มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย
.............................................................................................................
๑. รับทราบคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงตอสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันศุกรที่ ๑๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีแกไข
๓. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
๑) นายถนอม อินทรกําเนิด
ประธาน
๒) รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
รองประธาน
๓) รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ
กรรมการ
๔) อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
กรรมการ
๕) อาจารยศุภลักษณ ใจเรือง
กรรมการ
๔. อนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการและกําหนดตําแหนงทางวิชาการราย อาจารย
สุชาดา ไมสนธิ์ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๕. อนุมัติแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย
๑) ใหปฏิบัติตามแผนและใหวิเคราะหวา
๑.๑) ใครทําอะไรบางในชวง ๓ เดือนที่จะถึงนี้ และถายังไมไดทํา ก็ใหถามไป
วาเปนเพราะเหตุใด ถาเหตุผลไมสมควรก็นํางบประมาณคืนกลับมาและนําไปใหผอู นื่ ทีม่ โี ครงการ
จะทํา
๑.๒) ใหตรวจสอบวาปญหาของแผนอยูที่ใดแลวแจงไปยังรองอธิการบดี
(รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค) เพื่อใหปรับแผนใหมเมื่อครบ ๑ ไตรมาส
๒) มอบนโยบายใหดําเนินการดังนี้
๒.๑) ใหจัดปฏิทินปฏิบัติงานและรวมกันทํากิจกรรมตางๆ ที่ทํารวมกันได
๒.๒) ใหวิเ คราะหวา จากแผน/งบประมาณไดเ กิดผลอะไรบาง แลวจด
บันทึกไว ในปตอไป ใหรายงานกอนที่จะของบประมาณใหมวาจากการใชงบประมาณเดิม
ไดผ ลอะไรบา ง และควรใชง บประมาณเพิ่ม หรื อเนน ไปที่สว นใดบา งที่ยัง ไมเ ปน ไปตาม
เปาหมาย
๒.๓) ใหจัดกิจกรรมโครงการสรางจิตสํานึกใหบุคลากรตระหนักในความ
เปนเจาของมหาวิทยาลัย กระตือรือรนและเกิดสํานึกความรับผิดชอบในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยรวมกัน
๖. อนุมัติการปรับปรุงคําสัง่ สภามหาวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย โดย

๒

๑) ยุบรวมกรรมการฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ กับฝายกฎหมาย เปน
การชั่วคราวในชวงขณะที่ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย ติดภารกิจราชการของประเทศ
๒) ใหตัดอาจารยขจิตพรรณ อมรปาน ซึ่งไมตอบรับการเปนกรรมการออก
๓) ใหปรับเปลี่ยนฝายเลขานุการโดยใหกองบริหารงานบุคคล งานวินัยและนิติการ
มาปฏิบัติงานในฝายเลขานุการ
๗. อนุมัติในหลักการ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้น
ต่ําในฐานะอาจารยผูสอนของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย และผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยกําหนด
หลักการใหปฏิบัติและใหเขียนเปนขอบังคับใหมใหชัดเจนในประเด็นตอไปนี้ จากนั้น ใหเสนอ
นายกสภามหาวิท ยาลั ย อุป นายกสภามหาวิท ยาลัย รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโ ชติ
รองศาสตราจารยวชิ ัย แหวนเพชร และประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดตรวจทาน
กอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามและประกาศใชตอไป
๑) ใหกําหนดภาระงานสอนของอาจารยโดย
๑.๑) ใหสอนนักศึกษาภาคปกติไมต่ํากวา ๑๒ ชั่วโมงหรือ ๑๘ ภาระงาน
ตอสัปดาห
๑.๒) หากไมสามารถจัดหาชั่วโมงสอนนักศึกษาภาคปกติใหครบ ๑๒ ชั่วโมง
ได ก็ใหนําชั่วโมงสอนนักศึกษาทุกประเภทมารวมกันจนกวาจะไดจํานวนภาระงานสอนครบ
๑๘ ภาระงาน
๒) ใหอาจารยผูสอนสอนไมเกิน ๒๔ ชั่วโมงตอสัป ดาห สวนที่เกิน ๑๒ ชั่วโมงตอ
สัปดาหจะไดรับคาตอบแทนการสอน ไมวาจะสอนนักศึกษาประเภทใด ทั้งนี้ สําหรับชั่วโมง
การสอนภาคปกติที่ไดรับคาตอบแทน ตองไมเกิน ๖ ชั่วโมงตอสัปดาห
๓) หากยัง มีผูที่มีชั่วโมงสอนไมถึง เกณฑ ใหกําหนดเงื่อนไขเพิ่ม เชน ใหทําวิจัย
(เดี่ยว) ดานที่เชี่ยวชาญโดยคิดภาระงานให ๑ เรื่อง เทากับชั่วโมงสอน ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห
หากภายใน ๑ ป ยังทําไมได แสดงวาหยอนความสามารถ ใหยกเลิกสัญญาจาง
๔) ผูบริหารใหสอนไมเกินจํานวนชั่วโมงทีก่ ําหนด
๘. รับทราบขอมูลรายงานของศูนยวฒ
ั นธรรมพระนคร โดย
๑) ใหขอสังเกตวาจะดําเนินการอยางไรใหมีร ายไดเ พิ่มขึ้น รายจายลดลงและไม
กระทบกระเทือนนักศึกษา
๒) มอบคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายธุรกิจและการลงทุน
ติดตามผลการดําเนินงาน
๙. รับทราบรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดยมอบฝายเลขานุการเรียน
ปรึกษาศาสตราจารยสนิท อักษรแกว กรณีทปี่ ระชุมมีขอสังเกตวา กรรมการบางทานมีภาระ
งานรับผิดชอบระดับชาติ เกรงวาจะไมมีเวลา
๑๐. รับ ทราบการรับ รองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตง ตั้งเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และใหแจงแตละหลักสูตรทราบวา ก.ค.ศ. มีมติรับรองคุณวุฒิตาม

๓

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ คุณวุฒิ เรียบรอยแลว ไดแก ๑) คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ๒) คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร ๓) คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส
๑๑. รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ในวันศุกรที่ ๒๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคาร
อนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๑๒. รับทราบการเชิญรวมพิธีวางพวงมาลาในวันปยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ พระบรมราชา
นุสาวรียพ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕
๑๓. รับทราบการเชิญรวมกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในวันที่ ๒๔-๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หองประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

