มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๗
วันศุกรที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ หองประชุมกรุงสยาม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
.........................................................................................
๑. มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดังนี้
๑.๑ แสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๒ ราย ไดแก
๑) อาจารยณัฐนันท วิริยะวิทย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร
แตงตั้งตั้งแตวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) อาจารยนิษฐา หรุน เกษม สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร แตงตั้ง
ตั้งแตวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๒ แสดงความยินดีกับ อาจารยมณฑล จันทรแจมใส คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัล “นักบริหารดีเดนแหงป” ประจําป ๒๕๕๗ สาขาพัฒนา
การศึกษาและสังคม จากสํานักงานคณะกรรมการรางวัลไทย / มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
๑.๓ แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดรับรางวัลชนะเลิศรางวัลที่ ๓
จากการเขารวมการประกวดออกแบบเว็บไซต ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ในหัวขอเรื่อง
“เว็บไซตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดังนี้
๑) นางสาวประมาภรณ คกะเนปะ ไดรับรางวัลชนะเลิศที่ ๓ ระดับอุดมศึกษา
๒) นางสาวพาขวัญ พัดเย็นใจ ไดรับรางวัลชนะเลิศที่ ๓ ระดับอุดมศึกษา
๓) นายชนุดม เอกเตชะวุฒิ ไดรับรางวัลชนะเลิศที่ ๓ ระดับอุดมศึกษา
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกรที่ ๒๒
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีแกไข
๓. อนุมัตใิ หปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ รอบที่ ๓
จํานวน ๗๙ คน จําแนกตามระดับปริญญาไดดังนี้
๓.๑ ปริญญาเอก จํานวน
๑ คน
๓.๒ ปริญญาโท จํานวน
๑๕ คน
๓.๓ ปริญญาตรี จํานวน
๖๓ คน แบงเปน
๑) สาขาวิชาวิทยาศาสตร (วท.บ.)
จํานวน ๒๕ คน
๒) สาขาวิชาศิลปศาสตร (ศศ.บ.)
จํานวน ๒๖ คน
๓) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)
จํานวน ๕ คน
๔) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (สถ.บ.)
จํานวน ๗ คน

๒

๔. อนุมัติแตงตั้ง ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และมอบประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการเสนอชือ่ กรรมการ โดยพิจารณาเลือกผูทรงคุณวุฒจิ ากบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กําหนด
๕. เห็นชอบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ โดย
๕.๑ มอบอธิการบดีและคณะผูบริหารพิจารณารายละเอียดขอเสนอแนะของผูป ระเมินใน
ประเด็นตาง ๆ วาจะนําไปสูการพัฒนาโดยดําเนินการอะไรไดบาง แลวมารายงานสภา
มหาวิทยาลัย
๕.๒ มอบใหสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา นําผลการประเมินไปวิเคราะหจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ เสนอตอสภามหาวิทยาลัย
๖. อนุมัตริ ะเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาแกหนวยงาน
ภายนอก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๗. อนุมัตขิ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการบริหารจัดการและการรับ-จายเงินในการ
ฝกอบรมและใหบริการทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๘. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๗
๙. อนุมัตขิ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการปรับคาตอบแทนตามวุฒกิ ารศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๐. อนุมัติ (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดย
๑๐.๑ มอบอธิการบดีนําไปหารือในคณะกรรมการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ วา หากไมจัดทําเปนพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้จะไดหรือไม
๑๐.๒ กรณีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ป นั้น หากสามารถเปดหลักสูตรไดทันขณะที่
พระราชกฤษฎีกายังอยูในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็สามารถนําไปเพิ่มเติม
ในพระราชกฤษฎีกาได แตหากไมสามารถดําเนินการไดทันก็จะตองนําเสนอพระราช
กฤษฎีกาฉบับใหม
๑๑. เห็นชอบในหลักการการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยทุนการศึกษา พ.ศ. .... ที่จะ
นําเสนอในการประชุมคราวตอไป เพื่อชวยเหลือนักศึกษาทีอ่ ัตคัดและมีความเดือนรอนอยางแทจริง
๑๒. พิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย
๑๒.๑ อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน
๙๗๐,๔๙๖,๒๔๐ บาท (เการอยเจ็ดสิบลานสี่แสน เกาหมื่นหกพันสองรอยสี่สบิ บาทถวน)
ซึ่งจําแนกเปนงบประมาณแผนดิน ๕๗๕,๒๙๐,๖๐๐ บาท (หารอยเจ็ดสิบหาลานสอง
แสนเกาหมื่นหกรอยบาทถวน) สวนงบประมาณจากเงินรายไดที่เหลือนั้น จะตองพิจารณา
อีกครั้งหนึ่งวาจะนํามาจากสวนใดบาง ทั้งนี้ ใหนําเสนอขอมูลรายรับ – รายจายของศูนย
วัฒนธรรมพระนครในการประชุมคราวตอไป และตองประมาณการรายรับจากเงินรายไดใหม
โดยคิดคํานวณสวนของศูนยวัฒนธรรมพระนครดวย
๑๒.๒ รับทราบจํานวนโครงการแตไมผูกมัด โดยใหมหาวิทยาลัยบูรณาการโครงการที่มี
วัตถุประสงคเดียวกันเขาดวยกัน เพื่อใหไดผลการดําเนินงานที่ชัดเจนเปนประโยชน
๑๒.๓ การประชุมครัง้ ตอไปใหนําเสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

๓

๑๒.๔ มอบนโยบายในปตอไป ในการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรในหนวยงานระบุ
ผลสัมฤทธิเ์ ชิงคุณภาพใหชัดเจน
๑๒.๕ มอบคณะหนวยงานเรงรัดจัดทําโครงการบูรณาการใหศูนยวัฒนธรรมพระนครเปนแหลง
เรียนรูและฝกประสบการณของนักศึกษาใหเปนรูปธรรมมากขึ้น
๑๓. อนุมัตหิ ลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ วิทยาลัยนานาชาติ
พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทั้งนี้ ถามีบุคลากรและทรัพยากรตาง ๆ พรอมสมบูรณสามารถ
เปดสอนได สภามหาวิทยาลัยก็อนุมัติใหเปดการเรียนการสอนได แตไมใหดําเนินการทีละระยะแลวมา
ขออนุมัติเพิ่มคาเลาเรียนภายหลัง โดยใหเก็บคาใชจายในการเรียนรายละ ๓๐,๐๐๐ บาทตอภาคการศึกษา
และใหจําแนกเปนรายไดของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ๒๕,๐๐๐ บาท สวนอีก ๕,๐๐๐ บาทนั้น
เก็บไวเปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย
๑๔. กําหนดอัตราเงินเดือนประจําปของผูบริหารทีม่ ิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยที่
ประชุมมีมติกําหนดอัตราเงินเดือนของผูบริหารทั้ง ๒ ราย ตามกรอบที่ไดกําหนดไวในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของผูบ ริหารมหาวิทยาลัย (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวัน
ศุกรที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ วาระ ๓.๕ ขอ ๑.๒) และขอ ๑.๓) และกรณีของ ผูชวยศาสตราจารย
พรทิพย รักชาติ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนไป
๑๕. พิจารณาประเด็นปญหาและขอคิดเห็นจากประชาคมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สภามหาวิทยาลัย
มีมติ/ขอเสนอแนะ โดยมอบอธิการบดีไปดําเนินการตอไปดังนี้
๑๕.๑ กรณีที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจํานวนนักศึกษานอยและไมสามารถเลือกผูเรียนที่
มีความรูความสามารถนั้น ใหคณะจัดโครงการชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออน โดยเปดสอน
รายวิชาที่เปนหลักสูตรพื้นฐาน (foundation course) ใหนักเรียนไดเรียนกอนชวงเวลา
การสอบคัดเลือกเขาศึก ษาในสถาบันอุดมศึกษา จะทําใหนัก เรียนสอบเขาเรียนในสาย
วิทยาศาสตรได มหาวิทยาลัยมีรายได และมีนักศึกษาสายวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น
๑๕.๒ กรณีเ ครื่อ งมื อ อุป กรณ หอ งปฏิ บัติ ก ารวิท ยาศาสตรไ มเ พี ยงพอและตอ งการเพิ่ ม เพื่ อ
ดําเนินการโครงการจัดหารายไดจากหองปฏิบัติการ เนื่องจากคณบดีร ายงานวาจะเปด
อบรมหลักสูตรระยะสั้น สรางผลิตภัณฑ รับบริการวิชาการดวยการวิจัย วิเคราะหตาง ๆ
เปนตนนั้น ขอใหวิเคราะหประเมินวาจะไดรายไดเทาใด ถามหาวิทยาลัยใหยืมเงินลงทุนจะ
คืน ไดห มดภายในเวลาเมื่ อ ใด เมื่ อ ดํา เนิ นการได คุม ทุ น แล ว อาจทํ า เป น ระเบีย บให
คาตอบแทนแกผูดําเนินการใหสูงขึ้น ทั้งนี้ การจัดหารายไดจากหองปฏิบัติการตองเนน
ประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
๑) โครงการที่รองรับผูประกอบการและชุมชน
๒) บุคลากรที่ดําเนินงานตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เหมาะสม
๓) ความพรอมดานทรัพยากรที่ครบถวน
๑๕.๓ ใหศึกษาดูงานผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เพื่อสรางเครือขายและดําเนิน
ความรวมมือทางวิชาการที่เปนประโยชนทั้งดานวิชาการและดานรายไดจากการบริการ
วิชาการ ทํ าใหวิ ชาการเขม แข็ง เป นประโยชน ตอ นัก ศึ ก ษา ทํ าใหนั ก ศึ ก ษาไดรั บ

๔

ประสบการณตรงจากสถานประกอบการ และมีทักษะการปฏิบัติ ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
ประเทศชาติดวย
๑๕.๔ ใหไปรวมมือกับ สสวท. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) สายวิทยาศาสตร ที่เกง
คิดเปน ทําเปน และมีคุณภาพ
๑๕.๕ ใหเนนการผลิตผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะการทําวิจัย โดยใหเขียนโครงการวิจัยที่
สอดคลองกับโครงการวิจัยของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ซึ่งดําเนินการ
วิจัยในชุมชน แลวนําเสนอ ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนําโครงการดังกลาวไปของบประมาณสนับสนุนตอไป
๑๕.๖ ใหจัดลําดับสาขาวิชาที่มีผนู ิยมสมัครเขาศึกษาสูงสุด–รองลงมา เพื่อพิจารณาแนวทาง การรับ
สมัครนักศึกษาตอไป
๑๕.๗ กรณีนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพยและไมชําระเงินลงทะเบียนตามเวลาที่กําหนดนั้น
ควรมีแนวปฏิบัติดังนี้
๑) คณาจารยไดชวยเหลือ ชี้แนะนักศึกษาซึ่งเปนการดี แตตองเนนใหนักศึกษามีวินัย
และตองแจงใหมหาวิทยาลัยทราบปญหากอนหมดกําหนดเวลาการชําระเงิน
๒) สภามหาวิทยาลัยจะจัดหาแหลงทุนใหนักศึกษา โดยพิจารณาจัดงบประมาณที่ให
ใชไดทั้งป สําหรับชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาจําเปน ในการดําเนินการจะจัดตั้ง
เปนกองทุนและตองมีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่จําเปนจริง ๆ และมีการ
ติดตามกํากับดูแลดานวินัยของนักศึกษา ทั้งนี้ ตองมีเงื่อนไขวานักศึกษาและ
ผูปกครองชวยเหลือตนเองอยางเต็มที่แลว และนักศึกษาจะตองมีความซื่อสัตย มีวินัย
๓) ใหพัฒนาระบบงานกิจการนักศึกษา โดยเฉพาะงานแนะแนวใหคําปรึกษา ให
ดําเนินการชวยเหลือและประชาสัมพันธขอมูลการใหทุนใหนักศึกษาทุกคนเขาถึง
ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพจะดีกวาการมอบใหเปนภาระงานของอาจารยที่ปรึกษา
๔) การเปดสอนภาคฤดูรอนเพื่อชวยเหลือนักศึกษาที่ตองรักษาสถานภาพ เนื่องจากไม
ชําระเงินคาลงทะเบียนตามเวลานั้น ถาสามารถเปดสอนไดก็ใหเปดสอน แตถามี
ปญหาขัดของไมสามารถเปดสอนไดใหมาขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย
๑๕.๘ ใหแตละคณะจัดหาสถานที่สําหรับจําหนายผลิตภัณฑของคณะ และใหจัดจางนักศึกษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพยเปนพนักงานขาย ตลอดจนใหมีฝายการตลาดทําหนาที่รณรงคการ
ดําเนินงานโฆษณาประชาสัมพันธ จะทําใหจําหนายผลิตภัณฑตาง ๆได และไดเงินทุน
คืนในเวลาไมนาน
๑๖. ใหทุกคณะเรงรัดดําเนินการบูรณาการการใชประโยชนศูนยวัฒนธรรมพระนครเปนแหลงเรียนรูและ
ฝกประสบการณสําหรับนักศึกษาใหมากขึ้น
๑๗. พิจารณาอนุมัติเงินรายไดมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรรเปนเงินรางวัลสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไมเปน
ขาราชการ ประจําป ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหใชงบประมาณจากเงินรายไดทเี่ หลือจายจากเงิน
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๔ แตยังมิใหดําเนินการจัดสรร เนื่องจากตองพิจารณา
รายละเอียดกอนวาจะจายอยางไร โดยขอใหนําขอมูลมารายงานสภามหาวิทยาลัยกอน
๑๘. รับทราบวาสภาสถาปนิกมีมติรบั รองมาตรฐานวิชาการหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งใหการรับรองใน

๕

ขั้นตอนแรกของขั้นตอนการรับรองปริญญา ฯ ยังมิใชเปนการรับรองปริญญา ในขั้นสมบูรณของหลักสูตรแต
อยางใด ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกลาว ใหสถาบันการศึกษายื่นหนังสือแสดงความ
จํานงขอรับการตรวจเยี่ยมจากสภาสถาปนิกตามขั้นตอนตอไป
๑๙. รับทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้
๑๙.๑ พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๙.๒ พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
(๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๙.๓ พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทย
(๕ ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๙.๔ พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๙.๕ พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๙.๖ พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๙.๗ พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
(๕ ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๙.๘ พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (๕ ป)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖) เมือ่ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๙.๙ พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (๕ ป)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖) เมือ่ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๙.๑๐ พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เมือ่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๙.๑๑ พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้มีขอเสนอแนะให
พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทใหไดคุณวุฒิสูงขึ้นและพัฒนา
ผลงานตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น และใหมงี านวิจัยที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน
อยางตอเนื่องในรอบหาปที่ผานมา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๕๐๖ ลงวันที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงใหสถาบันอุดมศึกษาทราบ
และถือปฏิบัติ
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๖

๑๔. พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนประจําปของผูบริหารทีม่ ิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
โดยที่ประชุมมีมติกําหนดอัตราเงินเดือนของผูบ ริหารทัง้ ๒ ราย ตามกรอบที่ไดกําหนดไวในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของผูบ ริหารมหาวิทยาลัย (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวัน
ศุกรที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ วาระ ๓.๕ ขอ ๑.๒) และขอ ๑.๓) และกรณีของ ผูชวยศาสตราจารย
พรทิพย รักชาติ ดังนี้
๑๔.๑ อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี ใหไดรับเงินเดือนในอัตราเดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท
๑๔.๒ รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหไดรับ
เงินเดือนในอัตราเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๔.๓ อนุมัติให ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ ปฏิบัติหนาที่ตอไปตามภาระงานที่
อธิการบดีมอบหมาย โดย ๑.๑) ใหมหาวิทยาลัยกําหนดชื่อตําแหนง แตไมใหใชชื่อตําแหนง
วาผูชวยอธิการบดี และใหตําแหนงนีเ้ ปนกรณีเฉพาะ มิใหแตงตั้งบุคคลใดอีก ๑.๒)
กําหนดอัตราเงินเดือนเทียบเทากรอบอัตราเงินเดือนของคณบดีตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ในอัตราเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๔.๔ อนุมัติตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนไป

