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ขอใหมหาวิทยาลัยจัดงบประมาณและมอบบุคลากรจาก
คณะทําวิจัยหาสาเหตุเรื่องนี้
อาจารยมณฑล จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร/คณบดี
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมรายงานกรณี เ งิ น กองทุ น กิ จ กรรมและกี ฬ าว า บางโครงการได รั บ อนุ มั ติ
งบประมาณ/โครงการแลว แตเมื่อจะดําเนินการก็ไมไดรับอนุญาตใหดําเนินการเบิกจายตามงบประมาณที่ขอ
ตั้ง ซึ่งในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพบวามี ๓ โครงการ เพราะคณะของบประมาณอาหารสําหรับนักศึกษา
๕๐ บาท ตอคน แตกองคลังใหเบิกคาอาหาร ๓๐ บาท คาน้ํา ๖ บาท เทานั้น ไมใหเบิก ๕๐ บาท
อาจารยนภพร เชื้อขํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําเสนอวา ๑) ควร
จะตองปรับเกณฑการดําเนินงานที่แตกตางกันระหวางคณะและสวนกลาง เนื่องจากทําใหเสียเวลามาก ๒) ควร
มีเจาหนาที่การเงินเปนผูดําเนินการเรื่องการเบิกจายงบประมาณใหอาจารย จะชวยลดขั้นตอนและภาระให
อาจารยแลวการเบิกจายก็จะรวดเร็วขึ้น
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การแกปญหาไมยาก หากรูปญหา ดังนั้น ๑) ขอใหผูที่ทราบ
ปญหาระบุวามีปญหาติดขัดเพราะอะไร ๒) กรณีการเบิกเงินคาอาหาร ๕๐ บาท ซึ่งกองคลังใหเบิกเพียง ๓๖
บาทนั้น ใหแกปญหาโดยใหคณบดีลงนามรับรองการใชจายและอนุมัติใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายไดถาเปน

๖
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

งบประมาณที่ใชจายจากเงินรายได ๓) เอกสารที่จัดทํามาและนําเสนอในหนา ๓๑ นั้น มีขอสังเกตวาเปนเชนนี้
ทุกครั้ง ขอใหไปพิจารณาวาจะแกไขอยางไรใหจริงจัง
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตเกี่ยวกับ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร หนา ๙ วา ๑) ควรเนนการประเมินแผนปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร ๒) สนองพันธกิจดานใด ๓) ควรสนองยุทธศาสตรระยะยาว มีการประเมินตามแผนปฏิบัติการ
๔) ยุทธศาสตรที่ ๒ เขียนรายงานไดดี แตตองใชเกณฑการประเมินของ ASPEC ซึ่งเปนมาตรฐานสากล เพราะ
เกณฑประเมินของ สมศ. และ สกอ. เปนเกณฑทองถิ่น ๕) ควรมุงเนนเกณฑคุณภาพมากกวาปริมาณ
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา สภามหาวิทยาลัยไดเคยกลาว
ไวบอยครั้งวาขอใหรายงานผลการประเมินเชิงคุณภาพ ดังนั้น ขอใหเตรียมดําเนินงานสําหรับการรายงานใน
ไตรมาสที่ ๔ รวมทั้งขอใหพิจารณาเกณฑ ASPEC ดวย
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิก ลาววา
จากขอเสนอแนะตางๆ นั้น แบงไดเปน ๑) การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ๒) คุณวุฒิปริญญาเอก ๓) การทํา
วิจัย ซึ่งการทําวิจัยของอาจารยจะผนวกกับการทําผลงานทางวิชาการ จึงเสนอแนะใหรวมเปนเรื่องเดียวกัน
โดยมี ผู ดูแ ลหรื อเป น เจ าภาพ และจั ดให เ ป นวาระของมหาวิท ยาลั ย ตอ งจั ด ทํา อย า งเร ง ด ว น โดยตั้ ง
คณะกรรมการเขามาดูแลเพื่อใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สวนการบริหารจัดการงบประมาณ ควรมีระบบ MIS
เขามาชวยในการติดตาม
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ๑) ขอเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานเปนขอเสนอแนะ
ของผูจัดทําโครงการ ซึ่งยังไมผานการพิจารณาของมหาวิทยาลัยวาจะทําอยางไรในภาพรวม ดังนั้นจึงขอมอบ
ใหอธิการบดีและคณะนําไปปรึกษาหารือกันวาจะทําอยางไร แตมิใหแตงตั้งคณะกรรมการไปศึก ษาอีก ๒)
สําหรับตัวเลขเงินงบประมาณนั้น คราวตอไปใหแตละคณะไปติดตาม ตรวจสอบโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
วาทําไมจึงไมไดดําเนินการ ถาดําเนินการแลว แตเบิกจายเงินงบประมาณไมได เปนเพราะอะไร ๓) กรณีที่ไม
ดําเนินการ ใหตั้ง งบประมาณตามที่ขอจัดสรรมา แตใหหัก จํานวนเงินที่ยัง ไมไดดําเนินการออก และนํ า
งบประมาณเกาใหไป สวนงบประมาณที่หักไวใหนําเขางบกลาง เทากับปนี้ยังมีงบประมาณในการดําเนินการอยู
เทาเดิม แตในปตอไปก็ตองพิจารณาตามความสามารถในการดําเนินโครงการ ๔) ถายังมีปญหาอีก คณบดี
จะตองพิจารณาทบทวนมิใหเกิดปญหาดังกลาวอีก ๕) ในการเสนอรายงานการใชงบประมาณใหรายงานดวยวา
หนวยงานใดถูกหักงบประมาณไปเทาใด
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอวา กรณี
งบประมาณการพัฒนาหลักสูตรใหพิจารณาดําเนินการใหเปนรูปธรรมชัดเจน วาหลักสูตรใดควรเปนหลักสูตรที่
จะไดรับการพัฒนาและปรับปรุง และควรนําหลักสูตรทั้งหมดมาตรวจสอบวาหลักสูตรใดยังควรคงไว หรือควร
จะยุติ แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะวา กรณีอาจารยลาออกกลางคัน ที่มีขอเสนอแนะวา
ใหดําเนินโครงการใหความรูนั้นคงมิใช แตจะตองไปสํารวจวาทําไมจึง ออกแลวปรับแกตามเหตุ เชน ทน
บรรยากาศไมได งานไมเ หมาะกับนิสัย ถาสํารวจแลวพบวาบุคลากรมีปญหานั้นๆ เปนจํานวนมาก ก็ตอง
ปรับแกโดยดวน
อธิก ารบดีใหขอมูล วา ๑) มหาวิท ยาลัยจะจัดทําแผนดําเนินงานพัฒ นาอาจารยใหมีวุ ฒิ
ปริญญาเอกใหชัดเจน ๒) งานวิจัยซึ่งมีปริมาณนอยนั้น ตองกําหนดขั้นตอนการประเมินดวย โดยใหตีพิมพใน
วารสารและตองนําเสนอวารสารนั้นๆ เปนหลักฐาน ๓) ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังเรงรัดพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสและในปหนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบการวางแผนทรัพยากร
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องคกร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) จะแลวเสร็จ ๕) ควรเพิ่มเติมในสวนของคุณภาพเพื่อ
นําไปปรับปรุงในแผนยุทธศาสตร
นายกสภามหาวิท ยาลัยใหขอสัง เกตวา จากที่อธิก ารบดีใหขอมูล มานั้น มหาวิท ยาลัยได
ดําเนินการแลว แตผลยังเหมือนเดิม แสดงวาไมสําเร็จ ซึ่งจักตองพิจารณาทบทวนแลว หรืออาจเปนเพราะ
ผูจัดทํารายงานไมมีขอมูลวามหาวิทยาลัยไดทําอะไร ซึ่งเหลานี้ตองพูดคุยกันใหเขาใจตรงกัน
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา ใหขอสังเกตวา ที่ตองดําเนินการใหเขมงวดกวาเดิมคือดาน
คุณภาพ ศักยภาพของมหาวิทยาลัย มีสิ่ง ใดที่ยัง ดําเนินการไดไมดีก็ใหรีบ แกไขตามพันธกิจ ควรใชเ กณฑ
ASPEC เพื่อใหไดคุณภาพมาตรฐานที่มากขึ้น และตองตอบโจทยเรื่องคนกับผลงานใหได
มติที่ประชุม ๑) มอบอธิก ารบดีไปปรึกษากับ คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย วามหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการอยางไรในองครวมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่ไมบรรลุผล ทั้งนี้ ไมใหดําเนินการ
โดยตั้งคณะกรรมการไปศึกษาขอมูล
๒) กรณีที่มีตัวเลขเงินงบประมาณที่ยังไมไดเบิกจาย ใหแตละคณะตรวจสอบโครงการที่ยัง
มิไดดําเนินการ และใหติดตามวาเหตุใดจึงไมดําเนินการ
๒.๑) หากดําเนินการแลว มีปญหา เบิกจายไมได ใหรายงานวาเปนเพราะอะไร
๒.๒) กรณีที่ไมไดดําเนินการ ใหดําเนินการโดยใหจัดสรรงบประมาณคราวตอไป
ตามจํานวนที่ขอรับการจัดสรรและไดรับอนุมัติ แตใหหักจํานวนเงินงบประมาณโครงการที่
ยั ง ไม ไ ด ทํ า ในป ง บประมาณนี้ อ อกไป งบประมาณเดิ ม ที่ หั ก ไว ใ ห นํ า เข า งบกลางของ
มหาวิทยาลัย
๒.๓) หากปตอไปยังมีปญหาไมไดดําเนินการอีก คณบดีตองพิจารณาทบทวนมิให
ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นอีก
๒.๔) เมื่อนําเสนอวาระเกี่ยวกับงบประมาณตอสภามหาวิทยาลัยใหรายงานดวยวา
งบประมาณของหนวยงานนั้น ๆ ถูกหักออกเทาใด
๓) กรณีหลักสูตรใหพิจารณาดําเนินการใหเปนรูปธรรมชัดเจนวา หลักสูตรใดควรพัฒนา / ปรับปรุง
หลักสูตรใดควรปด
๔) กรณีปญหาที่ม าจากอาจารยลาออกนั้น ใหดําเนินการโดยสํารวจวาเพราะเหตุใดจึง
ลาออก แลวปรับแกตามสาเหตุ
๕) มอบสถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบการดําเนินการตามนโยบายที่ใหจัดงบประมาณ
และบุคลากรจากคณะทําวิจัยหาสาเหตุกรณีการเบิกจายเงินงบประมาณมีความลาชา
๓.๔ รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๓
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รองอธิการบดี
นําเสนอขอมูลความวา ดวยมหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๓ เรียบรอยแลว รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิท ยาลัยถามวา ตัวเลขระดับความเสี่ยงที่ร ะบุไวนั้นมีที่มาอยางไร ใครเปน
ผูระบุวาจะเกิดความเสี่ยงในระดับนั้นๆ
รองศาสตราจารยวิ ชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิท ยาลัยจากคณาจารย ป ระจํ า
ใหขอมูลวา แนวทางการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงคือ ๑) ตองมีกรรมการ ๒) กรรมการวิเคราะหวาโอกาสที่
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จะเกิดความเสี่ยงตางๆ นั้น มีอะไรบาง และจะเกิดผลกระทบเทาใด ๓) เมื่อคํานวณโดยใชตัวเลขของโอกาสคูณ
กับผลกระทบ เชน ถาไดคา ๒๐ ขึ้นไป หมายความวามีความเสี่ยงสูง เปนตน สรุปที่มาของตัวเลขระดับความ
เสี่ยงคือกรรมการเปนผูวิเคราะห
นายกสภามหาวิท ยาลัยใหขอสังเกตวา บางเรื่องยังวิเคราะหไมถูก ตอง เชน ตําแหนงทาง
วิชาการและอาจารยวุฒิปริญญาเอกไมเปนไปตามเปาหมายนั้นเปนความเสี่ยงสูง คาระดับคะแนนตอง ๒๐ ขึ้น
ไป สวนความเสี่ยงจากอัคคีภัย อุท กภัย นั้นเปนความเสี่ยงนานๆ ครั้ง ไมใชระดับ ๓ แตเ ทากับ ๑ สวน
ผลกระทบนั้นรุนแรงแตมหาวิทยาลัยไมจําเปนตองทุมเททรัพยากรเพื่อลดความเสี่ยงและตองไปแกปญหาเมื่อ
เกิดขึ้นในคราวตอไป
รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ใหขอมูลเพิ่มเติมวา สกอ. จะพิจารณาจากกระบวนการ
โดยใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอแนะใหปรับแกใหม แลวนําไปดําเนินการในปตอไป
ศาสตราจารยส นิท อั ก ษรแกว เสนอแนะวา การเข า สูตํ าแหน ง ทางวิ ชาการนั้น ให ทํ า
เปาหมายในแตละป ถาทําไดตามเปาหมาย ความเสี่ยงก็จะลดลง
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา เสนอใหใชความจริง เปนตัวตั้ง เชน ปจจัยภายใน ปจ จัย
ภายนอก คูแขง ซึ่งพบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยมีความเสี่ ยงดานตางๆ เชน ๑) คุณภาพบัณฑิตไมถึงเกณฑ ๒)
ผลงานทางวิชาการ ๓) การบริการวิชาการ ๔) เงิน ๕) บุคลากร-ผูบริหาร จึงขอเสนอแนะใหบริหารโดยมุงกาว
สูความเปนเลิศ โดยพึ่งตนเองใหได สวนความเสี่ยงที่ระบุในเอกสารนั้น มิใชความเสี่ยง
รองศาสตราจารย ค มเพชร ฉั ต รศุ ภ กุ ล ให ค วามเห็ น ว า ความเสี่ ย งอั น ดั บ ต น ๆ ของ
มหาวิทยาลัย คือ ๑) คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร เชน จํานวนไมครบ ไมตรงตามเกณฑ ๒) ปริมาณ
ผูเ รียน ๓) หลัก สูตรที่ร องรับ ความตองการของประชาชน ซึ่ง จะตองหารือกันเกี่ยวกับเรื่องอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุป วา สภามหาวิทยาลัยมีคําแนะนํา /ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
ขอความที่ระบุในเอกสารดังนี้ ๑) ในเอกสารหนา ๑๔ ตารางที่ ๒.๓ ใหเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรให
นาสนใจ รองรับความตองการของตลาดแรงงาน ๒) จํานวนนักศึกษาที่ออกระหวางการศึกษา ควรเพิ่มเติมการ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อไมใหเกิดขึ้น ๓) เรื่องภัยธรรมชาตินั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมไดอยูในพื้นที่
ระดับความเสี่ยง จึงเปน ๑ ไมใช ๓ สวนผลกระทบนั้นอยูในระดับ ๕ ถูกตองแลว คาความเสี่ยงจึงเทากับ ๑
คูณดวย ๕ เทากับ ๕ ไมใช ๙ ๔) ใหมหาวิทยาลัยนําขอมูลความเสี่ยงที่มีอยูนี้ไปรวมกับขอมูลที่ไดรับจากการ
ผลการปฏิบัติงาน จากนั้นใหประชุมพิจารณาวาควรทําโครงการอะไร แลวนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัย ๕) ให
เพิ่มเติมประเด็นที่ประชุมไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับบุคลากรสายวิชาการที่ลงนามเบิกจายคาสอนชา ทําใหการ
เบิ ก จายงบประมาณคาตอบแทนการสอนลาชา สวนขอเสนอแนะอื่นๆ นั้น ควรหารือในเรื่องปญ หาและ
อุปสรรคของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา เพื่อมิใหกระทบตอผลคะแนน และวางแผนในการพัฒนาโดยมอง
อนาคตและมองรอบๆ ขางหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ วาเขาไดมีการพัฒนาไปอยางไร
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาส ๓ โดยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอความที่ระบุ
ในเอกสาร ดังนี้
๑) ในเอกสารหนา ๑๔ ตารางที่ ๒.๓ ใหเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหนาสนใจ รองรับ
ความตองการของตลาดแรงงาน
๒) จํานวนนักศึกษาที่ออกระหวางการศึกษา ควรเพิ่มเติมการดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อ
ไมใหเกิดขึ้น
๓) เรื่องภัยธรรมชาตินั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมไดอยูในพื้นที่ระดับความเสี่ยง จึงเปน ๑
ไมใช ๓ สวนผลกระทบนั้นอยูในระดับ ๕ ถูกตองแลว คาความเสี่ยงจึงเทากับ ๑ คูณดวย ๕
เทากับ ๕ ไมใช ๙
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๔) ใหเพิ่ม เติมประเด็นที่ที่ป ระชุม ไดใหขอสัง เกตเกี่ยวกับบุ คลากรสายวิชาการที่ล งนาม
เบิกจายคาสอนชา ทําใหการเบิกจายงบประมาณคาตอบแทนการสอนลาชา จากวาระการ
รายงานผลการปฏิบัติงานดวย
๕) ใหมหาวิทยาลัยนําขอมูลความเสี่ยงที่มีอยูนี้ไปรวมกับขอมูลที่ไดรับจากการรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน จากนั้ น ให ป ระชุ ม พิ จ ารณาว า ควรทํ า โครงการอะไร แล ว นํ า มาเสนอ
สภามหาวิทยาลัย
๓.๕ (ราง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๗ วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุก ารสภามหาวิท ยาลัยนําเสนอขอมูล ต อที่ป ระชุม ความวา ดวยมหาวิทยาลัย โดย
วิทยาลัยการฝกหัดครู ขอนําเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งผานสภาวิชาการและคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร
เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามนายผดุง ชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร เกี่ยวกับการ
พิจ ารณาหลัก สูตร ซึ่ง ประธานกรรมการรายงานวาคณะกรรมการไดพิจ ารณาและใหป รับ ปรุงแกไขและ
ผูรับผิดชอบก็ไดปรับแกครบถวนแลว
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว ใหขอเสนอแนะวา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลวจะเปนครู
วิทยาศาสตรที่ดีไดขึ้นอยูกับการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรนั้นจะตองมี
แหลงเรียนรูจริง
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ.
๒๕๕๗ วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๓.๖ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําปของผูบริหารที่มิใชขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
ในระเบียบวาระนี้รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อาจารยจุไร วรศัก ดิ์โ ยธิน และผูชวย
ศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ไดขออนุญาตออกจากที่ประชุม
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดีใหขอมูลวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของผูบริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๕ “ผูบริหาร
ที่ไดรับเงินเดือนตามขอ ๔ อาจไดรับการปรับเงินเดือนประจําปไดไมเกินรอยละสิบของเงินเดือนที่ไดรับ ทั้งนี้
โดยคํานึงถึงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ” นั้น มหาวิทยาลัยมีผูบริหารที่
ไมใชขาราชกาพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๓ ราย ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่มาครบ ๑ ปแลว ดังนี้ ๑) รอง
ศาสตราจารยพงศ หรดาล ตําแหนง อธิการบดี ไดรับ การแตงตั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒)
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน ตําแหนงรองอธิการบดี ไดรับการแตงตั้ง เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓)
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ตําแหนง รองอธิการบดี ไดรับ การแตงตั้งเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๕ มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อน
เงิ นเดือ นประจํ าของผู บ ริ ห ารที่ไ มใ ช ขา ราชการพลเรือ นในสถาบั น อุด มศึ ก ษา รายละเอีย ดดั ง เอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
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นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามวา ขณะนี้อธิการบดี (รองศาสตราจารยพงศ หรดาล) และ
รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง และอาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน) ไดรับเงินเดือนในอัตราคน
ละเทาใด และจะเสนอใหไดเลื่อนเงินเดือนคนละเทาใด
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ใหขอมูลวา อธิการบดีไดรับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รองอธิการบดี
ไดรับคนละ ๖๐,๐๐๐ บาท เสนอใหขึ้นเงินเดือนไดไมเกินรอยละ ๑๐ ทั้งนี้ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยูในระดับดีมาก
มติที่ประชุม อนุมัติใหเลื่อนเงินเดือนประจําปของผูบริหารที่มิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ดังรายนามตอไปนี้ ทั้งนี้ โดยใหเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละ ๑๐ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๗
๑) รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
ตําแหนง อธิการบดี
๒) อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ตําแหนง รองอธิการบดี
๓) ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ตําแหนง รองอธิการบดี
๓.๗ อนุมัติโครงการจัดตั้งศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร และเงินยืมเพื่อการดําเนินงาน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ คณบดีวิทยาลัยการ
ฝกหัดครู และคณะนําเสนอขอมูลตอที่ประชุม ความวา ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดมอบหมายให
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดทําโครงการจัดตั้งศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณา ๑) อนุมัติโครงการจัดตั้งศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๒) อนุมัติงบประมาณเพื่อเปนเงินยืมในการดําเนินการ เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท
ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กลาวสนับสนุนเพราะเด็กในชวงวัยนี้เปนวัยที่สําคัญ แตขอให
ระมัดระวังความเสี่ยง โดยเฉพาะสถานที่ใหระมัดระวังใหมาก ทั้งนี้คาเลาเรียน ๙,๐๐๐ บาท นั้น ควรปรับเปน
๑๒,๐๐๐ บาท
หม อ มราชวงศ โ อภาศ กาญจนะวิชั ย กรรมการสภามหาวิท ยาลัย ผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ขอให
ระมัดระวังความปลอดภัย โดยเฉพาะดานสถานที่และการจราจร
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะวา ๑) ใหปรับแกการ
เรียบเรียงคําในขอความที่เขียนวิสัยทัศนใหถูกตอง ๒) ควรสื่อสารกับผูปกครองใหชัดเจน เพราะอาจคาดหวัง
ใหจัดการเรียนการสอน มิใชการบริบาล ซึ่งเปนการเรียนรูจากการเลน ๓) ควรปรับพันธกิจขอ ๕ ที่กําหนดไว
เพราะยากแกการปฏิบัติ ๔) จากหนา ๓ ของเอกสารโครงการใหตรวจสอบโครงสรางการบริหารจัดการซึ่งไม
สอดคลองกับขอมูลการบริหารจัดการ
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหลา สอบถามวา ไดเตรียมการรองรับความเสี่ยงอยางไรหรือไม
เพราะจากประสบการณเคยมีกรณีนักเรียนไดรับอันตรายถึงชีวิตในสถานบริบาล
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหขอสังเกตวา สัดสวนที่กําหนดใหมีแมครัว ๒ คน ดูแลนักเรียน
๘๐ คนนั้นเหมาะสมหรือไม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ดวยคาธรรมเนียมที่กําหนด ครอบครัวที่สงเด็กเขา
รับการบริบาลตองมีรายไดสูงมาก จะไดเด็กเต็มจํานวนที่กําหนด ๘๐ คนหรือไม
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อาจารยชุลีกร เลิศประเสริฐ กรรมการโครงการจัดตั้ง ศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ใหขอมูลวา คาจางพี่เลี้ยงเด็ก ปจจุบันอยูในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐ บาทแลว ดังนั้น ถานําบุตรหลานมา
เขาศูนยฯ ของมหาวิทยาลัย ผูปกครองก็นาจะพอรับไดกับคาใชจายที่มหาวิทยาลัยกําหนด
นายผดุง ชาติ สุวรรณวงศ เสนอแนะวา ควรทําประชาสัมพันธในลัก ษณะเปดใหเยี่ยมชม
(Open House) ไดตลอดเวลา
อุป นายกสภามหาวิท ยาลัย ถามวา เมื่อ เปดศูน ยฯ นี้ แลว นั ก ศึก ษาหลัก สู ตรปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการปฐมวัยศึกษาจะเขามามีบทบาทอยางไร
อาจารยชุลีกร เลิศประเสริฐ ใหขอมูลจากการไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวา
นัก ศึ ก ษาได เข ามามีบ ทบาทดั ง นี้ ๑) นัก ศึ ก ษาป ๑ ฝ ก ปฏิบั ติ ก ารการทําความสะอาดและชวยเหลื อเด็ ก
๓) นักศึกษาปที่ ๒ ฝกปฏิบัติการโดยเริ่มทําความคุนเคยกับผูปกครอง ๓) นักศึกษาปที่ ๓ ฝกปฏิบัติการบริบาล
และพัฒนาเด็ก ๔) นักศึกษาปที่ ๔ ทําวิจัย ในสวนของสาขาวิชาจะใหนักศึกษาปริญญาตรีไดมีกิจกรรมที่มีสวน
รวมกับศูนยฯ ทุกรายวิชา สวนระดับปริญญาโทนั้น ก็จะเนนการทําวิจัย จัดสัมมนา และใชสื่อกิจกรรมตางๆ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและนายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เหตุใดจึงไมใชชื่อศูนยฯ นี้วา
โรงเรียนสาธิตฯ
อาจารยชุลีกร เลิศประเสริฐ ชี้แจงวา ในชวงแรกขอเปนระยะทดลองกอน
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ใครคือผูเลี้ยงดูเด็กหรือผูดูแลเด็กที่ระบุไวในเอกสารโครงการ
อาจารยชุลีกร เลิศประเสริฐ อธิบายวา ระดับบริบาลจะไมเรียกบุคลากรผูดูแลเด็กวาครู แต
จะเรียกวาผูเลี้ยงดู ซึ่งจะตองมีคุณวุฒิปริญญาตรี
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ความเชื่อมโยงระหวางอาจารยกับศูนยฯ ซึ่งเปนหองทดลอง
ฝกปฏิบัติการนี้ เปนอยางไร
อาจารยชุลีกร เลิศประเสริฐ ใหขอมูลวา อาจารยประจําสาขาวิชาจะกํากับดูแลในรูปของ
กรรมการอยางใกลชิด
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา หัวหนาศูนยฯ คืออาจารยหรือไม
อาจารยชุลีกร เลิศประเสริฐ ใหขอมูลวา จะจัดจางบุคลากรวุฒิปริญญาโท ทําหนาที่หัวหนา
ศูนยฯ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา ถาเชนนั้นก็ไมใชหองทดลองปฏิบัติการแลว แตเปน
หนวยที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหารายได และเสนอแนะใหปรับโครงสรางใหเล็กลง มิฉะนั้นจะไมสามารถดําเนินงานอยูได
โดยหัวหนาศูนยฯ ควรใหเ ปนอาจารยในสาขาวิชา และมีผูชวยหัวหนาศูนย ซึ่งจัดจางจากผูมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท และมีหนวยงานอํานวยการ มีเจาหนาที่วิชาการ โภชนากร นอกจากนี้ยังไดใหขอสังเกตวา ในการ
ดําเนินงาน จะใชเงินคาอาหารวันละ ๑๐๐ บาทตอคนตอวัน ซึ่งรวมแลวเปนเงิน ๘,๐๐๐ บาท จึงขอใหจัด
ทําอาหารใหดี ใชวัสดุอุปกรณที่เปนของดีและปลอดภัย มิฉะนั้นอาจตองปดกิจ การ ดังนั้น จึงควรทดลอง
ดําเนินการไปกอน แลวใหทําวิจัยวารูปแบบควรเปนอยางไร จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยไดถามวาจะจัดตั้ง
ศูนยฯ ไดเมื่อใด ทั้งนี้ยังไมตองมีกรรมการ ถาตองการทําอะไรก็ทําไดทันที ถามีปญหาการเงินก็ใหขออนุมัติจาก
อธิการบดี
อธิการบดีใหขอมูลวา โครงการนี้เพิ่งนําเสนอมาในขณะที่ไดจัดสรรงบประมาณไปหมดแลว
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หากใหใชเงินคงคลัง เงินคงคลังก็จะหมดไป ๒ เทา ดังนั้น
จึงเห็นควรใหใชการตั้งเปนงบประมาณรายจายประจําป และมิใหใชวาเงินยืม ใหระบุวาเปนลักษณะงานที่นํา
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เงินไปใชกอนแลวจะคืนใหภายหลัง เปนเงินอุดหนุนในลักษณะผูกพัน เมื่อไดเงินรายไดมาแลว ใหหักสวนของ
ศูนยฯ นี้ออกมาเปนคาใชจาย
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตวา สถานะขององคกรดูแปลกจากปกติ
เพราะโรงเรียนสาธิตนั้นจะเทียบเทากับภาควิชา จากนั้นไดกลาวแสดงความเห็นดวยกับนายกสภามหาวิทยาลัย
วา ควรมีอาจารยในสาขาวิชา ๑ คน เปนหัวหนาศูนย ทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงาน และมีผูชวยหัวหนา
ศูนย ๑ คนดูแลการดําเนินงานเต็มเวลา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ไมตองเปนหวงวาจะเทียบเทาสาขาวิชาหรือไม แตศูนยฯ นี้
จะมีสาขาวิชาเปนเจาของ เพราะเปนหองทดลองปฏิบัติการของสาขาวิชา
รองศาสตราจารยธีร ยุท ธ สุนทรา ใหความเห็นวา ศูนยฯ นี้เ ปนศูนยสาธิตของสาขาวิชา
จึงเปนหนวยยอยที่เล็กกวาสาขาวิชา ทั้งนี้ เงินเดือนของบุคลากร อาจมากกวาอาจารยในสาขาวิชาได
มติที่ประชุม อนุมัตโิ ครงการจัดตั้งศูนยสาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
และใหใชง บประมาณจากงบกลางของอธิก ารบดีไปกอนเฉพาะกรณีตองใชเงิน ณ ขณะนี้
โดยใหตั้งงบประมาณรายจายดวย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๕.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมหี นังสือ
แจงการพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร ๕ สาขาวิชาแลว ๑) พิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เมื่อ
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งตองประกอบดวยคณะกรรมการอยางนอย ๕ คน ไดแก ๑.๑)
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ๑.๒) ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน ๑.๓) หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนอยางนอย ๑ คน ๒) พิจารณารับทราบ
การใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๓) พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ โดยมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้ ๓.๑) ใหมหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหมีผลงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปดสอนและควรเปนผลงานวิจัยที่ทันสมัย ที่มีการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการ ซึ่งเปนที่ยอมรับในศาสตรนั้น ๆ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๑๕๐๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงใหสถาบันอุดมศึกษาทราบและถือปฏิบัติ ๓.๒) การแตงตั้ง
คณะกรรมการพั ฒ นาหลัก สู ตรตามแนวทางกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึ กษา ต องประกอบด วย
คณะกรรมการอยางนอย ๕ คน ไดแก (๑) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน (๒) ผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูเชี่ยวชาญสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน (๓) หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทน
อยางนอย ๑ คน ๔) พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้ ๔.๑) ใหมหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหมีผลงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนการ
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เรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปดสอนและควรเปนผลงานวิจัยที่ทันสมัย ที่มีการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง
วิชาการ ซึ่งเปนที่ยอมรับในศาสตรนั้น ๆ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๑๕๐๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงใหสถาบันอุดมศึกษาทราบและถือปฏิบัติ ๔.๒) การแตงตั้ง
คณะกรรมการพั ฒ นาหลัก สู ตรตามแนวทางกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึ กษา ต องประกอบด วย
คณะกรรมการอยางนอย ๕ คน ไดแก (๑) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน (๒) ผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูเชี่ยวชาญสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน (๓) หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทน
อยางนอย ๑ คน ๕) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ใหขอสังเกตวา การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ TQF ไมไดดําเนินการตามที่ สกอ. แจงมา จึงขอใหทําตามกรอบมาตรฐานอยาง
เครงครัดดวย
มติที่ประชุม รับ ทราบและใหพัฒ นาหลัก สู ตรตามกระบวนการของกรอบมาตรฐานระดับ อุดมศึก ษา
แหงชาติดวย
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๕.๒ การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภามีหนังสือดวนมากที่
ศธ ๕๑๐๒.๑/๒๗๓๖ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่ อ
พัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดตาง ๆ ความวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับรองหลักสูตร
ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาชี พครู หลั กสู ตรปรับ ปรุง พุ ทธศัก ราช ๒๕๕๖ เพื่ อพั ฒนาบุคลากร
กลุมเปาหมายใหมีคุณภาพตามที่คุรุสภากําหนดและสามารถใชเปนวุฒิในการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพนั้น คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีมติ
ใหการรับรองหลักสูตรดังกลาว เฉพาะที่จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา ๒๕๕๗ โดยจัดในที่ตั้ง เริ่มเปดสอน
ในเดือนสิงหาคม และรับนักศึกษาไดไมเกิน ๑๘๐ คน ในวงเงินคาใชจายคาลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรไม
เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท และการรับนักศึกษาตองเปนไปตามแนวปฏิบัติของสถาบันการผลิตในการรับผูเขาศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ สํานักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาศึกษาไดมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๑๙ ลงวันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นําสงสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔๓/๒๒๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๕๗ และหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๒๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นําสงหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔.๓/๒๑๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๒๘ ลงวันที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๕๗ นําสงสําเนาหนังสือสํานักงน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔.๓/๒๑๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
แจงเรื่องการรับรองรับคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งรวมถึงหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ๖ หลัก สูตร ไดแก ๑) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนคร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ๓) หลักสูตรนิเทศศาสตร
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บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ๔) หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ.
๒๕๕๖) ๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนที่ประชุมวา กําหนดนัดหมายการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันศุกรที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเวลา ๑๑.๐๐ น. ไปเยี่ยมเยือนคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และประชุมสภามหาวิทยาลัย เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายกสภามหาวิท ยาลัยแจ ง วา ใหนํา เสนอขอมูล คณะเปนเวลา ๓๐ นาที และใหมีชว ง
ถาม-ตอบ อีก ๓๐ นาที
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๐ น.
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก
ผูจดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม

