มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันศุกร"ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ห$องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ" ๑๐๐ ป)การฝ+กหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
..............................................................
. รับทราบกําหนดการจัดกิจกรรม International Postgraduate Research Conference ครั้งที่ ๙
.

.
.

.

ในวันเสาร,-ที่ ๑๒ – วันอาทิตย,ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห;องประชุมกิจจาทร ๒ อาคาร ๒๐
รับทราบรายงานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “The Excellence in Teacher Education and
Research Innovation” ระหวGางวันที่ ๒๕- ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัล ออร,คิด
เชอราตั น ในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปM ก ารฝO ก หั ด ครู ไ ทย และเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ;าอยูGหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และได;รับการถวายพระสมัญญานาม “ครูแหGงแผGนดิน”
สมเด็จพระนางเจ;าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา
รับทราบผลการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย,และข;าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย
อาจารย,ณัฐพล ชุมวรฐายี เป_นประธานสภาคณาจารย,และข;าราชการ
รับ ทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยจากผู; ดํ ารงตํา แหนG งบริ ห าร ซึ่งเลือกจากผู;ดํ า รง
ตําแหนGงคณบดี ได;แกG
๑) อาจารย,ไพบูลย, วิริยะวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี
๒) ผู;ชGวยศาสตราจารย,อัญชลี ไสยวรรณ คณบดีวิทยาลัยการฝOกหัดครู
รับทราบและรGวมแสดงความชื่นชมยินดีกับผู;ได;รับประกาศเกียรติคุณ โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
และสาขาวิชาดนตรีไทย ได;รGวมประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ;าอยูGหัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และได;รับพระราชทานถ;วยรางวัลชนะเลิศสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ รางวัล ได;แกG รางวัลชนะเลิศประเภทวงปMeพาทย,เสภาเครื่องคูG
(ระดับประชาชนทั่วไป) และรางวัลชนะเลิศประเภทบรรเลงเพลงเดี่ยวฆ;องวงใหญG (ระดับประชาชน
ทั่วไป) โดยอาจารย,ประวิทย, ขาวปลื้ม ผู;อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมพร;อมนักศึกษาได;เข;า
รับพระราชทานถ;วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ ๑๐ มกราคม
๒๕๕๖ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักสวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และนายนิวัติ มวยทองดี
นายกองค,การบริหารนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาชั้นปMที่ ๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร,ทั่วไป สายครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยการฝOกหัดครู ได;รับการคัดเลือกจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให;เป_น “เยาวชนดีเดGน
ด;านศาสนาและจริยธรรม” โดยได;รับโลGประกาศเกียรติคุณในพิธีเปjดงานสัปดาห,สGงเสริมศาสนาและ

จริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ;าอยูGหัว ประจําปM
๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ โดยมีแก;ไข
. อนุมัติปริญญาบัตรแกGผู;สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ รอบที่ ๓ และรอบที่ ๔
. อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๖ หลักสูตร ๑๕ สาขาวิชา ดังนี้
๑) ระดับบัณฑิตศึกษา ๒ หลักสูตร ๓ สาขาวิชา ได;แกG
๑.๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
๑.๑.๑) สาขาวิชาสิ่งแวดล;อมศึกษา
๑.๑.๒) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
๒) ระดับปริญญาตรี แบGงเป_น
๒.๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ๓ สาขาวิชา ได;แกG
๒.๑.๑) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๒.๑.๒) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
๒.๑.๓) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร,และสารสนเทศศาสตร,
๒.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๒ สาขาวิชา ได;แกG
๒.๒.๑) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
๒.๒.๒) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย,
๒.๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ๔ สาขาวิชา ได;แกG
๒.๓.๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
๒.๓.๒) สาขาวิชาชีววิทยา
๒.๓.๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
๒.๓.๔) สาขาวิชาวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยีการอาหาร
๒.๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๓ สาขาวิชา ได;แกG
๒.๔.๑) สาขาวิชาประถมศึกษา
๒.๔.๒) สาขาวิชาสังคมศึกษา
๒.๔.๓) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๙. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ให;กรรมการปรับปรุงหลักสูตรดําเนินการตาม
ข;อเสนอแนะในมติข;อ ๑๐ แล;วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๑๐. มอบนโยบายและข;อเสนอแนะวGาหลักสูตรแตGละสาขาวิชาที่พิจารณาตามข;อ ๙ และ ๑๐
รวมทั้งหลักสูตรอื่น ๆ ที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยตGอไป ดังนี้
๑) ให$กรรมการพัฒนา/ปรับปรุงทุกหลักสูตรตระหนักว3าเอกสารหลักสูตรสะท$อนความ
เป5นผู$รู$ ผู$เชี่ยวชาญทางวิชาการ (Scholar) ต$องเป5นระบบเดียวกันและคงที่ เช3น ชื่อ

รายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรหลายสาขาวิชา ถ$าเป5นวิชาเดียวกันข$อมูลต$องตรงกัน การ
ใช$ คํ า ศั พ ท" ต3 า งๆ ทั้ ง ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ ต$ อ งใช$ ใ ห$ ถู ก ต$ อ งตามมาตรฐานของ
ราชบัณฑิตยสถาน หากยังไม3ถูกต$อง ไม3ให$นําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝJายกลั่นกรองหลักสูตรและสภามหาวิทยาลัย
๒) ให;ดําเนินการตามรายละเอียดในมติข;อ ๑) และประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยให;ข;อสังเกตใน
แตGละหลักสูตรตามข;อ ๓) – ๙) และมอบรองอธิการบดีฝnายวิชาการและบริการวิชาการ
ดําเนินการตรวจสอบความถูกต;องสมบูรณ,ของทุกหลักสูตรกGอนสGงสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยรองอธิ การบดี ฝnายวิชาการและบริ การวิช าการประชุ มคณะกรรมการ
ประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบให;ถูกต;อง
๓) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสิ่ งแวดล$ อมศึ ก ษา ให; ต รวจสอบและ
ปรับแก;ตามข;อสังเกตหรือเพิ่มเติมรายวิชาตามข;อเสนอแนะของศาสตราจารย,สนิท อักษร
แก;ว และศาสตราจารย,ฐาปนา บุญหล;า ดังนี้
๓.๑) เนื้อหาในรายวิชา ควรเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ มลพิษทางน้ํา มลพิษชายฝoeง
มลพิษดิน วิกฤตการพังทลายของดิน มลพิษทางอากาศและเสียงและการควบคุม Electronic
Waste and Management ซึ่งกําลังเป_นปoญหาระดับประเทศและทั่วโลก
๓.๒) รายวิ ช าของการเตรี ย มเข; า สูG ASEAN อั น เนื่ อ งมาจากสภาพแวดล; อ มทาง
กายภาพ เชGน ชายฝoeงทวีป และมลพิษที่ติดตGอถึงกันแล;วในขณะนี้
๓.๓) ให;เน;นเนื้อหาสาระที่ต;องเรียนรู;ในสภาวะปoจจุบัน รวมทั้งสภาวะในเวลาภาย
หน;า ที่มนุษย,จะต;องประสบ โดยเฉพาะแนวคิดที่ต;องทําให;มนุษย,เข;าถึงและอยูGกับธรรมชาติ
ให;ได;
๓.๔) ชื่ อ สาขาวิ ช าสิ่ ง แวดล; อ มศึ ก ษา ซึ่ ง ใช; ภ าษาอั ง กฤษวG า Environment
Education นั้ น หมายถึ ง การศึ ก ษาสิ่ ง แวดล; อ ม ถ; า สิ่ ง แวดล; อ มศึ ก ษา ควรใช; คํ า วG า
Educational Environment
๓.๕) กรรมการประจําหลักสูตรลําดับ ๒ และ ๔ ให;ไปตรวจสอบวGาคุณสมบัติตรง
ตามเกณฑ,มาตรฐานหลักสูตรหรือไมG
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๑) ให;ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการประจําหลักสูตรให;เป_นไปตามเกณฑ,มาตรฐาน
หลักสูตร
๔.๒) ให;ตรวจสอบข;อมูลงบประมาณซึ่งไมGสอดคล;องกับแผนรับนักศึกษา อีกทั้งเป_น
หลักสูตรใหมG เมื่อเริ่มดําเนินการแล;วอาจขาดทุนได; และไมGนGาจะได;กําไรได;ภายในปMเดียว
๕) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
๕.๑) ให;แก;ชื่อภาษาอังกฤษ วิชา ๑๐๒๖๒๐๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู; จาก
Instructinal Design เป_น Learning Management Design

๕.๒) ให;ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา ๑๐๔๕๑๐๑ การวิจัยทางการศึกษาซึ่งตรงกับระดับ
ปริญญาตรี เป_นชื่อวGา วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
๖) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ชาภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ ซึ่ งคณะกรรมการดํ า เนิ น งานของสภามหาวิ ทยาลั ย ฝn า ย
กลั่นกรองหลักสูตรได;ให;ข;อเสนอแนะวGา ควรมีกรรมการประจํา หลักสูตรที่เป_ น Native
Speaker อยGางน;อย ๒ ราย แตGไมGอาจดําเนินการได;เพราะมหาวิทยาลัยจัดจ;างตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ซึ่งอัตราเงินเดือน ๑๗,๐๐๐ บาทเศษ และคGาเชGาบ;าน ๘,๐๐๐ บาท เป_น
อัตราที่ต่ํามาก ในขณะที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัยนานาชาติจัดจ;าง Native Speaker ในอัตรา
๓๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ บาทตG อ เดื อ น จึ ง ทํ า ให; ม หาวิ ท ยาลั ย ไมG ส ามารถจั ด หา Native
Speaker ได;นั้น ที่ประชุมมีมติให;มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ โดยใช;เงินรายได;จGาย
เป_นคGาตอบแทนสGวนที่เพิ่มระหวGางรอการตกลงกับกระทรวงการคลัง
๗) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
๗.๑) ให; ก รรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าการจั ด การทั่ ว ไป และสาขาวิ ช า
การตลาดไปตรวจสอบปรับปรุงข;อมูล รวมทั้งการใช;คําและการพิสูจน,อักษรให;ถูกต;อง แล;ว
มอบรองอธิการบดีฝnายวิชาการและบริการวิชาการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ประจําคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบให;ถูกต;อง
๗.๒) สาขาวิชาการตลาดให;เพิ่มเติมข;อมูลเนื้อหาแนวคิดเรื่องการตลาดสีเขียว (Green
Marketing) และเชื่อมโยงสูGเศรษฐกิจสีเขียวหรือเศรษฐกิจสร;างสรรค,ด;วย
๗.๓) สาขาวิชาการตลาด ให;ตรวจสอบรายวิชาการบริหารการผลิตวGาเน;นความเป_น
สีเขียว (Green) หรือไมG และหGวงโซGการผลิตเป_นอยGางไร
๗.๔) ให;ตรวจสอบความถูกต;องโดยเฉพาะการใช;คําศัพท, ตGางๆ ทางวิชาการและ
ข;อมูลตัวเลขงบประมาณตGางๆ ซึ่งเป_นเรื่องพื้นฐานให;ถูกต;อง
๗.๕) สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย, ให;ไปตรวจสอบเนื้อหาหลักสูตรวGา เน;นการ
จัดการหรือเน;นการบริหาร แล;วปรับชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษให;สอดคล;องกัน
เพราะขณะนี้ภาษาไทยใช;คําวGาบริหาร แตGภาษาอังกฤษไมGใช; Admintration แตGไปใช;วGา
Management ซึ่งหมายถึง การจัดการ
๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
๘.๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร ให;นําข;อสังเกตของศาสตราจารย,
สนิท อักษรแก;ว ไปดําเนินการดังนี้
๘.๑.๑) ให;เน;นเรื่องอุตุนิยมวิทยาการเกษตร มิฉะนั้นจะสร;างเทคโนโลยีได;
ไมGทันการเปลี่ยนแปลง โดยให;จัดเป_นรายวิชาแกนหรือวิชาบังคับ
๘.๑.๒) ควรปรับเนื้อหาวิชาให;ทันสมัย ครบถ;วน เพราะเทคโนโลยีการเกษตร
นั้น มีขอบขGา ยกว;า งขวางมาก นอกจากการเกษตร แบG งเป_ น ๔ แขนง ได; แกG การเกษตร

การปnาไม; การประมง และการปศุ สั ตว, ซึ่งหลักสู ตรนี้ มีไมG ครบทั้ ง ๔ แขนงแล; ว ยั งมี องค,
ความรู;หลากหลายด;านเทคโนโลยีในสภาพจริงของสังคม เชGน การเกษตรผสมการปnาไม; อาทิ
การปลูกกะหล่ําในปnาไม; อีกทั้งยังมีการเกษตรต;นน้ํา การเกษตรกลางน้ํา และการเกษตร
ปลายน้ํ า ด; ว ย มี ก ารเกษตรที่ สู ง การเกษตรที่ ร าบ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว, น้ํ า แบบอิ น ทรี ย,
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพืชนานาชนิด เชGน ข;าว อ;อย ปoญหาแหลGงน้ํา ปoญหาชายฝoeง ฯลฯ
หากเนื้อหาความรู;ครบถ;วนหลักสูตรสาขาวิชานี้จะโดดเดGนกวGาที่มหาวิทยาลัยอื่น
๘.๑.๓) ให;พิจารณาปรับจํานวนหนGวยกิตรายวิชาที่บางรายวิชา ๑ หนGวยกิต
๒ หนGวยกิตและ ๓ หนGวยกิต
๘.๑.๔) เนื่องจากเป_นสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร เนื้อหาวิชา
ต;องเน;นการจัดการด;วย
๘.๑.๕) รายวิชาสหกิจศึกษา ควรปรับหนGวยกิตจาก ๖ หนGวยกิต เป_น ๙ – ๑๒
หนGวยกิต
๘.๒) สาขาวิชาชีววิทยา ให;ปรับคําศัพท,ที่ใช;ให;ถูกต;องตามหลักภาษา เชGน รายวิชาความ
หลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต ให;ปรับแก;เป_นรายวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวมวล
ปรับแก;เป_นมวลชีวภาพ ราวิทยา เป_น วิทยาการรา เป_นต;น
๘.๓) สาขาวิชาวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยีการอาหาร ให;ตรวจสอบการใช;คําวGา
วิทยาศาสตร, กับคําวGา วิทยาการ และให;ใช;ให;เป_นระบบคือใช;คําเดียว
๙) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
๙.๑) นอกจาก มคอ. ๑ สาขาวิชาศึกษาศาสตร,/ ครุศาสตร, แล;วมอบฝn ายวิชาการ
ตรวจสอบวGาแตGละสาขาวิชามี มคอ. ๑ ของหมวดวิชาเฉพาะหรือวิช าเอกหรือไมG ถ;ามีให;
ตรวจสอบให;ถูกต;องตามเกณฑ,
๙.๒) ให;ปรับรายวิชาจิตวิทยาสําหรับครู ซึ่งเกี่ยวข;องกับเนื้อหาสาระ ๓ สGวน ได;แกG
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการให;คําปรึกษาและแนะแนว เป_น ๒
รายวิชา ได;แกG รายวิ ชาจิตวิ ทยาสํา หรับครู ๑ มีเนื้ อหาสาระของจิตวิทยาพัฒนาการและ
จิตวิทยาการศึกษา และรายวิชาจิตวิทยาสําหรับครู ๒ เป_นเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาการให;
คําปรึกษาและแนะแนว ทั้งนี้โดยปรับเปลี่ยนให;รายวิชาลูกเสือฯ เป_นการอบรมฯ แทน
. แตG ง ตั้ ง อาจารย, ไ พบู ล ย, วิ ริ ย ะวั ฒ นะ คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร, แ ละเทคโนโลยี / กรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย จากผู; ดํ า รงตํ า แหนG ง บริ ห ารเป_ น กรรมการสรรหาคณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร, แ ละ
สังคมศาสตร,แทนผู;ชGวยศาสตราจารย,ประชน แสงจักร, และมอบกลุGมงานสภามหาวิทยาลัยจัดคําสั่ง
เสนอนายสภามหาวิทยาลัยลงนามตGอไป
. รับทราบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ฉบับสรุป และ
มอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยอGาน โดยให;มหาวิทยาลัยประสานขอฉบับสมบูรณ,มาไว;ที่มหาวิทยาลัย
ด;วย

. รับทราบการตอบข;อหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เกี่ยวกับข;อบังคับวGาด;วยหลักเกณฑ,คุณสมบัติ

และวิธีการสรรหาอธิการบดี ในการรักษาราชการแทนอธิการบดี ความวGา ข;อบังคับดังกลGาวขัดแย;งกับ
มาตรา ๓๓ วรรคสอง แหGงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ “ในกรณีที่ไมGมีผู;รักษา
ราชการแทนอธิการบดีต ามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแตGไมG อาจปฏิบั ติร าชการได; หรือไมG มีผู; ดํา รง
ตํา แหนG งอธิการบดี ให;ส ภามหาวิทยาลั ยแตG งตั้ งผู; มีคุณสมบั ติต ามมาตรา ๒๙ คนหนึ่ งเป_ นผู; รักษา
ราชการแทนอธิการบดีแตGต;องไมGเกินหนึ่งร;อยแปดสิบวัน” และนายกสภามหาวิทยาลัยได;แจ;งตGอที่
ประชุ ม วG า การแตG ง ตั้ ง ผู; รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี เป_ น อํ า นาจของสภามหาวิ ท ยาลั ย ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๒.รับทราบวGาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให;ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(หลั กสู ต รใหมG พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิ ทยาการจั ด การ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏพระนคร เมื่ อวั นที่ ๑๙
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ งหลักสู ตรดังกลG าวสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครได; อนุ มัติในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการด;วย
ความระมัดระวังให;ถูกต;องตามหลักปฏิบัติในการเปjดหลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา
๑๓.รับทราบการแก;ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วGาด;วยศูนย,วัฒนธรรมพระนคร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย
๑) ให; ต รวจสอบตามข; อ สั ง เกตของผู; ชG ว ยศาสตราจารย, พิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจํา วGาคําวGาเงินรายได;ในข;อ ๑๐/๑ และคําวGา เงินได; ในข;อ
๑๐/๒ เป_นคําเดียวกันแตGพิมพ,ผิดหรือไมG
๒) ให;นําข;อมูลศูนย,วัฒนธรรมพระนครมานําเสนอตGอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ในการ
รายงานผลการดํ าเนิน งานของศูน ย,วั ฒ นธรรมพระนครครั้งตG อไป เพื่อให; เ ข;าใจชั ดเจนใน
กิจกรรมของศูนย,วัฒนธรรมพระนคร
ฝnายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และกลุGมงานสภามหาวิทยาลัย

