รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
วันศุกรที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ห#องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ป(การฝ*กหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

..............................................................
ผู#มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

นายมีชัย ฤชุพันธุ
นายถนอม อินทรกําเนิด
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
รองศาสตราจารยทองหล3อ วงษอินทร
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว
หม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
นายไพรัช อรรถกามานนท

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส3 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
ผู)ช3วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ผู)ช3วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
รองอธิการบดี / เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู#ลาประชุม
๑. ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ

๒
๒. ผู)ช3วยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ
ผู#เข#าร1วมประชุม
๑. ผู)ช3วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล
๒. ผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง

๓. รองศาสตราจารยเกษม ช3วยพนัง
๔. รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค
๕. ผู)ช3วยศาสตราจารยละอองทิพย มัทธุรศ
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
รองอธิการบดีฝCายบริหารจัดการ
รองอธิการบดีฝCายวิชาการและบริการวิชาการ

รองอธิการบดีฝCายวิจัย
ผู)ช3วยอธิการบดี/ผู)อํานวยการกองนโยบายและแผน
ผู)ช3วยอธิการบดี/ผู)อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
อาจารยวิไลจิตร นิลสวัสดิ์
ผู)ช3วยอธิการบดี/ผู)อํานวยการศูนยภาษาและอาเซียน
นางสมอัปสร ปFGนสุข
ที่ปรึกษาด)านบริหารงานบุคคล
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยมณฑล จันทรแจ3มใส
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารยชินวงศ ศรีงาม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู)ช3วยศาสตราจารยอัจฉรี ขจรไชยกูล
ผู)อํานวยการสํานักส3งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารยธงชัย ทองอยู3
ผู)อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู)ข3วยศาสตราจารยสมบูรณ บุญโท
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิฃาสังคม
ศึกษา (การสอนพระพุทธศาสนา)
นางเดือนเพ็ญ สุขทอง
ผู)อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
อาจารยประจําวิทยาลัยการฝNกหัดครู
รองศาสตราจารยธิติ รักชาติ
อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ
รองศาสตราจารยปราณี สุรสิทธิ์
อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ
อาจารยจรรยา อุทารสวัสดิ์
อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ
ผู)ช3วยศาสตราจารยบุญศิริ นิยมทัศน
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลปPและการละคร
อาจารยบุญวงศ วงศวิรัตน
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลปPและการละคร
ผู)ช3วยศาสตราจารยรัตนาภรณ เจียมสมบูรณ กรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลปPและการละคร
อาจารยประจักษ ไม)เจริญ
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลปPและการละคร

๓
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

ผู)ช3วยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ
อาจารยเบญจวรรณ ศรีมารุต
อาจารยศศิธร คนทน
อาจารยปาริฉัตร แก3นสม

๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.

ผู)ช3วยศาสตราจารยอารีย วชิรวราการ
รองศาสตราจารยสุวิทย เฑียรทอง
รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล
นายเฉลิม ศรีผดุง
ผู)ช3วยศาสตราจารยชลอ วงษแสวง

๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.

อาจารยพัฒนพงษ จันทรควง
อาจารยอุไรวรรณ คําภูแสน
อาจารยนงศิรนารถ กุศลวงษ
อาจารยปาน แดงประเสริฐ
อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ
อาจารยปฏิพัทธ ภู3งาม
อาจารยกมล ตันจินวัฒนกุล
อาจารยนฤมล ติยวงษ
อาจารยวรัญRู สิริวรรณ
อาจารยธนาวุฒิ ขุนทอง
อาจารยอําพล บุดดาสาร

๔๓. อาจารยศุภกาญจน วิชานาติ
๔๔. อาจารยพูไทย วันหากิจ
๔๕. ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๔๖. นาง ญ หญิง สมแสน
๔๗. นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
๔๘. นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
๔๙. นางลภัสรดา นาคพริก

อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองคณบดีวิทยาลัยการฝNกหัดครู
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
กรรมการและเลขานุการกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลฯ
ผู)ช3วยเลขานุการกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
รองผู)อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร
ประธานกรรมการหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
กรรมการหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
กรรมการหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
กรรมการหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
กรรมการหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร
กรรมการหลักสูตรสาขาวิชาสถาปSตยกรรมศาสตร
ประธานกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาสถาปSตยกรรมศาสตร
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (การสอนพระพุทธศาสนา)
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (การสอนพระพุทธศาสนา)
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (การสอนพระพุทธศาสนา)
ผู)ช3วยอธิการบดี/ผู)ช3วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หั ว หน) า กลุ3 มงานสภามหาวิ ท ยาลั ย /ผู) ช3 ว ยเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย

๔
๕๐. นางพัชราวไล ไพรี

เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวเปFดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได)ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ#งให#ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานว3าตามที่
สภามหาวิทยาลัยได)ให)ความเห็นชอบกําหนดวิสยั ทัศนให)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปTนมหาวิทยาลัยชั้น
นํ าในการบู รณาการการศึ กษา ศาสนา และวั ฒนธรรม เพื่ อขั บเคลื่ อนการพั ฒนาท) องถิ่ นอย3 างยั่ งยื น
และกําหนดยุทธศาสตรหลักของการพัฒนามหาวิทยาลัยช3วง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ไว) ๓ ยุทธศาสตร ได)แก3
ยุทธศาสตรวิชาการเปTนเลิศ ยุทธศาสตรบริการเปTนเยี่ยม และยุทธศาสตรวิจัยสร)างสรรค โดยย้ําเน)นว3า
ปS จจั ยสํ าคั ญที่ จะทํ าให) การดํ าเนิ นงานตามยุ ทธศาสตรประสบความสํ าเร็ จคื อบุ คลากร จึ งได) กํ าหนด
เปV า ประสงคในยุ ทธศาสตรแรก “วิ ช าการเปT น เลิ ศ” ไว) ๒ ประการ ว3 า “บุ คลากรชั้ น นํ า ” และ
“คุณธรรมนําหน)า”
ในโอกาสที่บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยได)รับการกําหนดตําแหน3งทางวิชาการเปTน
ผู)ช3วยศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารย เนื่องจากผ3านการประเมินด)านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิ ชาชี พ รวมทั้ งมี ผลงานทางวิ ชาการที่ มี คุ ณภาพผ3 านเกณฑตามที่ ก.พ.อ. กํ าหนด ที่ ประชุ มสภา
มหาวิทยาลัยได)แสดงความยินดีและเห็นสมควรให)จัดพิธีมอบเกียรติคุณบัตรแก3บุคลากรดังกล3าว ในการประชุม
ครั้งนี้ จึงได)เชิญบุคลากรสายวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต3งตั้งให)ดํารงตําแหน3งทางวิชาการ ในช3วง
เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงกุมภาพันธ ๒๕๕๖ เข)ารับมอบเกียรติบัตรจากสภามหาวิทยาลัย รวม ๕ ราย ดังนี้
๑) รองศาสตราจารยทิ วัตถ มณี โชติ สาขาวิชาวิจั ยและประเมินผลการศึกษา
วิทยาลัยการฝNกหัดครู
๒) รองศาสตราจารยธิติ รักชาติ สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
๓) รองศาสตราจารยปราณี สุรสิทธิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
๔) ผู)ช3วยศาสตราจารยประเสริฐ แซ3เอี๊ยบ สาขาวิ ชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา วิทยาลัยการฝNกหัดครู
๕) ผู)ช3วยศาสตราจารยโองการ วณิชาชีวะ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

๕
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได)ให)ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรให)เปTนทั้งคนดีและ
คนเก3ง การเปTนคนดีนั้นก็มุ3งพัฒนาในด)านคุณธรรม จริยธรรม ในส3วนของนักศึกษาตั้งแต3เริ่มรับการ
ปฐมนิเทศ มหาวิทยาลัยได)ส3งไปอบรมพัฒนาจิตที่ค3ายพุทธบุตร วัดชีปCาสิตาราม จังหวัดลพบุรี เปTนเวลา
๓ วัน (ผู)นับถือศาสนาอิสลามไปที่ค3ายฉิมกุล) เมื่อกลับมหาวิทยาลัยได)พัฒนาด)านคุณธรรมอย3างต3อเนื่อง
มีนักศึกษาเข)าร3วมกิจกรรมตักบาตรพระทุกวัน วันละประมาณ ๔๐๐ คน เปTนเวลาติดต3อกัน ๔ ปZเศษ
แล) ว มี การอบรมโครงการพระนครธรรมทุ กภาคเรี ยนให) ผู) นํ าศึ กษาทุ กหมู3 เรี ยนเข) าค3 ายอบรมผู) นํ า
นักศึกษา อีกทั้งได)ริเริ่มสนับสนุนให)นักศึกษาและบุคลากรศึกษาพระพุทธศาสนาอย3างจริงจัง และเข)า
ร3วมสอบธรรมสนามหลวงตั้งแต3ปZ ๒๕๕๒ เปTนต)นมา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบี ยบวาระนี้ โดยในปZ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ มี บุ คลากรรวมทั้ งผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ สอบได) ธรรมศึ กษาชั้ นเอก
รวม ๑๖ ราย ดังนี้
๑) อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
๒) รองศาสตราจารยเกษม ช3วยพนัง
๓) ผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๔) ผู)ช3วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล
๕) รองศาสตราจารยฉันทนา สุรัสวดี
๖) ผู)ช3วยศาสตราจารยละอองทิพย มัทธุรศ
๗) ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย 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
จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยได)มอบเกียรติคุณบัตรและกล3าวแสดงความยินดีกับ
บุคลากรที่ได)รับการกําหนดตําแหน3งทางวิชาการเปTนผู)ช3วยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยทั้ง ๕ ราย
และผู)ทรงคุณวุฒิและบุคลากรที่สอบได)ธรรมศึกษาชั้นเอกทั้ง ๑๖ ราย ตามลําดับ
มติที่ประชุม รับทราบ

๖
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ที่ ป ระชุ ม ตรวจสอบรายงานการประชุ ม
สภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่ อวั นศุ กรที่ ๒๒ กุ มภาพั นธ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรีย บร) อยแล) ว
จํานวน ๑๖ หน)า รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแก)ไขดังนี้
๑) หน) า ๔ ชื่ อ วาระที่ ๓.๑ “ผลการประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ กํ า หนด
ตําแหน3งทางวิชาการ” แก)เปTน “ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนด
ตําแหน3งทางวิชาการและการรับรองตําแหน3งทางวิชาการ”
๒) หน)า ๕ ย3อหน)าที่ ๓ บรรทัดที่ ๓ ให)เพิ่มเติมข)อความว3า “...เมื่อครบ ๓ เดือนให)
นิติกรเข)าร3วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อให)ข)อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ข)อบังคับ
และประกาศของมหาวิทยาลัยต3อที่ประชุม…”
๓) หน)า ๕ บรรทัดที่ ๒๐ ให)ตัดข)อความ “...๓) เมื่อครบ ๓ เดือนให)นิติกรเข)าร3วม
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อให)ข)อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ข)อบังคับ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยต3อที่ประชุม…” ออก
๔) หน)า ๑๑ ย3อหน)าที่ ๖ บรรทัดที่ ๓ คําว3า “...สํานักงานพระพุทธศาสนาแห3งชาติ
...” แก)ไขเปTน “...กรมการศาสนา...”
๕) หน) า ๑๑ ย3 อ หน) า ที่ ๘ คํ า ว3 า “...กรมศาสนา...” แก) ไ ขเปT น “...สํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห3งชาติ...”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตรแก1ผู#สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ รอบที่ ๕
และ ๒/๒๕๕๕ รอบที่ ๑
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย รายงานว3 า สํ า นั กส3 งเสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย น
นํ า เสนอรายชื่ อ และข) อมู ล ผู) สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ ๑/๒๕๕๕ รอบที่ ๕ และ
๒/๒๕๕๕ รอบที่ ๑ เพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ทั้งนี้โดยผ3านการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ และวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และนําเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยให)ความเห็นชอบเรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายถนอม อิ น ทรกํ า เนิ ด อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให) ข) อ สั ง เกตว3 า การจั ด
การศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีผู)สําเร็จการศึกษาน)อยมาก จึงควร
พิจารณาในเรื่องนี้อย3างจริงจังว3าจะทําอย3างไร เพราะมหาวิทยาลัยอื่นๆ ของรัฐจะมีผู)สมัครเข)าศึกษา
จํานวนมาก เช3น มหาวิทยาลัยมหิดล แต3ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจะได)รับความสนใจค3อนข)างน)อย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทุ ก แห3 ง จึ ง ควรหารื อ กั น และเสนอให) เ ปT น นโยบายของ สกอ. และ

๗
กระทรวงศึกษาธิการว3าจะทําอย3างไร เพราะหากให)เปTนไปเช3นนี้ กําลังคนสาขาวิชาวิทยาศาสตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏน)อยลงไปเรื่อยๆ
มติที่ประชุม อนุมัติปริญญาบัตรแก3ผู)สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ รอบที่ ๕
และ ๒/๒๕๕๕ รอบที่ ๑ โดยแยกเปT น ระดั บปริ ญญาเอก จํ านวน ๔ คน ระดั บ
ปริญญาโท จํานวน ๕๗ คนระดับปริญญาตรี จํานวน ๖๔๗ คน ซึ่งจําแนกเปTน
๑) สาขาวิชาครุศาสตร (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) สาขาวิชาสถาปSตยกรรมศาสตร (สถ.บ.) จํานวน ๕ คน
๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหน1งทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า ด)วยคณะกรรมการพิจารณาตําแหน3งทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได)พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม อนุ มั ติ กํ า หนดตํ า แหน3 ง ทางวิ ช าการและแต3 ง ตั้ ง บุ ค คลให) ดํ า รงตํ า แหน3 ง ผู) ช3 ว ย
ศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑) นายวัชรินทร อินทพรหม สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร
๒) นางสาวปSทมา สารสุข สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร
๓.๓ พิจารณาแต1งตั้งผู#รักษาราชการแทนอธิการบดี
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยรายงานว3 า ด) วยรองศาสตราจารยเปรื่ อง กิ จรั ตนภร
อธิการบดี จะครบวาระการดํารงตําแหน3งในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได)มีมติเลือกผู)สมควรดํารง
ตําแหน3งอธิการบดี และมหาวิทยาลัยได)ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล)าฯ แต3งตั้งไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล)ว ขณะนี้อยู3ในระหว3างดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณา โปรดเกล)าฯ ดังนั้น
ช3วงระยะเวลาตั้งแต3วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปTนต)นไป จะไม3มีผู)ดํารงตําแหน3งอธิการบดีเพื่ อ
รับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงเห็นควรดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๓ วรรค ๑ ซึ่ งบั ญญัติให) สภามหาวิ ทยาลั ยแต3 งตั้ งผู) ที่มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แห3งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เปTนผู)รักษาราชการ
แทนอธิการบดี แต3ต)องไม3เกินหนึ่งร)อยแปดสิบวัน

๘
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต3งตั้งผู)ที่มีคุณสมบัติดังกล3าวเปTนผู)รักษา
ราชการแทนอธิการบดี ตั้งแต3วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปTนต)นไป จนกว3าจะทรงพระกรุณา
โปรดเกล)าฯ แต3งตั้งอธิการบดี
มติที่ประชุม แต3งตั้งรองศาสตราจารยพงศ หรดาล เปTนผู)รักษาราชการแทนอธิการบดี ตั้งแต3
วั น ที่ ๑๖ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จนกว3 า จะทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล) า ฯ แต3 ง ตั้ ง
อธิการบดี
๓.๔ พิ จ ารณาการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นของผู# บ ริ ห ารที่ มิ ใ ช1 ข# า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (เพิ่มเติม)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าตามที่สภามหาวิทยาลัยได)พิจารณาการเลื่อน
เงิ น เดื อนประจํ า ปZ ข องผู) บ ริ ห ารที่ มิใช3 ข) า ราชการพลเรื อนในสถาบั น อุ ด มศึ กษา และมี มติ ให) เ ลื่ อ น
เงินเดือนในอัตราร)อยละ ๑๐ นั้น ฝCายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได)จัดทําสรุปรายชื่อผู)บริหารที่มิใช3
ข)าราชการฯ ตกไป จํานวน ๒ ราย ได)แก3
๑) รองศาสตราจารยสมถวิล วัลลิสุต ผู)อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒) ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยอารี ย รั ง สิ โ ยภาส ผู) อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้ ง นี้ ตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๑ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ.
๒๕๕๖ มี มติ ให) เ ลื่ อนเงิ น เดื อนตั้ งแต3 เ ดื อนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จํ า นวน ๕ ราย ดั งนี้ ๑) รอง
ศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ๒) อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ ๓) อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน ๔)
ผู)ช3วยศาสตราจารยประชน แสงจักร และ ๕) ผู)ช3วยศาสตราจารยมณีรัตน ลิ่มสืบเชื้อ และให)เลื่อน
เงินเดือนตั้งแต3ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๒ ราย คือ ๑) ผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง ๒)
ผู)ช3วยศาสตราจารยอัจฉรี ขจรไชยกูล
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเลื่ อ นเงิ น เดื อ นสํ า หรั บ ผู) บ ริ ห ารที่ มิ ใ ช3
ข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังกล3าว เพิ่มเติม จํานวน ๒ ราย
มติที่ประชุม อนุมัติเลื่อนเงินเดือนผู)บริหารที่มิใช3ข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๒ ราย
ในอัตราร)อยละ ๑๐ ตั้งแต3เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได)แก3
๑) รองศาสตราจารยสมถวิล วัลลิสุต ผู)อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒) ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยอารี ย รั ง สิ โ ยภาส ผู) อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๕ พิจารณากรอบอัตราเงินเดือนของอธิการบดี ซึ่งมิใช1ข#าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
ในการพิจารณาวาระการประชุมนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยได)เชิญรองศาสตราจารย
พงศ หรดาล ซึ่งเปTนผู)ที่มีส3วนได)ส3วนเสียออกจากที่ประชุม

๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าด)วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๑ ไม3 ไ ด) กํา หนดคุ ณสมบั ติ ของ
อธิการบดีว3าต)องเปTนบุคคลซึ่งเปTนข)าราชการ ผู)ดํารงตําแหน3งบริหารดังกล3าวจึงเปTนบุคคลที่ไม3เปTน
ข)าราชการได) ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได)พิจารณาเลือกรองศาสตราจารยพงศ หรดาล ข)าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เปTนผู)สมควรดํารงตําแหน3งอธิการบดี และ รองศาสตราจารยพงศ หรดาล ได)ยื่น
หนังสือขอลาออกจากราชการตั้งแต3วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ต3ออธิการบดีและได)รับอนุมัติเรียบร)อย
แล)ว เนื่องจากผู)ที่มาดํารงตําแหน3งอธิการบดีที่ไม3เปTนข)าราชการจะไม3ได)รับเงินเดือนและเงินประจํา
ตํ า แหน3 ง ทางวิ ช าการ (กรณี มี ตํ า แหน3 ง วิ ช าการ) จากเงิ น งบประมาณแผ3 น ดิ น ประกอบกั บ สภา
มหาวิทยาลัยได)ออกข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน3ง
ของผู) บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่ อกํ า หนดอั ต ราเงิ น เดื อ นของผู) บ ริ ห ารที่ มิไ ด) เ ปT น
ข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยข)อ ๔ ได)กําหนดหลักเกณฑการจ3ายเงินเดือนของผู)ดํารง
ตําแหน3งอธิการบดี ในอัตราเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนของผู)ที่ดํารงตําแหน3งอธิการบดี ซึ่งมิได)เปTนข)าราชการฯ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว3ารองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร อธิการบดีว3าเดิม
ได)เงินเดือนเท3าใด
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ให)ข)อมูลว3าช3วงวาระที่ ๑ ๔ ปZแรกได)เงินเดือน
ตามเดือนสุดท)ายที่เกษียณอายุราชการคือประมาณ ๓๔,๐๐๐ บาท ช3วงวาระที่ ๒ หรือ ๔ ปZหลัง ได)
เงินเดือน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและเพิ่งได)รับการขึ้นเงินเดือนตามมติสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ผ3านมา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอว3าควรจะพิจารณาตําแหน3งอื่นๆ ให)ครบทุกตําแหน3ง
ในวาระเดียวกัน และในทางปฏิบัติจะให)เงินเดือนขั้นต)น แล)วพิจารณาขึ้นให)ในแต3ละปZ
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เสนอแนะว3าอัตราเริ่มต)นควรเทียบกับสถาบันอื่นๆ ที่บริบทใกล)เคียงกัน เช3น ขนาด จํานวนนักศึกษา
อาจารย และจํานวนคณะ อีกทั้งต)องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปZ หากประเมินไม3ผ3านอาจจะ
ต)องพ)นจากการเปTนอธิการบดี
นายกสภามหาวิ ทยาลัย กล3า วว3 า ข) อบั งคับ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ พระนคร ว3 าด) ว ย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน3งของผู)บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ระบุเงินเดือนอธิการบดีอยู3ที่
เดื อนละ ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึ งเห็ น ควรให) อธิ การบดีคนต3 อไปได)รั บ เงิ นเดื อนเท3า กั บ
อธิ การบดี ปS จ จุ บั น คื อ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส3 ว นการขึ้ น เงิ น เดื อนหลั งจากนั้ น ให) ฝC า ยเลขานุ การสภา
มหาวิทยาลัยประสานกับหน3วยงานที่รับผิดชอบนําเสนอพร)อมกับผลการประเมินอธิการบดีทุกครั้งไป
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิสอบถาม
เกี่ยวกับข)อบังคับฯ หน)า ๒ ที่ระบุว3า “การรับเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ไม3ตัดสิทธิผู)บริหารที่จะรับเงิน

๑๐
ประจําตําแหน3ง ค3าตอบแทนประจําตําแหน3งหรือเงินอื่นใดที่ทางราชการจ3ายให)จากเงินงบประมาณ
แผ3นดินตามสิทธิที่มีอยู3” ว3ามีเกณฑอย3างไร
นางเดือนเพ็ ญ สุ ขทอง ผู)อํา นวยการกองบริ หารงานบุ คคลให) ข)อมู ล ว3 า ตํา แหน3 ง
อธิการบดีมีเงินประจําตําแหน3งในอัตรา ๑๕,๐๐๐ บาทต3อเดือน และกรณีไม3ได)เปTนข)าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาให)ได)รับสองเท3าคือ ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเบิกจากงบประมาณแผ3นดิน ส3วนค3า
รถประจําตําแหน3งได)ประสานกับกรมบัญชีกลางแล)วว3าหากมิใช3ข)าราชการให)ชะลอการเบิกจ3ายไว)ก3อน
เพราะในระเบียบการเบิกค3ารถประจําตําแหน3งนั้นให)เฉพาะผู)เปTนข)าราชการเท3านั้น ปSจจุบันอธิการบดี
เบิกเปTนค3ารถประจําตําแหน3งเหมาจ3าย ๓๑,๘๐๐ บาท และจะไม3มีสิทธิ์ขอใช)รถส3วนกลาง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ความเห็นว3ากรณีรถประจําตําแหน3งนั้น เปTนระเบียบ
กระทรวงการคลังที่สํานักงานคณะกรรมการข)าราชการพลเรือนซึ่งดูแลเฉพาะข)าราชการเท3านั้นเปTนผู)
เสนอ จึงควรเบิกจ3ายค3ารถประจําตําแหน3งให)กับอธิการบดีเพราะตําแหน3งเทียบเท3ากับอธิบดี
ผู) อํ า นวยการกองบริ ห ารงานบุ คคลให) ข) อ มู ล เพิ่ มเติ ม ว3 า เปT น การดํ า เนิ น การอั น
เนื่องจากได)รับหนังสือตีความจากสํานักนายกรัฐมนตรีกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได)ขอ
หารือกรณีดังกล3าว
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิแสดงความ
คิดเห็ นว3าข) อมูลยั งไม3เ พียงพอที่จะพิจารณา ควรมี ข)อมูล งบประมาณและรายได) อื่นๆ ทั้งหมดของ
มหาวิ ทยาลั ย มาพิ จ ารณาด) ว ย เท3 า ที่ ท ราบรองศาสตราจารยเปรื่ อ ง กิ จ รั ต นภร ได) รั บ เงิ น เดื อ น
อธิการบดีน)อยที่สุดในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3าสภามหาวิทยาลัยได)แต3งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เงินเดือนของผู)บริหารซึ่งมิได)เปTนข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และได)มอบหมายให)ศึกษา
เกณฑการให)เงินเดือนจากมหาวิทยาลัยทุกแห3งเพื่อนํามาวิเคราะหจัดทําเกณฑว3ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครควรจะให)เงินเดือนอย3างไร ซึ่งได)กําหนดเปTนข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วย
เงิน เดื อนและเงิน ประจํ าตํ าแหน3งของผู) บริ หารของมหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๕ หากจะปรั บเกณฑ
ดังกล3าว ก็ควรศึกษาข)อมูลใหม3 แต3เนื่องจากในการจัดทําเกณฑนี้ ได)มีการศึกษาวิเคราะหการให)
เงินเดือนของมหาวิทยาลัยอื่นๆ มาแล)ว จึงเห็นว3ามีความเหมาะสมแล)ว
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุ ภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู) ทรงคุณวุ ฒิ
กล3าวว3า มีการสํารวจแล)วพบว3าเกณฑสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู3ที่ ๓๕๐,๐๐๐ บาท และอีก
หลายๆ แห3งมากกว3า ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม3พบว3ามีอัตรา ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจํ าแสดงความเห็ น ว3า อั ต ราเงิ น เดื อนของอธิการบดี คนต3อไป ควรเริ่มต) น เท3 า กั บอธิ การบดี คน
ปSจจุบันตามหลักเกณฑที่มีอยู3แล)ว ส3วนการขึ้นเงินเดือนต3อไปนั้น ก็ควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
(performance) บริบทของมหาวิทยาลัยรวมทั้งภาระงาน

๑๑
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิขอให)
ผู)รับผิดชอบประสานให)มีการประเมินเพื่อพิจารณาเงินเดือนอธิการบดีทุกปZ มิฉะนั้นจะเปTนดังกรณีรอง
ศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ซึ่งเสียสิทธิ์และโอกาสต3างๆ
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตเชิงเสนอแนะว3านอกจากวิธีเบิกเงินค3ารถประจํา
ตําแหน3ง ควรจัดให)มีรถและพนักงานขับรถประจําตําแหน3งแทนการเบิกค3ารถประจําตําแหน3งด)วย
เพราะจะทํ าให) ส ง3 า ภาคภู มิ และสะดวกต3 ออธิ การบดี ไม3 ต) องขับ รถและหาที่ จ อดรถเอง จากนั้ น
ได)กล3าวเพิ่มเติมว3าระหว3างที่ยังไม3มีรถประจําตําแหน3งก็ให)จ3ายเงินค3ารถประจําตําแหน3งไปก3อน ส3วน
เงินเดือนของตําแหน3งรองอธิการบดีที่เดิมกําหนด ๔๘,๗๐๐ บาทนั้นต่ําเกินไป ควรกําหนดให)เปTน
๖๐,๐๐๐ บาท และสําหรับคณบดีหรือผู)อํานวยการที่มิใช3ข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ความกําหนดเปTน ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต3เดือนเมษายนเปTนต)นไป และให)ศึกษาข)อมูลใหม3อีกครั้งหนึ่ง
หากคณบดีหรือผู)อํานวยการรายใดที่มิใช3ข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได)รับเงินเดือนเกิน
๕๐,๐๐๐ บาทแล)วกรณีดังกล3าวก็จะไม3มีผล
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติกําหนดอัตราเงินเดือนของผู)บริหารที่มิใช3ข)าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
๑.๑) ตําแหน3งอธิการบดี เดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต3วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖
๑.๒) ตํ า แหน3 ง รองอธิ ก ารบดี เดื อ นละ ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้ ง แต3 วั น ที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๖
๑.๓) ตําแหน3งคณบดีและผู)อํานวยการสํานัก/สถาบัน เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท
ตั้งแต3วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
ทั้งนี้ให)คณะกรรมการที่ได)รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยศึกษาข)อมูล
การกํ า หนดอั ต ราเงิ น เดื อ นของผู) บ ริ ห ารที่ มิ ใ ช3 ข) า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยต3อไป
๒) อนุมัติให)จ3ายเงินค3าตอบแทนเหมาจ3ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน3งสําหรับ
ผู)บริหารที่มิใช3ข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยเบิกจ3ายจากเงินรายได) ดังนี้
๒.๑) ตําแหน3งอธิการบดี เดือนละ ๓๑,๘๐๐ บาท
๒.๒) ตําแหน3งรองอธิการบดี เดือนละ ๒๕,๔๐๐ บาท
๓) มอบฝCายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานหน3วยงานที่รับผิดชอบนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของอธิการบดีทุกปZ โดยมีผลการ
ประเมินประกอบการพิจารณา
๓.๖ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕)

๑๒
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นเชิ ญ ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยอารี ย วชิ ร วราการ
ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและ
คณะ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย/อธิการบดี/คณบดีหรือ
ตําแหน3งเทียบเท3า พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕) ตามกรอบที่
กําหนดไว)ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกตและ
สอบถามว3า ๑) พิพิธภัณฑท)องถิ่นเขตบางเขนนั้นไม3มีการพัฒนาหรือปรับปรุงให)ดีขึ้น มหาวิทยาลัยจึง
ควรประสานกับ เขตบางเขนเพื่อดํ าเนิ นการต3 อไป ๒) คะแนนของคณะต3างๆ เกี่ย วกับ การบริ หาร
งบประมาณนั้น ได)ตรวจสอบข)อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการที่ยังไม3บรรลุวัตถุประสงค
ของการใช)งบประมาณหรือไม3
ประธานคณะกรรมการติ ด ตามฯ รายงานว3 า ได) มี ก ารวิ เ คราะหจากข) อ มู ล การ
ประมาณการรายรับกับรายรับจริง ประจําปZงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในหน)า ๑๐ ผลการดําเนิน
กิจกรรมและส3งเบิกของหน3วยงาน ประจําปZงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จําแนกตามกิจกรรม ในหน)า
๓๑ และการเปรี ยบเที ยบผลการส3งเบิ กงบประมาณ ประจํา ปZงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กับ พ.ศ.
๒๕๕๕ จําแนกตามแหล3งงบประมาณ ในหน)า ๓๔
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า ถามว3า เกณฑมาตรฐานแต3ละด)านนั้นเปTนอย3างไร
ประธานคณะกรรมการติดตามฯ กล3าวว3า การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
คณะต3างๆ แบ3งออกเปTน ๕ ประเด็น คือ ๑) การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย/คณะ
ประจําปZงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการประเมินใน ๘ มิติ จํานวน ๒๗ ตัวชี้วัด ๒) การ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามโครงการ/กิ จ กรรม ๓) การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานที่ บ รรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการ/กิจกรรม ๔) การประเมินผลการบริหารงบประมาณ ๕) การประเมินผล
การบริหารจัดการของอธิการบดี/คณบดี โดยในแต3ละประเด็นกําหนดคะแนน ๒๐ คะแนน รวม ๑๐๐
คะแนน เทียบเปTนคะแนนผลการประเมินเท3ากับ ๕.๐๐ คะแนน
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ให)ข)อสังเกตเกี่ยวกับการประเมินผลการบริหารว3า
งบประมาณของคณะจะซ้ําซ)อนกับการบริหารแผนงานและงบประมาณของคณบดีหรือไม3 แต3ผลการ
ประเมินก็เหลื่อมล้ําไม3สอดคล)องกัน
อุปนายกสภามหาวิ ทยาลัย กล3 าวว3 า การประเมิ นคณบดี ไม3 ได)ป ระเมิน ตัว เลขการ
บริหารงบประมาณเพียงอย3างเดียว แต3ประเมินความคิดเห็นของบุคลากรในเชิงคุณภาพด)วย ดังนั้นใน
บางคณะการประเมินเชิงคุณภาพก็เปTนไปในเชิงลบ
ประธานคณะกรรมการติดตามฯ กล3าวว3า การประเมินการบริหารงานของคณบดีนั้น
ใช)แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในคณะโดยผ3า นแบบสอบถาม แต3 สําหรับ อธิการบดีจ ะ
ประเมินจากแบบสอบถามบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย

๑๓
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กล3าวว3า เปTนไปได)หรือไม3 ที่บุคลากรบางคนที่ให)
ข)อมูลอาจจะไม3รู)เรื่องการบริหารงบประมาณของคณบดี ทําให)ผลการประเมินที่ออกมาไม3สอดคล)อง
กัน มีการวิเคราะหในส3วนนี้หรือไม3
รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล กรรมการติดตามฯ กล3าวว3า วิธีการประเมิน
ของคณะกรรมการเปTนไปตามกรอบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไว) ๕ ประเด็น ซึ่งส3วนใหญ3เปTนเกณฑ
ผลการประเมินของ ก.พ.ร. มารวมกับข)อมูลเพิ่มเติมตามที่กรรมการกําหนด เปTนข)อมูลเชิงประจักษ
เชิงคุณภาพ เพื่อพิจารณาว3ามหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามเกณฑหรือไม3 ส3วนการประเมินผลการ
บริ หารของอธิ การบดี และคณบดี นั้น เปT นความคิด เห็ นของบุ คลากรในมหาวิ ทยาลั ย และคณะ ซึ่ ง
เปTนไปได)ว3าในบางเรื่องบุคลากรอาจจะไม3รู) แต3ที่ให)ประเมินนั้นเปTนไปตามหลักการการมีส3วนร3วม การ
ประเมินผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม จะพิจารณาจากจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
การประเมินผลการดําเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ/กิจกรรม จะพิจารณาจากโครงการที่
บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ส3 ว นการประเมิ น ผลการบริ ห ารงบประมาณจะพิ จ ารณาจากจํ า นวน
งบประมาณที่เบิกจ3ายหารด)วยจํานวนงบประมาณที่ได)รับจัดสรร ส3วนข)อมูลเชิงลึกของการบริหาร
งบประมาณนั้น มหาวิทยาลัยมีหน3วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบอยู3แล)ว และอาจจะเปTนข)อมูลที่
ปVอนตรงมายังสภามหาวิทยาลัยได)เร็วกว3า
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า ส3วนที่เปTนข)อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ
สภามหาวิทยาลัยจะนํามาพิจารณาอย3างจริงจังดังเช3นปZที่ผ3านมา
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ถามว3า มิติจากนักศึกษานั้นมีเพิ่มเติมหรือไม3ว3า
นักศึกษามีความพอใจต3อการบริหารงานของคณะหรือมหาวิทยาลัยหรือไม3 เช3น เรื่องการบริการ การ
จัดการเรียนการสอน ความเอาใจใส3ของบุคลากรที่มีต3อนักศึกษา เปTนต)น ในการประเมินคราวต3อไป
จะเพิ่มเติมในส3วนนี้ได)หรือไม3
ประธานคณะกรรมการติดตามฯ ชี้แจงว3า อยู3ในมิติการเรียนการสอน การเก็บข)อมูล
ในเรื่องการจัดกิจกรรม การพัฒนานักศึกษาจะมีการสอบถาม สัมภาษณตัวแทนนักศึกษาแต3ละคณะ
ส3วนมิติการเรียนการสอนจะมี ๕ ตัวชี้วัด ที่นักศึกษาจะเข)ามามีส3วนร3วมทั้งหมด
รองศาสตราจารยสุวิทย เฑียรทอง กรรมการติดตามฯ ให)ข)อมูลเพิ่มเติมว3า ได)มีการ
สัมภาษณตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะ คณะละประมาณ ๒๐ คน อีกทั้งยังมีตัวแทนผู)นํานักศึกษาทั้ง
จากสโมสรและองคการนักศึกษา ทําให)ได)ข)อมูลต3างๆ มากมาย ไม3ว3าจะเปTนความภูมิใจในการเปTน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ความชื่นชมในภูมิทัศน ความเปTนโรงเรียนการฝNกหัดครู
การจัดค3ายวิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล กรรมการติดตามฯ กล3าวว3า มีการสอบถามความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องต3างๆ ของมหาวิทยาลัย แต3เปTนวิธีการที่การดําเนินการวิจัยอาจจะเห็นว3ายังไม3สมบูรณ
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า ถามว3า มีเกณฑกําหนดหรือไม3ว3าผลงานวิจัยต)องมี
จํานวนเท3าใดต3อปZ อีกทั้งการคิดเปTนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนั้นมีเกณฑอย3างไร

๑๔
ประธานคณะกรรมการติ ด ตามฯ อธิ บ ายว3 า งานวิ จั ย นั้ น มี เ กณฑของ สกอ.
ที่พิจารณาจากจํานวนอาจารยทั้งหมดและคิดเปTนร)อยละ นอกจากนั้นพิจารณาจากงบประมาณการ
ทําวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกว3ามีคุณภาพตามเกณฑหรือไม3 มหาวิทยาลัยจะแต3งตั้งผู)ทรงคุณวุฒิ
ในการอ3านงานวิจัยซึ่งเปTนบุคคลภายนอก และนําเสนอผลความก)าวหน)าของงานวิจัย
รองศาสตราจารยไทย ทิพยสุวรรณกุล กล3าวว3า เปTนเกณฑเดียวกันกับ สมศ. โดย
พิจารณาว3ามหาวิทยาลัยหรือคณะได)รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเฉลี่ยต3ออาจารยรายคนเปTน
จํ า นวนเท3 า ใด พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บสั ด ส3 ว นจํ า นวนอาจารยที่ ทํ า วิ จั ย กั บ อาจารยทั้ ง หมดใน
มหาวิทยาลัย สุดท)ายพิจารณาการเผยแพร3ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า เสนอแนะให)แสดงข)อมูลใน Powerpoint เกี่ยวกับ
จํานวนและเกณฑมาตรฐานงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด)วย
มติที่ประชุม ให)คณบดีแต3ละคณะนําผลการประเมินไปพิจารณา และสรุปด)วยว3าจากข)อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ นั้น จะต)องดําเนินการ
อย3างไรบ)าง เมื่อใด และรวบรวมไปรายงานในการประชุมสัมมนาทําแผนปฏิบัติการ
ในปZต3อไป ภายในระยะเวลา ๒ เดือนนี้
๓.๗ การแต1งตั้งผู#รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให)ร องศาสตราจารยพงศ หรดาล ซึ่งจะปฏิบัติหน)า ที่
รักษาราชการแทนอธิการบดีตั้งแต3วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เสนอรายชื่อบุคคลที่จะขออนุมัติ
แต3งตั้งเปTนผู)รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล เสนอรายชื่ อบุ คคลเปT น ผู) รั กษาราชการแทนรอง
อธิการบดี ๔ ราย ได)แก3 คือ ๑) อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน ๒) ผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๓) อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ ๔) ผู)ช3วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
มติที่ประชุม อนุมัติแต3งตั้งผู)รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ดังนี้
๑) อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
๒) ผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๓) อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
๔) ผู)ช3วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
๓.๘ การปรับปรุงโครงสร#างหน1วยงาน
เลขานุการสภามหาวิ ทยาลัยรายงานว3 า ตามที่ได) มีประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนคร เรื่อง การแบ3งส3วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๑ และได)มี
การดําเนินงานมาเปTนระยะเวลา ๕ ปZแล)วนั้น เนื่องจากหน3วยงานต3างๆ ได)พิจารณาเห็นควรปรับปรุง
โครงสร)างการแบ3งงานใหม3 ให)สอดคล)องกับภารกิจของหน3วยงาน ขอบข3ายงาน ภาระงาน และเกิด

๑๕
ความคล3องตัวในการดําเนินงาน จึงเสนอขอให)มีการปรับปรุงการแบ3งส3วนราชการระดับงานใหม3ตาม
เหตุผลความจําเปTน รวมจํานวน ๗ หน3วยงาน โดยจําแนกลักษณะการปรับปรุงได) ดังนี้ ๑) ปรับปรุง
ชื่อหน3วยงาน จํานวน ๓ หน3วยงาน ๒) แบ3งงานเพิ่มและยุบเลิกงาน จํานวน ๔ หน3วยงาน รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู)บริหารมหาวิทยาลัย
จึงให)ผู)บริหารมหาวิทยาลัยในวาระต3อไปได)พิจารณาข)อเสนอของหน3วยงานดังกล3าวก3อนที่จะนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
มติที่ประชุม ให)อธิการบดีในวาระต3อไปพิจารณาข)อเสนอของหน3วยงานต3างๆ ก3อนที่จะนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๓.๙ การกําหนดกรอบอัตรากําลังป(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ ผู) ช3 ว ยศาสตราจารยศรี ส มร วนกรกุ ล
รองอธิการบดีฝC า ยบริห ารจั ดการ รายงานข) อมูล การกํา หนดกรอบอั ตรากํ า ลังปZงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๖๐ ความว3 า ด) ว ยมาตรา ๒๐ แห3 ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข) า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบั นอุ ด มศึกษาได) บั ญ ญัติให) สภามหาวิ ทยาลั ย กํา หนดกรอบของตํา แหน3ง อั นดั บ เงิน เดื อนของ
ตําแหน3ง และจํานวนของข)าราชการที่พึงมีโดยให)กําหนดคราวละ ๔ ปZ ซึ่งเดิมสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครได)กําหนดกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยประจําปZงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒
ประกอบด)วยอัตรากําลังที่มีอยู3เดิมและกรอบอัตรากําลังเพิ่มใหม3อีก ๒๙๒ อัตรา (จําแนกเปTนสาย
วิชาการ ๑๒๖ อัตรา และสายสนับสนุน ๑๖๖ อัตรา) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได)มีมติอนุมัติกรอบอัตรากําลัง
เพิ่มใหม3 เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยปSจจุบันได)รับจัดสรรงบประมาณครบทุกอัตราแล)ว
และเนื่องจากการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗
ประกอบกับการปรับตัวให)ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและของโลกในด)านต3างๆ รวมทั้ง
การเตรียมความพร)อมสู3การเปTนประชาคมอาเซียนในปZ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยจะต)องเปTนแหล3ง
รวมของฐานความรู) ความคิดสร)างสรรค ภูมิปSญญา มีความพร)อมที่จะสร)างความเชื่อมโยงกับภูมิภาค
และต)องผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล มีทักษะในการสื่อสารภาษาต3างประเทศ เพื่อให)สอดคล)อง
กับ ความต)องการของตลาดแรงงาน การดํ าเนิน การเพื่ อให)บ รรลุเ ปVา หมายดังกล3 าว มหาวิทยาลั ย
จะต)องมีกรอบอัตรากําลังทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่เหมาะสม สอดคล)องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
และเปลี่ ย นแปลงไป มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง จํ า เปT น ต) องวิ เ คราะหกรอบอั ต รากํ า ลั งตามภาระงานตั้ งแต3
ปZงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ตามเกณฑมาตรฐานหลักสู ตรและเกณฑการกําหนดกรอบ
อัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเสนอขออนุมัติกําหนดกรอบอัตรากําลัง
ประจํ า ปZ ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (ไม3 ร วมตํ า แหน3 ง ลู ก จ) า งชั่ ว คราว) ดั ง นี้ ๑) กรอบ
อัตรากําลังเดิม รวม ๘๒๙ อัตรา แบ3งเปTนสายวิชาการ ๔๒๓ อัตรา สายสนับสนุนวิชาการ ๔๐๖ อัตรา

๑๖
๒) กรอบอัตรากําลังเพิ่มใหม3 รวม ๓๑๑ อัตรา (ต)องเสนอคณะรัฐมนตรีให)ความเห็นชอบก3อนขอรับ
จัดสรรงบประมาณ) แบ3งเปTนสายวิชาการ ๒๕๒ อัตรา สายสนับสนุน ๕๙ อัตรา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา และจะได)ส3งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต3อไป
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน ให)ข)อสังเกตว3าแผนอัตรากําลังนั้นต)องสัมพันธกับโครงสร)าง
นายกสภามหาวิทยาลั ยกล3 าวว3 า แผนอั ตรากํา ลังส3 วนใหญ3เ ปTนสายวิ ชาการ ส3ว น
โครงสร)างนั้นเปTนโครงสร)างทางการบริหาร
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า เสนอแนะว3า กรอบอัตรากําลังนั้นควรเปTนไปตาม ๑)
แผนระยะยาวหรือแผนยุทธศาสตร ๕ ปZ ๒) โครงสร)างการบริหาร ๓) จํานวนทรัพยากรบุคคลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
รองอธิ ก ารบดี ฝC า ยบริ ห ารจั ด การรายงานว3 า ข) อ มู ล ที่ นํ า เสนอนั้ น เปT น ข) อมู ล เชิ ง
ปริมาณ ส3วนข)อมูลเชิงคุณภาพนั้นได)หารือกับคณะต3างๆ ถึงความต)องการ และแผนการเปFดหลักสูตร
ใหม3 เพื่อให)เปTนไปตามมาตรฐาน
นายผดุงชาติ สุ วรรณวงศ ให)ข)อสังเกตประเด็น ความเปTนนานาชาติว3า กลุ3มงาน
วิเทศสัมพันธมีอัตรากําลังน)อยมากเพียง ๓ คน และไม3ได)ระบุว3ามีคุณวุฒิและความสามารถด)านใด
แม)งานวิเทศสัมพันธจะมีอยู3ในทุกคณะ แต3มหาวิทยาลัยควรบุกเบิกงานวิเทศสัมพันธ เนื่องจากขณะนี้
มหาวิทยาลัยยังดําเนินงานด)านความเปTนนานาชาติค3อนข)างน)อย อย3างไรก็ตาม ในระยะเวลาที่ผ3านมา
ดร.ถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ก็ได)เข)ามาสนับสนุนและดําเนินการด)านความ
ร3วมมือกับสถาบันการศึกษาต3างประเทศอย3างต3อเนื่องตลอดมา จึงควรต)องพิจารณากรณีกลุ3มงาน
วิเทศสัมพันธให)มากเปTนพิเศษ หากจะก)าวสู3ความเปTนประชาคมอาเซียน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า ต)องเริ่มดําเนินการให)เปTนระบบโดยบรรจุไว)ในแผน
ซึ่งรวมทั้งแผนการเปFดหลักสูตรที่ต)องไม3เปTนภาระต3อมหาวิทยาลัย เปTนประโยชนต3อมหาวิทยาลัยและ
ส3วนรวม จึงขอให)คณะสํารวจว3า ๑) มีหลักสูตรใดบ)างที่เปFดอยู3และไม3คุ)มทุน ๒) หลักสูตรใดที่ควรเปFด
๓) บุคลากรมีอยู3เท3าใด ต)องการเพิ่มอีกเท3าใด เพราะเหตุใด
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)วเสนอแนะว3า ปSจจัยสําคัญอยู3ที่บุคลากร ถ)าคณะสามารถ
บูรณาการบุคลากรที่มีอยู3ได) จะเกิดการเรียนรู)ร3วมกัน และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในคณะ
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล เสนอแนะว3า ภาระงานของคณะนั้นมิใช3มี
เพี ย งการสอน แต3 มี ภ าระงานหลายด) า น จึ ง ควรวิ เ คราะหภาระงาน คื อ ๑) ภาระงานปS จ จุ บั น
๒) โครงงาน ๕ ปZ ซึ่งแต3ละสาขาวิชาอาจจะเพิ่มหรือลดบุคลากรก็ได)
นายกสภามหาวิทยาลัยแจ)งว3า ผู)รับผิดชอบให)ข)อมูลว3าเปTนการดําเนินการตามเกณฑของ สกอ.
รองศาสตราจารยทองหล3อ วงษอินทร ให)ข)อสังเกตว3า ตัวเลขการขออัตรากําลัง
จํานวนเท3าๆ กันในแต3ละปZ ทําให)ข)อมูลรวมนั้นเท3าๆ กันในแต3ละปZ จึงต)องการทราบว3าเปTนไปตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ๕ ปZหรือไม3

๑๗
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว3า คณะที่ผลการประเมินต่ําจะขออัตรากําลัง
มาก แต3 คณะที่มีผ ลการประเมิ นดีกลับขออัต รากํ าลั งน)อยกว3 า เปTนไปได) หรือไม3ว3 าการที่ได)ผลการ
ประเมินต่ํานั้นเพราะขาดบุคลากร จึงต)องขออัตรากําลังเพิ่ม คณบดีที่เพิ่งมาปฏิบัติหน)าที่ควรพิจารณา
ในส3วนนี้ด)วย
รองอธิการบดีฝCายบริหารจัดการรายงานว3า จํานวนอัตรากําลังที่เสนอมานี้ผ3านการ
พิจารณาจากคณบดีทั้งหมดและรองรับงบประมาณ/โครงการใหม3 ๑,๕๐๐ ล)านบาทแล)ว
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า การจัดทํางบประมาณโครงการใหม3 ๑,๕๐๐ ล)าน
บาทนั้นควรนําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เชิงนโยบาย เพื่อให)เปTนไปตามเปVาหมายของ
มหาวิทยาลัยด)วย
รองศาสตราจารยทองหล3อ วงษอินทร มีข)อสังเกตว3าในการคํานวณกรอบอัตรากําลังส3วน
ใหญ3จะยึดตามกรอบของ สกอ. ดังนั้นตัวเลขจะมาก และหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรก็
ดําเนินการไปได)ด)วยดี มีนักศึกษามาก ยังสามารถยืนยันตัวเลขอัตรากําลังได)เหมือนเดิมหรือไม3
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให)รายงานเหตุผลดังกล3าวมาด)วย
รองศาสตราจารยธี รยุ ทธ สุ นทรา ให) ข)อสั งเกตว3า ข) อมู ล โครงสร) า งหน3 ว ยงานที่
นําเสนอนั้นไม3สอดคล)องกัน บางส3วนยังไม3ได)ปรับปรุง บางหน3วยงานยกเลิกไปแล)ว แต3ยังปรากฏชื่อ
อยู3ในโครงสร)าง
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให) ข) อ สั ง เกตว3 า ข) อ มู ล ที่ จ ะส3 ง ไปที่ สกอ. นั้ น ควร
ประกอบด)วยส3วนใดบ)าง เมื่อส3งไปแล)วต)องจัดทําใหม3ทั้งหมดให)สมบูรณ โดยจัดตั้งเปTนคณะทํางาน
เพื่อดําเนินการปรับ ปรุงแก)ไขตามข)อเสนอแนะและข)อสังเกตของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาจาก
แผนการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรว3า หลักสูตรใดจะเปFดใหม3 หลักสูตรใดที่จะยุติ หลักสูตรเดิมมีอยู3
เท3าใด เปTนไปตามมาตรฐานหลักสูตรหรือไม3 ยังต)องการบุคลากรอีกเท3าใด
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ขอให)พิจารณากรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนด)วย โดย
พิจารณาจากแผนระยะยาว
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า ให)ข)อเสนอแนะว3า ๑) โครงสร)างกับกรอบอัตรากําลัง
นั้นต)องถูกต)องและสอดคล)องกัน ๒) อัตรากําลังคนนั้นควรเปTนไปตามมาตรฐานของ สกอ.
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า การที่คณะมนุษยศาสตรฯ ต)องเพิ่มอัตรากําลังคน
จํานวนมากนั้นเพราะอัตรากําลังขาดแคลนมานานแล)ว ไม3ตรงตามมาตรฐาน สกอ. ซึ่งสอดคล)องกับ
การของบประมาณพิเศษ ดังนั้นควรอธิบายให)ชัดเจนโดยทําเปTนหมายเหตุให) สกอ. เข)าใจ
อาจารยมณฑล จั น ทรแจ3 ม ใส คณบดี คณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรมให) ข) อมู ล ว3 า
ได)จัดทําแผนบุคลากรมาแล)ว ๓ ปZ สิ่งที่เปTนข)อขัดแย)งเรื่องจํานวนคือวิธีคิด อัตราส3วนของอาจารยต3อ
นั กศึ กษาที่ คณะยึ ด ตามเกณฑของ สกอ. แต3 ไม3 เ คยได) รั บ การตอบสนองในส3 ว นนี้ ทั้ งๆ ที่ วิ ช าชี พ
สถาปSตยกรรมและวิศวกรรมนั้นขาดแคลนและมีคุณค3าทั้งสิ้น จึงควรรื้อฟmnนเรื่องนี้โดยตกลงวิธีคิดให)

๑๘
ตรงกัน พิจารณาตามแต3ละคณะและสาขา นอกจากนั้นการมุ3งรับแต3อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เพียงอย3างเดียวนั้นทําให)สรรหาบุคลากรได)ยาก
นายกสภามหาวิทยาลัยสรุปว3า ให)มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนตามความเห็นของที่
ประชุ ม และส3 ง กรอบอั ต รากํ า ลั ง ไปยั ง สกอ. ก3 อ น เพื่ อ ใช) ใ นการขอรั บ จั ด สรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย และในการจัดสรรอัตรากําลังให)แต3ละหน3วยงานนั้น ให)ผู)รักษาราชการแทนอธิการบดีที่
จะเปT น อธิ การบดี ในวาระต3 อไปตรวจสอบโครงสร) า งและอั ต รากํ า ลั งดั งกล3 า วแล) ว แจ) งไปยั ง สกอ.
โดยให)แต3ละคณะพิจารณาผลการประเมินและนําเสนอว3า หากจะได)ผลประเมินที่ดีขึ้น อุปสรรคใดที่
จะต)องขจัด หรือควรจะมีการพัฒนาอย3างไร จากนั้นให)อธิการบดีพิจารณาและนําเสนอนโยบายและ
แนวทางการบริหารงานต3อสภามหาวิทยาลัย โดยอาจจะเลือกดําเนินการตามแนวทางดังกล3าว หรือ
สัมมนาร3วมกันก3อนการดําเนินการก็ได) แต3ไม3ควรใช)เวลาเกิน ๓ หรือ ๔ เดือนนี้แล)วจัดประชุมสัมมนา
แถลงต3อสภามหาวิทยาลัย โดยให)ใช)เวลาจัดมากกว3า ๒ วัน เนื่องจากต)องการหารือกันอย3างถี่ถ)วน แต3
ละคณะจะต)องเตรียมข)อเสนอของตนเองเพื่อจัดทําเปTนแผนรวมในคราวเดียวกัน จากนั้นนายกสภา
มหาวิทยาลัยได)ให)ความเห็นว3า ปSจจุบันมหาวิทยาลัยติดยึดกับโครงสร)างตําแหน3งที่ สกอ. กําหนด
ซึ่งเปTนการสิ้นเปลืองมาก ทุกคนมีภาระงานที่กําหนดอยู3แล)ว จึงทําให)ไม3มีใครทํางานที่นอกเหนือจาก
ภาระงานของตนเอง ทําให)ขาดน้ําใจ เพราะยึดโครงสร)างที่กําหนดเปTนเกณฑ หากทํางานแบบร3วมมือ
กันทํา แล)วใช)เกณฑว3ามีความก)าวหน)าทางเงินเดือน มีการปรับโครงสร)างเงินเดือน หากผลงานดีก็ให)
ปรับไปตามขั้น หรืออาจลดจํานวนบุคลากรลง โดยตกลงว3าหากผลงานดีเท3ากับที่มีจํานวนบุคลากร
ตามเดิม ก็จะให)บุคลากรได)รับเงินเดือนเพิ่มตามในวงเงินตามจํานวนบุคลากรเดิมเปTนต)น
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กล3าวว3าจะขอสัมมนาร3วมกับสภามหาวิทยาลัยด)วยแล)วจึง
จะแถลงนโยบาย โดยใช)เวลาประมาณ ๓ เดือน
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการโดยให)มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนอัตรากําลังตามเหตุผลความ
จําเปTนและภาระงาน และส3งไปยัง สกอ. เพื่อใช)ในการเสนอขอรับจัดสรร
งบประมาณก3อน โดยมีเงื่อนไขว3าในการจัดสรรอัตรากําลังให)หน3วยงานต3างๆ นั้น
๑) ให)คณะสํารวจหลักสูตรทั้งหมดแล)วแสดงให)เห็นว3าหลักสูตรใดไม3คุ)มทุน จะ
สมควรยุบหรือไม3
๒) ให)คณะทบทวนการขออัตรากําลังให)สอดคล)องกับข)อ ๑)
๓) ให)จัดทําตารางแสดงให)เห็นว3าการพัฒนาการเรียนการสอนในเรื่องใด ต)องการ
อัตรากําลังเพิ่มเท3าไร โดยอยู3ในวิสัยที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการได)
๔) ให) อธิ การบดี ในวาระต3 อไปตรวจสอบและดํ า เนิ น การในเรื่ องโครงสร) า งและ
อั ต รากํ า ลั ง โดยพิ จ ารณาจากผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น
มหาวิทยาลัยด)วย แล)วนํามาแถลงนโยบายและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย
ต3 อสภามหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งอาจใช) เ วลาประมาณ ๓ เดื อน โดยแต3 ล ะคณะต) อง
เตรียมข)อเสนอเพื่อจัดทําเปTนแผนรวมในคราวเดียวกันด)วย

๑๙
๓.๑๐ พิจารณาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๕ หลักสูตร ๕ สาขาวิชา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าสํานักส3งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอ
เสนอหลั กสู ต รต3 อ สภามหาวิ ทยาลั ย จํ า นวน ๕ หลั ก สู ต ร ๕ สาขาวิ ช า ที่ ผ3 า นการกลั่ น กรองจาก
คณะกรรมการสภาวิช าการ และคณะกรรมการดํ าเนิ น งานของสภามหาวิ ทยาลั ย ฝC า ยกลั่ นกรอง
หลั กสู ต ร เรี ย บร) อยแล) ว คื อ ๑) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช านาฏศิ ล ปP และการละคร
หลักสูตรปรับปรุง ๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (การสอนพระพุทธศาสนา)
หลักสูตรพัฒนา ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
หลักสูตรปรับปรุง ๔) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง ๕) หลักสูตร
สถาปSต ยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปSตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง รายละเอี ยดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมพิจารณา
นายผดุ ง ชาติ สุ ว รรณวงศ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ / ประธาน
คณะกรรมการดํ า เนิ น งานของสภามหาวิ ทยาลั ย ฝC า ยกลั่ น กรองหลั ก สู ต ร ให) ข)อ มู ล ว3 า กรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝCายกลั่ นกรองหลักสูต รได)ขอให)แก) ไขชื่อสาขาวิช าของหลักสูต ร
ครุ ศ าสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าสั งคมศึ กษา (การสอนพระพุ ท ธศาสนา) เปT น สาขาวิ ช าสั ง คมศึ กษา
(พระพุทธศาสนา) เพื่อให)สอดคล)องกับความต)องการบัณฑิตทางด)านพระพุทธศาสนาหรือพุทธศาสตร
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3าเห็นด)วยกับหลักสูตรนี้โดยพระภิกษุสามารถเข)ามา
ศึกษาได) และขอให)กรรมการพัฒนาหลักสูตรไปพิจารณาดําเนินการให)ผู)สอบผ3านธรรมศึกษาชั้นเอก
สามารถเทียบโอนเข)าศึกษาได)
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉั ต รศุ ภ กุ ล ให) ข) อ สั ง เกตว3 า สาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา
มีขอบข3ายเนื้อหาสาระกว)าง (broad field) หากเน)นเพียงการสอนพระพุทธศาสนา จะแคบมากและ
นักศึกษาสาขาวิชานี้ควรสอนได)ทุกสาระของสังคมศึกษา
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ให)ข)อมูลว3าเนื่องจากตรงกับกลุ3มสาระการเรียนรู) ในหลักสูตร
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบุเปTนตําแหน3งที่รับอย3างชัดเจน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังเปFดเปTนทั้ง
เอกคู3 เอกเดี่ยว และเอกโทด)วยนอกจากการเปFดเปTนเอกเดี่ยว เปTนการขยายองคความรู)ออกไป
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล กล3าวว3าถ)าเช3นนั้นก็ควรเปFดเปTนเอกคู3เพื่อ
เปTนการขยายโอกาสและเพื่อความคุ)มค3าทางการเรียน
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กล3าวว3าหลักสูตรนี้มีวิชาพระพุทธศาสนายังไม3เพียงพอ ยัง
ขาดหลายรายวิชาในระดับ ปวช. จึงควรเพิ่มเติมรายวิชาบางส3วน เพื่อให)เกิดความลุ3มลึกทางเนื้อหา
ศาสตราจารยสนิ ท อั กษรแก) ว กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ ให) ข) อสั งเกต
เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรว3าควรเพิ่มเติม
รายวิชาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส เพราะเปTนเรื่องที่สําคัญมากในปSจจุบัน บัณฑิตควรจะมีความรู)ในเรื่องนี้

๒๐
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช แสดงความเห็นด)วยว3าควรเพิ่มเติมรายวิชาการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส และยินดีที่จะให)นักศึกษาไปศึกษาดูงานหลังจากเปFดสอนหลักสูตรนี้แล)ว
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กล3าวว3าหากจะเปFดสอนรายวิชานี้ให)ไปขอข)อมูลที่
กรมควบคุ ม มลพิ ษ และนํ า มาจั ด ทํ า เปT น รายวิ ช าใหม3 ใ ห) ดี จากนั้ น ได) ใ ห) ค วามเห็ น ว3 า หลั ก สู ต ร
สถาปSตยกรรมศาสตรบัณฑิตนั้นรายวิชาสภาพแวดล)อมเพื่อการออกแบบสถาปSตยกรรมที่เปTนวิชา
เลือก ควรปรับเปTนวิชาเลือกบังคับ
นายกสภามหาวิทยาลั ยขอให)เ พิ่มเติ มรายวิ ชาระบบกฎหมายเกี่ย วกั บประชาคม
อาเซียนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว เสนอว3าควรให)นักศึกษาเรียนรู)รายวิชากฎหมายที่
ควรเรียนรู)และจําเปTนต3อชีวิต
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว3ารายวิชาที่กําหนดไว)จําเปTนต3อนักศึกษาโดยเฉพาะ
กรณีการสอบเนติบัณฑิต
มติที่ประชุม อนุมัติ
๑) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านาฏศิ ล ปP แ ละการละคร หลั ก สู ต ร
ปรั บ ปรุ ง ๒) หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา (การสอน
พระพุทธศาสนา) หลักสูตรพัฒนา โดยให)แก)ไขจาก (การสอนพระพุทธศาสนา)
เปTน (พระพุทธศาสนา) และเพิ่มเนื้อหารายวิช าให)สอดคล)องกับระดับ ปวช.
ให)มีเนื้อหาที่ลุ3มลึกยิ่งขึ้น
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร โดยให)เพิ่มรายวิชาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส
๔) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร โดยเพิ่มรายวิชาระบบกฎหมาย
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
๕) หลักสูตรสถาปSตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปSตยกรรม โดยให)จัด
รายวิชาสภาพแวดล)อมเพื่อการออกแบบสถาปSตยกรรมเปTนวิชาเลือกบังคับ
โดยให)ปรับแก)ตามข)อสังเกตของสภามหาวิทยาลัย
๓.๑๑ พิจารณา (ร1าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๑) (ร1 า ง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พระนคร ว1 า ด# วยการจ1 า ยเงิ น
รางวัลสําหรับคณาจารยที่ได#รับแต1งตั้งให#ดํารงตําแหน1งวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) (ร1าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว1าด#วยทุนอุดหนุนการ
จัดทําผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๖
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า ด)วยงานวินัยและนิติการ กองบริหารงาน
บุ ค คล สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ได) นํ า เสนอ (ร3 า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ซึ่ ง ผ3 า น

๒๑
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝCายจัดทําข)อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เรียบร)อยแล)ว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยแจ)งว3า ร3างระเบียบนี้ได)มอบให)ประธานสภาคณาจารยและ
ข)า ราชการนํ าไปให) ป ระชาคมได)ศึกษาเพื่ อเปF ดโอกาสให)ส อบถามและเสนอความคิ ด เห็ นเพิ่ มเติ ม
จึงขอให)ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการนําเสนอต3อที่ประชุม
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการแจ)งที่ประชุมว3ามี
คําถามจากคณาจารยว3าทุนสนับสนุนในโครงการส3งเสริมให)เขียนตํารานั้นถือเปTนส3วนหนึ่งของการรับทุน
สนับสนุนตามระเบียบนี้หรือไม3
ผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีฝCายวิชาการและบริการวิชาการ
กล3าวว3า การให)ทุนสนับสนุนตามโครงการดังกล3าวเปTนการได)รับไปตามระเบียบว3าด)วยทุนอุดหนุนการ
จัดทําผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยี
นายกสภามหาวิทยาลัยอธิบายเพิ่มเติมว3า ผู)ที่ได)รับเงินอุดหนุนจัดอยู3ในประเภทที่ยัง
ไม3ได)รับเต็มยอดใหม3 แต3เวลาจ3ายเงินให)หักเงินที่ได)รับไปแล)วออกเสียก3อน เพื่อให)เท3ากัน โดยหากเปTนการ
เขี ยนตํารา เขี ยนบทความ ให) ขอรับเงินอุดหนุ น แต3หากเปT นการทํ าวิ จัยให) ขอรั บจากข)อบั งคั บว3 าด) วย
งานวิจัย เมื่อคณะกรรมการอนุมัติให)ทุน ต)องให)ประธานกรรมการเปTนผู)ลงนามอนุมัติ และให)แจ)งกับกอง
คลัง ผู)อํานวยการกองคลังมีหน)าที่จ3ายเงินให)ทันทีภายในเวลาที่กําหนด จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัย
แจ)งว3าขอให)ผู)บริหารพิจารณาตรวจสอบการดําเนินการตามระเบียบนี้ด)วยว3าได)ผลเพียงใด
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ร ะเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ว3 า ด) ว ยการจ3 า ยเงิ น รางวั ล สํ า หรั บ
คณาจารยที่ ไ ด) รั บ แต3 ง ตั้ ง ให) ดํ า รงตํ า แหน3 ง วิ ช าการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยทุนอุดหนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการและ
ผลงานทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบผู)บริหารติดตามตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานตามระเบียบด)วย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไม1มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให#ที่ประชุมทราบ
๕.๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามี
หนังสือที่ ศธ ๐๙๐๖(๑)/๒๐๗๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖ แจ)งว3าได)พิจารณารับทราบการ
ให) ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดนตรี ต ะวั น ตก (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง

๒๒
พ.ศ. ๒๕๕๕) แล)ว ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล3าวสภามหาวิทยาลัยได)อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ แล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ รายงานการตรวจสอบภายใน ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า กระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ3มตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง ได)สอบทานรายงานผลการควบคุมภายใน รายงานการเงินในระบบ GFMIS
และติดตามการใช)จ3ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปZงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ โดยมีข)อสังเกตและข)อเสนอแนะตามเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให) ข) อสั ง เกตว3 า ข) อมู ล การใช) ง บประมาณแผ3 น ดิ น ยั ง
คลาดเคลื่อน ขอให)กองแผนและนโยบายตรวจสอบข)อมูลที่ถูกต)องอีกครั้งหนึ่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยกล3าวว3า การรายงานการตรวจสอบภายในนั้นขอให)รายงาน
ต3ออธิการบดีและให)อธิการบดีสรุปเพื่อรายงานต3อสภามหาวิทยาลัยว3าปSญหาที่พบและยังไม3สามารถ
แก)ไขได)นั้นมีอะไรบ)าง หากอยู3ในอํานาจของสภามหาวิทยาลัยก็จะช3วยแก)ไข
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การส1งมอบงานในตําแหน1งอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า ตามที่รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
ได)ปฏิบัติหน)าที่ในตําแหน3งอธิการบดีจนครบวาระในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัย
ในการประชุ มครั้ งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่ อวั น ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได) มีมติ เ ลื อกผู) ส มควรดํ า รง
ตํา แหน3งอธิการบดี เ รีย บร) อยแล)ว และมหาวิ ทยาลั ยได) ดํา เนิ น การเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล) า ฯ
แต3งตั้งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล)ว ขณะนี้อยู3ในระหว3างการดําเนินการเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล)าฯ แต3งตั้ง ในการนี้ จึงเห็นสมควรให)มีพิธีส3งมอบงานในตําแหน3งอธิการบดีในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้
จากนั้นรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร ได)มอบงานแก3รองศาสตราจารยพงศ
หรดาล โดยมีผู)ช3วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล และอาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ เปTนพยาน
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น.
ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๒๓
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู)จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

