มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันศุกร"ที่ ๒๘ กุมภาพันธ" พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห'องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น ๒ อาคาร ๔๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
..............................................................
๑. แสดงความยินดีและมอบเกียรติคุณบัตรแกบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการและไดรับ
รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ รวมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่ไดรับรางวัลจากการแขงขัน
ภาษาอังกฤษ
๒. รับรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร3ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยไมมีแกไข
๓. อนุมัติปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษา ที่ ๑ / ๒๕๕๖ รอบที่ ๒ รอบที่ ๓ และรอบที่ ๔
๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และแตงตั้ง นายอุเทน ทองทิพย3 พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร3และสังคมศาสตร3 ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย3 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร3
ตั้งแตวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๕. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๗
๖. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ3 และวิธีการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย3ประจํา พ.ศ. ๒๕๕๗
๗. อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ3 และวิธีการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๗
๘. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่พิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้
๑) อธิการบดี เปFนประธาน
๒) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานดานบริหารงานบุคคล เปFนรองประธาน
๓) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานดานวิชาการ เปFนกรรมการ
๔) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานดานแผนและงบประมาณ เปFนกรรมการ
๕) ประธานสภาคณาจารย3และขาราชการ เปFนกรรมการ
๖) ผูแทนคณบดี จํานวน ๓ คน ซึ่งเลือกกันเอง เปFนกรรมการ
๗) ผูแทนสภาคณาจารย3และขาราชการ จํานวน ๒ คน ซึ่งเลือกกันเอง เปFนกรรมการ
๘) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปFนเลขานุการ
๙) ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล เปFนผูชวยเลขานุการ

๑๐) นางอรัญญา รัตนสมบูรณ3 เปFนผูชวยเลขานุการ
๙. พิจารณา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีมติ
๙.๑ มอบนโยบายใหฝJายบริหารไปพิจารณากําหนดแนวทางการประหยัดและการลดตนทุนคาใชจายตางๆ
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
๙.๒ ใหกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝJายแผน งบประมาณ และการคลัง ตรวจสอบวาเงิน
ของมหาวิทยาลัยนั้นมีอยูเทาใด และควรใหประชาคมไดรวมรับทราบสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อ
จะไดรวมกันแกปLญหา หากมหาวิทยาลัยประสบปLญหาภาวะวิกฤตทางการเงิน
๙.๓ สําหรับเอกสารที่จะนําสง ก.พ.ร. ใหปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๑๐. พิจารณารายงานการนําสงเงินรายไดจากการดําเนินงานดานธุรกิจและดานสวัสดิการ โดยมีมติ
๑๐.๑ รับทราบและใหนําสงเงินรายไดจากการดําเนินงานดานธุรกิจและดานสวัสดิการ
๑๐.๒ ใหศูนย3วัฒนธรรมพระนครปรับปรุงการดําเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย และในการนําเสนอรายงานครั้งตอไปใหผูอํานวยการศูนย3วัฒนธรรมพระนครมารวม
นําเสนอดวย
๑๐.๓ ใหแตงตั้งรองศาสตราจารย3ธีรยุทธ สุนทรา เปFนกรรมการ (เพิ่มเติม) ในคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝJายธุรกิจและการลงทุน
๑๑. ประเด็นปLญหาและขอคิดเห็นจากประชาคมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑๑.๑ กรณีปLญหาการดําเนินงานซึ่งเกี่ยวของกับงบประมาณนั้น สภามหาวิทยาลัยเสนอแนะให
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยืมเงินจํานวนดังกลาวจากมหาวิทยาลัย โดยใหไปพิจารณาวาจะใชคืน
เงินจํานวนดังกลาวไดเมื่อใด ใหคณะจั ดทําโครงการที่ส มบูรณ3และพิจารณาวาควรใชงบประมาณ
เทาใด ทั้งนี้ควรหารือกับคณะวิทยาการจัดการในดานการจัดการธุรกิจดวย
๑๑.๒ นอกจากการจัดหองแสดงผลงาน (Gallery) นั้น สภามหาวิทยาลัยเสนอแนะใหสาขาวิชา
หารายไดโดย
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส3ผลิตผลงานโดยคงเรื่องรูปแบบทางศิลปะ แตควร
เน นปริ ม าณการผลิ ต ผลงานที่ เ ปF น ความต องการของตลาดให ได ครั้ ง ละจํ า นวนมาก (Mass
Production)
๒) ใหนําครุภัณฑ3ที่มีมาใชในการรับงานตรวจสอบคุณภาพ
๓) ใหคิดหลักสูตรฝ^กอบรมระยะสั้นเพื่อหารายได
๑๑.๓ คณะควรเนนการสอนคนเพื่อกาวสูอาเซียน โดยผสมผสาน รวมทั้งการสอนใหมีความรูและ
ชวยตัวเองไดโดยไมตองรองบประมาณสนับสนุน
๑๑.๔ เสนอแนะใหคณะดําเนินโครงการพัฒนาครูชางอุตสาหกรรมระดับปริญญาตรี และการ
บริหารจั ดการอุต สาหกรรมในระดั บบัณฑิตศึ กษา โดยรวมมือกับวิทยาลัยการฝ^ กหัดครู และคณะ
วิทยาการจัดการ
๑๑.๕ ใหจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาใหมากขึ้น

๑๑.๖ กรณีสาขาวิชาสถาปLตยกรรมศาสตร3เสนอใหจัดตั้งคณะสถาปLตยกรรมศาสตร3นั้น ใหจัดทํา
แผนโดยละเอียดและนําเสนอพิจารณาเพื่อนําเขาแผนของมหาวิทยาลัย โดยใหเนนสูความเปFนเลิศ
ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนใหคิดใหละเอียดและใหคิดนอกกรอบ วาตองใชทรัพยากรอะไร เทาใด สวน
นักศึกษาที่ยากจนก็ใหจัดหาทุนการศึกษาให
๑๑.๗ กรณีขอเสนอแนะของประชาคมเกี่ย วกับ หมวดวิ ชาศึ กษาทั่ ว ไปที่ มีร ายวิ ชาซ้ํา ซอนนั้ น
ใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาและปรับหลักสูตรถาจําเปFนตองปรับ
๑๑.๘ กรณีสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส3 ที่มีผูสมัครเขาศึกษาจํานวนต่ํากวาเกณฑ3ทําใหเป_ดหมู
เรียนไมไดนั้น สภามหาวิทยาลัยเสนอแนะใหดําเนินการ โดยปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหมุงเนนทางธุรกิจ
๑๑.๙ กรณีสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ3อุตสาหกรรมตองการโต`ะเขียนแบบนั้น สภามหาวิทยาลัย
ใหขอเสนอแนะวา ใหบูรณาการการบริหารจัดการใหดี เพื่อลดการใชทรัพยากรและสามารถหมุนเวียน
กันใชงานไดอยางเต็มที่ จะชวยลดตนทุนและประหยัดงบประมาณไปใชในสิ่งที่จําเปFน แตหากมีความ
จําเปFนก็สมควรจัดหาใหตอไป
๑๒. รับทราบการดําเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ วันศุกร3ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๓. รับทราบคํารับรองและคูมือการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๑๔. รับทราบรายงานการเงินประจําปHงบประมาณ ๒๕๕๖ โดย
๑) มอบนโยบายใหรายงานเงินกองทุนตอสภามหาวิทยาลัยดวย
๒) ใหกองคลังพิจารณาวาจะทําอยางไรกับเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยใหเพิ่มพูนขึ้น
๓) เสนอแนะใหคณะวิทยาการจัดการและสมาคมศิษย3เกาฯ เขามาดูแลเสนอแนะวิธีลงทุน/
สรางรายได
๑๕. รับทราบการเปลี่ยนแปลงกําหนดเป_ด-ป_ดภาคการศึกษาตามระบบ AEC โดยขอใหคิดอยางรอบคอบวา
จะกระทบตอบุคลากรอยางไร เชน การพักผอน ชวงเวลาเปลี่ยนถายระบบเป_ด-ป_ดภาคการศึกษาจาก
ระบบเดิมมายังระบบ AEC
๑๖. รับทราบรายงานดอกผลจากสลากออมสินและใหดําเนินการตามขอเสนอแนะ

ฝJายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

