รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕
วันศุกร!ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
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.
๒๒.

นายมีชัย ฤชุพันธุ
นายถนอม อินทรกําเนิด
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า
รองศาสตราจารยทองหล1อ วงษอินทร
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว
หม1อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
อาจารยวิชยานนท สุทธโส

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน1งบริหาร
ผู)ช1วยศาสตราจารยประชน แสงจักร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน1งบริหาร
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน1งบริหาร
ผู)ช1วยศาสตราจารยมณีรัตน ลิ่มสืบเชื้อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน1งบริหาร
ผู)ช1วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ผู)ช1วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
รองอธิการบดี / เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู&ลาประชุม
๑. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ

๒
๒. นายปBญญา โชติเทวัญ
ผู&เข&าร4วมประชุม
๑. ผู)ช1วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. ผู)ช1วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล
๓. รองศาสตราจารยฉันทนา สุรัสวดี
๔. รองศาสตราจารยวรรณิภัค สหสมโชค
๕. นางสมอัปสร ปEFนสุข
๖. นางเดือนเพ็ญ สุขทอง
๗. อาจารยปBณณณัช ชนัทพรรษรัตน
๘. อาจารยณัฐวุฒิ จันทโรทัย
๙. นางสายชล พูลพงศ
๑๐. อาจารยเตชิต ตรีชัย
๑๑. นางสาวมลฤดี กี่เอี่ยน
๑๒. ผู)ช1วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๑๓. นาง ญ หญิง สมแสน
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางลภัสรดา นาคพริก
นางพัชราวไล ไพรี

ประธานกรรมการส1 ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย /
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง
รองอธิการบดีฝDายวิชาการและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝDายบริหารจัดการ
ผู)นําเสนอร1างหลักสูตรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ผู)นําเสนอร1างหลักสูตรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ที่ปรึกษาด)านบริหารงานบุคคล
ผู)อํานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู)นําเสนอร1างหลักสูตรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ผู)นําเสนอร1างหลักสูตรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
เจ)าหน)าที่บุคลากร กองบริหารงานบุคคล
ผู)นําเสนอร1างหลักสูตรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
หัวหน)างานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
ผู)ช1วยอธิการบดี/ผู)ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หั ว หน) า กลุ1 มงานสภามหาวิ ท ยาลั ย /ผู) ช1 ว ยเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ1มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ1มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ1มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ1มงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประธานการประชุม
กล1าวเปEดการประชุมและได)ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได)ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ&งให&ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ขอแสดงความยินดี
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย แจ) ง ว1 า ศาสตราจารยวิ ษ ณุ เครื อ งาม กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิได)รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ซึ่งเปLนเครื่องแสดงความทรงภูมิความรู)อย1างแท)จริง ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดี

๓
ชื่นชม และภูมิใจในเกียรติที่ท1านได)รับในครั้งนี้ จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยได)มอบช1อดอกไม)แสดง
ความยินดีกับศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม
มติที่ประชุม รับทราบและร1วมแสดงความยินดี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกรที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ โดยมีแก)ไขดังนี้
๑) หน)าระเบียบวาระการประชุมคําว1า “มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” แก)เปLน
“มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”
๒) หน)า ๑๒ บรรทัดแรก คําว1า “...หอประชุมและเอนกประสงค...” แก)เปLน “...
หอประชุมและอเนกประสงค...”
๓) หน) า ๑๔ ย1 อ หน) า ที่ ๒ บรรทั ด ที่ ๓ คํ า ว1 า “...เมื อ งกาญน...” แก) เ ปL น
“...เมืองกาญจน...”
๔) หน) า ๑๕ บรรทั ด ๑๔ ข) อ ความว1 า “...สภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ . ..”
แก)เปLน “...กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา...”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให&ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรแก4ผู&สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่
๑/๒๕๕๕ รอบที่ ๑
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว1า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักส1งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและข)อมูล
ผู)สํ าเร็ จการศึ กษาประจํ า ภาคการศึ กษาที่ ๑/๒๕๕๕ รอบที่ ๑ เพื่ อขออนุ มัติป ริ ญญาบั ต รและ
ประกาศนี ยบั ตร ทั้ งนี้ โดยผ1 านการพิ จารณากลั่ นกรองจากสภาวิ ชาการเมื่ อวั นที่ ๑๓ พฤศจิ กายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยให)ความเห็นชอบเรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม อนุมัติให)ปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ รอบที่
๑ แก1ผู)สําเร็จการศึกษา จํานวน ๑๓๐ คน ดังนี้
๑) ระดับปริญญาโท จํานวน ๓๑ คน
๒) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๙๙ คน
- สาขาวิชาครุศาสตร (ค.บ.) จํานวน ๒ คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร (วท.บ.) จํานวน ๔๗ คน
- สาขาวิชาศิลปศาสตร (ศศ.บ.) จํานวน ๓๖ คน

๔
- สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.) จํานวน ๕ คน
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จํานวน ๖ คน
- สาขาวิชาสถาปBตยกรรมศาสตร (สถ.บ.) จํานวน ๓ คน
๓.๒ พิจารณา (ร4าง) บัญชีอัตราเงินค4าตอบแทน/ค4าจ&าง ขั้นต่ําสุด-ขั้นสูงสุดของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
๓.๓ พิจารณาการปรับชดเชยเงินค4าตอบแทนให&แก4พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ&างไว&เดิม
๓.๔ พิจารณาการจ4ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย
(เงินรายได&)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญที่ประชุมพิจารณาวาระ ๓.๒ – ๓.๔ จากนั้น
นางสมอัปสร ปEFนสุข ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด)านบริหารงานบุคคลได)ให)ข)อมูลที่มาของการดําเนินการ
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวสรุปว1า เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น จะอิงอยู1
กับเงินเดือนข)าราชการ เมื่อรัฐให)ปรับเงินเดือนสําหรับผู)มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีเปLน ๑๕,๐๐๐ บาท
ตั้งแต1 ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให)เงินงบประมาณมา ๑๕ ล)านบาท สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ1นดิน ซึ่งคํานวณแล)วจะจ1ายเพิ่มในอัตราร)อยละ ๐.๔ จึงกระทบกับพนักงานมหาวิทยาลัย
งบประมาณรายได) จึงเห็นควรใช)หลักการเดียวกัน คือจัดจ1ายเพิ่มในอัตราร)อยละ ๐.๔ แต1ปBดจํานวนเงินให)
เปL นตั วเลขไม1 มี เศษ เช1 น ๔๐ เศษ ปB ดเปL น ๕๐ หรื อ ๙๐ เศษ ปB ดเปL น ๑๐๐ เปL นต) น สํ าหรั บเงิ น
ค1าตอบแทนและเงินค1าครองชีพนั้นก็เช1นเดียวกัน ดังนั้นจึงขออนุมัติงบประมาณจากเงินรายได)เพื่อการ
ดําเนินการในกรณีดังกล1าว และเท1าที่ทราบ พนักงานมหาวิทยาลัยต)องการให)เพิ่มในอัตรามากกว1านี้ แต1คง
เปLนไปไม1ได)ในขณะนี้ และต)องพิจารณาตามสถานการณในเวลาข)างหน)า เพราะเงินเดือนต)องเพิ่มขึ้นทุกปU
ส1วนค1าครองชีพนั้นจะลดลงไปตามลําดับ
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ ถามว1าการ
ปรับครั้งนี้พิจารณาคุณวุฒิเช1น ปริญญาตรี ปริญญาโท ได)นําเวลาราชการมาพิจารณาเวลาราชการหรือไม1
อาจารยวิ ช ยานนท สุ ท ธโส ถามว1 า ค1 า ตอบแทนพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกนั้นมีการปรับขึ้นหรือไม1
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว1า บุคลากรที่เงินเดือนต1างกัน การปรับคราวนี้ก็
ยังคงมีอัตราเงินเดือนต1างกัน แต1ขั้นเงินเดือนจะถี่ขึ้น ดังนั้น คนทํางานมานานเงินเดือนจะมากกว1า
เว)นกรณีที่คนนั้นเคยไม1ได)รับการขึ้นเงินเดือนมาก1อน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกต
ว1าจากการชี้แจงข)อมูลทําให)ที่ประชุมมีความเข)าใจชัดเจน จึงขอให)มหาวิทยาลัยสื่อสารกับประชาคม
ให)เข)าใจตรงกันด)วย

๕
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะว1าในการสื่อสารกับประชาคมให)สื่อสารโดยชี้แจง
ว1าเปLนการปรับตามรัฐบาล
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหน1งรายงานที่ประชุมว1า มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมคณาจารยและบุคลากรในเดือนนี้ และได)
กราบเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยเปLนประธานและพบกับประชาคมด)วย
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ขอให)ตรวจสอบอัตราเงินเดือน
ขั้นสูงขั้นต่ําให)รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง เพราะพบว1า น)อยผิดปกติ และขอให)ศึกษาอัตราเงินเดือนของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ด)วย ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได)เคยนําข)อมูลเปรียบเทียบเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุมพบว1าบางมหาวิทยาลัย เช1น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กําหนดอัตราไว)สูงมาก และมีมหาวิทยาลัยขนาดเล็กนําไปใช)บ)าง จึงขอให)พิจารณาด)วยว1าอัตราที่
กําหนดไว)นั้น มีงบประมาณอะไรรองรับให)จ1ายได)ตามนั้นหรือไม1
ศาสตราจารยฐาปนา บุ ญหล) า กรรมการสภามหาวิ ทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ แสดงความ
คิดเห็นที่แตกต1างว1า เงินเดือนเท1าใดนั้นไม1สําคัญ สําคัญที่บุคลากรแต1ละรายสร)างประโยชนหรือรายได)ให)
องคกรได) คุ)มค1 ากั บเงิ นเดื อนและค1 าตอบแทนต1 างๆ หรื อไม1 คื อคิ ดแบบ ๒ สู ง บวก ๒ เพิ่ ม หมายถึ ง
เพิ่มค1าใช)จ1ายเพื่อเพิ่มรายได) งานเปLนเงิน ทํางานมากได)เงินมาก ทําน)อยได)เงินน)อย (เงินเดือนรวมกับเงิน
รางวั ลพิ เศษ หรื อ Bonus) โดยอาจใช) หลั กคิ ดว1 าเงิ นเดื อน ๑๐,๐๐๐ บาท ควรทํ ารายได) ให) องคกร
๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น จึงขอเสนอให)มหาวิทยาลัยกําหนดจุดคุ)มทุน มิฉะนั้นจะมีแต1รายจ1าย ไม1มีรายได)
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า ช1วยนําไปพิจารณาว1าพนักงาน
มหาวิทยาลัยควรมีรายได)เท1าใด และมหาวิทยาลัยควรมีรายได)เท1าใด จึงจะธํารงอยู1ได)
มติที่ประชุม อนุมัติ
๑) บัญชีอัตราเงินค1าตอบแทน/ค1าจ)าง ขั้นต่ําสุด-ขั้นสูงสุดของพนักงานมหาวิทยาลัย
๒) การปรับชดเชยเงินค1าตอบแทนให)แก1พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ)างไว)เดิม
๓) การจ1ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได))
โดย
๑) มอบผู)รับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดตัวเลขต1างๆ ตามข)อสังเกตของที่ประชุม
๒) มอบศาสตราจารยฐาปนา บุ ญหล) า พิ จารณาว1าพนั กงานมหาวิ ทยาลัยควรมี
รายได)เท1าใด และมหาวิทยาลัยควรมีรายได)เท1าใด มหาวิทยาลัยจึงจะธํารงอยู1ได)
๓.๕ พิจารณา (ร4าง) ข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว4าด&วยคุณสมบัติ
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ...
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอข)อมูลต1อที่ประชุมความว1า ด)วยมหาวิทยาลัยโดย
งานวิ นั ยและนิติ การ กองบริหารงานบุ คคล ได) รั บมอบหมายจากคณะกรรมการดํ าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝDายจัดทําข)อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ให)ศึกษาข)อบังคับและระเบียบที่ใช)บังคับอยู1ทั้งหมด

๖
ว1ามีข)อบังคับหรือระเบียบใดที่จําเปLนต)องแก)ไขให)สอดคล)องกับสถานการณในปBจจุบัน จากการศึกษา
พบว1 ามี ข)อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร ว1 าด) วยคุ ณสมบั ติ และวิ ธี การสรรหาอธิ การบดี พ.ศ.
๒๕๔๙ ที่ จํ าเปL นจะต) องปรั บปรุ ง จึ งได) จั ดทํ า (ร1 าง) ข) อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร ว1 าด) วย
คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ... เสนอต1อคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝDายจัดทําข)อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่ ประชุ มได) พิ จารณาแล) วเห็ นว1 าข) อบั งคั บฯ ฉบั บเดิ มมี ข) อความในหลายข) อที่ ควรจะต) องปรั บปรุ ง
จึงเห็นสมควรที่จะยกเลิกข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว1าด)วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งฉบับ และได)ยกร1างข)อบังคับฯ ฉบับใหม1 โดยได)มีการปรับปรุงเกี่ยวกับคํา
นิยามของบุคลากร คุณสมบั ติทั่วไปและลั กษณะต) องห) ามของผู)ดํ ารงตําแหน1 ง ระยะเวลาการสรรหา
และวิธีการพิจารณาเลือกผู)สมควรดํารงตําแหน1งอธิการบดีของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยแจ)งว1า สภาคณาจารยและข)าราชการได)มีบันทึกให)ข)อสังเกต
เพิ่ ม เติ ม ๔ ประเด็ น ดั ง นี้ ๑) ข) อ ๔ วรรคสุ ด ท) า ยควรเพิ่ ม “คณะกรรมการสรรหา” หมายถึ ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ๒) ข)อ ๕ (ก) คุณสมบัติทั่วไป ควรมีการกําหนดอายุของผู)ที่จะดํารง
ตํ า แหน1 งอธิ ก ารบดี ตั้ ง แต1 อ ายุ ๓๕-๖๕ ปU ๓) ข) อ ๖ คณะกรรมการสรรหาอธิ การบดี ควรเพิ่ ม
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการเปLนกรรมการสรรหาด)วย ๔) ข)อ ๘ (๒) (ก) คณะหรือหน1วยงาน
ควรหาข)อสรุปการเสนอรายชื่อผู)สมควรดํารงตําแหน1งอธิการบดี โดยการลงคะแนนลับ เพื่อความเปLน
ประชาธิปไตย จึงขอให)ที่ประชุมร1วมพิจารณาประเด็นข)อสังเกตต1างๆ ด)วย
ที่ประชุมร1วมพิจารณารายประเด็น
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าประเด็นที่ ๑) นั้นไม1จําเปLนต)องเพิ่ม เพราะการระบุใน
ข)อบังคับชัดเจนแล)ว ส1วนประเด็นที่ ๒) ได)ถามว1าเกณฑอายุ ๖๕ ปUนั้น นับถึงเมื่อใด
อาจารยวิชยานนท สุทธโส ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง ให)ข)อมูลว1านับถึงวันสมัคร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว1า Dr.Robert Maynard Hutchins อธิการบดี
ผู) สร) างชื่ อเสี ยงในมหาวิ ทยาลั ยชิ คาโกได) รั บการยอมรั บระดั บโลกและเปL นผู) กํ าหนดว1 าบั ณฑิ ตของ
มหาวิทยาลัยต)องอ1านหนังสือดี ๑๐๐ เล1ม (100 Great Books) ซึ่งเปLนต)นแบบของการจัดการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตนั้น ดํารงตําแหน1งอธิการบดีเมื่ออายุเพียง ๓๓ ปU ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัย
หลายแห1งในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงและมีความเข)มแข็งก็มีอธิการบดีอายุเกิน ๖๕ ปU ดังนั้น การกําหนด
เกณฑอายุควรพิจารณาบนความประนีประนอม
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า สอบถามประธานสภาคณาจารยและข)าราชการว1า
การตั้งเกณฑอายุ ๓๕-๖๕ ปUนั้น ใช)หลักคิดอย1างไร

๗
ประธานสภาคณาจารยและข) า ราชการให) ข)อ มู ล ว1 า ที่ ป ระชุ มสภาคณาจารยและ
ข)าราชการแจ)งว1าเปLนหลักที่นํามาจากข)อมูลที่ทราบโดยทั่วไป ซึ่งในการประชุม ประเด็นนี้ก็ต)องใช)การ
ลงคะแนนเสียงกันในที่ประชุมด)วย
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า ให)ข)อสังเกตว1าควรพิจารณาให)รอบคอบว1าหลักคิด
ต1างๆ นั้นเชื่อถือได)หรือไม1 ซึ่งโดยความเห็นแล)ว หลักคิดที่กล1าวมานั้นไม1น1าเชื่อถือ อีกทั้งทั่วโลกก็ไม1ได)
ใช)เปLนบรรทัดฐาน ดังนั้น จึงขอเสนอให)ตัดประเด็นเรื่องอายุออกไป เพราะการเปLนผู)บริหารนั้น ขึ้นอยู1
กับคุณลักษณะของบุคคล ถ)าใช)เ กณฑเช1นนี้ป ระเทศจะเสียหาย เพราะไม1ได)ใช)บุคคลที่มีศักยภาพ
ผู)บริหารองคกรบางแห1งอายุ ๗๐ ปU แต1ศักยภาพสูงมาก เพราะฉะนั้นจึงไม1ควรกําหนดเกณฑตาม
ประเด็นที่ ๒) นี้ เพราะเปLนการยึดมั่นเกินไป ควรเปEดโอกาสให)ผู)ที่เปLนอัจฉริยะและมีศักยภาพสูงบ)าง
นายกสภามหาวิทยาลัยแนะนําว1า ในเมื่อมีคณะกรรมการสรรหาฯ อยู1แล)ว หากไม1
ต)องการบุคคลเช1นใดก็ไม1ต)องเลือกสรรมา ทั้งนี้ควรพิจารณาเกณฑให)น)อย มิฉะนั้นจะไม1มีบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมมาให)เลือก สําหรับประเด็นที่ ๓) ที่ให)เพิ่มประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ
เปLนกรรมการสรรหาด)วยนั้น ก็เห็นสมควรให)เพิ่มโดยระบุในข)อบังคับฯ ข)อ ๖ เปLน (๕) ประธานสภา
คณาจารยและข)าราชการ เปLนกรรมการ และ (๕) เดิมมีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเปLนเลขานุการ
นั้น ก็ปรับเปLน (๖)
ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะให)เพิ่มเติม
ข)อความเปLนวรรคถัดไปในข)อ ๕ ด)วยว1า คณะกรรมการสรรหาฯ ไม1มีสิทธิได)รับการสรรหาเปLนอธิการบดี
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ความเห็นว1า
กรณีนี้ไม1ควรตัดสิทธิ แต1ควรระบุว1าให)ลาออกจากการเปLนคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ผู) ช1 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจํามีความเห็นเช1นเดียวกันว1า ในกรณีนี้กรรมการอาจจะตัดสินใจภายหลังถ)าประชาคมชักจูงหรือ
ขอร)องให)เข)าสู1กระบวนการสรรหา จึงเห็นควรให)สิทธิลาออก
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว1า ไม1ควรเปLนเช1นนั้น เพราะกรรมการเปLนผู)วาง
เกณฑการสรรหาเอง จึงควรตั ดสิ น ใจให) เด็ ด ขาด ว1 า จะรั บ เปL น กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีหรือไม1
ศาสตราจารยฐาปนา บุญ หล)า ให)ความเห็นดังนี้ ๑) การให)ได)มาซึ่งบุคคลที่เปL น
อธิ ก ารบดี ควรใช) วิ ธี ก ารให) ส มั ค รเท1 า นั้ น ไม1 ค วรให) เ สนอชื่ อ ๒) กรณี ที่ จ ะให) ก รรมการที่ เ ปL น
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีลาออกเพื่อประสงคจะเปLนผู)เข)ารับการสรรหาเองนั้น มีความเห็นว1าไม1
ควรเพราะเห็นเช1นเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยว1าเปLนผู)วางเกณฑสรรหาไว)เอง หากต)องการเข)ารับ
การสรรหา ก็ ค วรตั ด สิ น ใจเอง มิ ใ ช1 ใ ห) ใ ครมาชั ก จู ง เมื่ อ ได) เ ปL น ก็ จ ะได) ทํ า หน) า ที่ ไ ด) อ ย1 า งเต็ ม ที่ มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเห็นควรให)ใช)วิธีการสมัครเท1านั้น
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว1ากระบวนการที่กําหนดให)เน)นการมีส1วนร1วมอีกทั้ง
สังคมไทยยังมีวัฒนธรรมของการไม1เปEดตัวอย1างเต็มที่ ในเมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ มีอํานาจกําหนด

๘
หลักเกณฑ จึงควรตัดสินใจก1อนเปLนกรรมการสรรหาฯ ถ)าคิดว1าจะมีส1วนเข)ารับการสรรหาเสียเอง ก็
อย1 า เปL น กรรมการสรรหาฯ จากนั้ น ได) ก ล1 า วสรุ ป ว1 า ถ) า เช1 น นั้ น ก็ ใ ห) ร ะบุ ท) า ยข) อ ๖ ด) ว ยว1 า
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีไม1มีสิทธิ์ได)รับการสรรหาเปLนอธิการบดี ส1วนประเด็นที่ ๔) ที่ให)คณะ
หรือหน1วยงานหาข)อสรุปการเสนอรายชื่อผู)สมควรดํารงตําแหน1งอธิการบดี โดยการลงคะแนนลับเพื่อ
ความเปLนประชาธิปไตย นั้น นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1า เปLนสิ่งที่ตรงข)ามกับเจตนารมณของ
ข)อบังคับ เพราะมิได)มุ1งให)ใช)วิธีลงคะแนนแต1ให)เน)นการปรึกษาหารือกันตามวิสัยของบุคคลที่มีความรู)
หรื อผู)มีคุณวุ ฒิ อีกทั้ งตามกระบวนการสรรหาก็มีการเลื อกอยู1แล) ว เพราะให)เ สนอรายชื่ อต1อสภา
มหาวิทยาลัยได) ๒ รายชื่อ
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ให)ข)อสังเกตว1 าในการเสนอชื่อมักขาดหน1 วยงานโรงเรียนมัธยมสาธิ ตฯ จึงเสนอให)เ พิ่มโดยระบุให)
ชัดเจนในข)อบังคับฯ
นายกสภามหาวิทยาลัยสรุปว1า ถ)าเช1นนั้นก็ให)ระบุไว)ในข)อ ๑๐ (๑) “...คณะหรือ
หน1วยงานที่เรียกชื่ออย1า งอื่นที่มีฐานะเทียบเท1าคณะ สํานัก และโรงเรีย นมัธยมสาธิตฯ โดยแต1ล ะ
หน1วยงานมีสิทธิเสนอรายชื่อ...”
มติที่ประชุม อนุมัติโดยให)ปรับแก)และเพิ่มเติมข)อความดังนี้
๑) ข)อ ๖ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ให)เพิ่มประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ
เปLนกรรมการ เปLนกรรมการลําดับที่ (๕) และข)อ (๕) เดิม ปรับเปLนข)อ (๖)
๒) เพิ่ มวรรคท) า ยข) อ ๖ ว1 า คณะกรรมการสรรหาอธิ การบดี ไ ม1 มีสิ ท ธิ ได) รั บ การ
สรรหาเปLนอธิการบดี
๓) ให) ร ะบุ ไ ว) ในข) อ๑๐ (๑) “...คณะหรื อหน1 ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย1 า งอื่ น ที่ มีฐ านะ
เทียบเท1าคณะ สํา นัก และโรงเรีย นมัธยมสาธิ ตฯ โดยแต1 ละหน1 วยงานมีสิทธิ
เสนอรายชื่อ...”
๓.๖ (ร4าง) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปD หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร! มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยเชิ ญผู) ช1 วยศาสตราจารยมณี รั ตน ลิ่ มสื บเชื้ อ คณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พร)อมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนําเสนอข)อมูลการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปp หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครความว1า หลักสูตรดังกล1าวได)ผ1านสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ โดยที่ ประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ยมี มติ ให) ปรั บแก) แล) วนํ าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยอี กครั้ งหนึ่ ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได)ดําเนินการแล)วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

๙
ฝDายกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ความเห็น
ว1า เอกสารเขียนไว) ชัดเจนว1าปรับ ปรุงหลั กสูต รเพื่อความพร)อมในการเข) าสู1อาเซียน ซึ่ งเปL นสิ่ งที่ ดี
จากการศึกษางานวิจัยพบว1า งานวิจัยของบริษัทรถยนตฮอนด)าของญี่ปุDน ก็ได)ทําวิจัยเกี่ยวกับสีที่นิยม
ในแต1ละประเทศ เพื่อจะได)ใช)สีของผลิตภัณฑให) สอดคล)องกั บกลุ1มเปrาหมาย อาทิ เวียดนามชอบ
สีเหลือง หลักสูตรมีวิชาใดรองรับประเด็นนี้บ)าง
รองศาสตราจารยฉั น ทนา สุ รั ส วดี กรรมการปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รฯ รายงานว1 า มี
รายวิชาต1างๆ เช1น ศิลปะตะวันออกและอาเซียน การออกแบบกราฟEกสบนบรรจุภัณฑ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ขอให)ระบุไว)ในคําอธิบายรายวิชาให)ชัดเจน มิฉะนั้น
อาจารยอาจจะไม1ได)สอน
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กล1าวแสดงความเห็นด)วยกับศาสตราจารยสนิท
อักษรแก) ว ที่ ให) เ พิ่ มเติมรายละเอี ย ดต1 า งๆ ไว) และเสนอแนะ ว1าในรายวิช าศิ ล ปะตะวั น ออกและ
อาเซียนนั้น ควรเพิ่มเติมรายละเอียดด)วยว1า “...มิให)ขัดแย)งกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมความเชื่อต1างๆ
ของแต1ละชาติ...”
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว1า หลักสูตรนี้ใช)เมื่อใด และนักศึกษาเก1าจะได)เรียนรู)สิ่ง
ใหม1ๆ เหล1านี้หรือไม1
รองศาสตราจารยฉันทนา สุรัสวดี รายงานว1าหลักสูตรนี้จะใช)กับนักศึกษาที่เข)าใหม1
ในปUการศึกษา ๒๕๕๖ ส1วนนักศึกษาที่มีอยู1เดิมนั้น จะปรับสาระการเรียนรู)จัดให)ได)เรียนรู)สิ่งใหม1ให)
เต็มที่เท1าที่สามารถจะดําเนินการให)ได)
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว1าหลักสูตรนี้ใช)เวลาปรับปรุง ๓ ปU เมื่อนําไปใช)
วิทยาการเริ่มเปลี่ยนไปต)องปรับปรุงอีก
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ ให)ข)อสังเกตว1าเปLนเพราะกระบวนการในการพิจารณามี
หลายระดับ ตั้งแต1กรรมการวิพากษหลักสูตร กรรมการประจําคณะ สภาวิชาการ กรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ฝDายกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัย รวม ๕ ระดับ จึงขอเสนอให)ลด
ขั้นตอน
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กล1าวว1าเห็นด)วยกับนายผดุงชาติ สุวรรณวงศ และ
ประการสําคัญนั้นอยู1ที่คุณภาพของกรรมการซึ่งจะทําให)กระบวนการต1างๆ ลดขั้นตอนลงได) ทั้งนี้ โดย
มีข)อสังเกตว1าในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการพิจารณาของฝDายกลั่นกรองหลักสูตร ได)
พบว1ายังมีที่ผิดหลายประการ แม)แต1การเขียนสะกดคํา ทั้งๆ ที่ได)ผ1านกรรมการชุดต1างๆ แล)ว
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ให)ความเห็นว1าหลักสูตรที่ดีมีคุณภาพ จําเปLนต)อง
ผ1านการกลั่นกรองอย1างดี

๑๐
นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1าเวลาที่ใช)ปรับปรุงถ)ามากเกินไปหลักสูตรก็จะล)าสมัย
ดังนั้น จึงควรลดขั้นตอนลง และการปรับปรุงสามารถปรับปรุงเฉพาะรายวิชา เพราะวิชาที่เรียนปU ๑
เมื่อเวลาผ1านไป ๔ ปU วิชาดังกล1าวอาจจะล)าสมัยไปแล)ว
รองศาสตราจารยฉันทนา สุรัสวดี ชี้แจงว1า กรรมการประจํา หลักสู ตรจะประชุ ม
หารือกันตลอดเวลา และสามารถปรับปรุงเปLนรายวิชาได) ใน มคอ. ๓
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว1ากระบวนการปรับปรุงหลักสูตรนั้น สามารถ
กระทํ า ได) ต ลอดเวลา โดยอาจปรั บ ใน มคอ. ๒ ก็ ไ ด) แต1 เ นื่ อ งจากเกณฑมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห1งชาติ (TQF) จึงทําให)การปรับปรุงหลักสูตรเปLนเรื่องใหญ1
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปp หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยให)
ข)อเสนอแนะ สรุปได) ดังนี้
๑) ให)เพิ่มรายละเอียดในคําอธิบายรายวิชาต1างๆ เพื่อรองรับการเข)าสู1ประชาคม
อาเซี ย น เช1 น รายวิ ช าศิ ล ปะตะวั น ออกและอาเซี ย น รายวิ ช าการออกแบบ
กราฟEกบนบรรจุภัณฑ เปLนต)น
๒) ในคําอธิบายรายวิชาศิลปะตะวันออกและอาเซียน ที่เพิ่มเติมรายละเอียดรองรับ
การเข)าสู1ประชาคมอาเซียน ให)ระบุด)วยว1ามิให)ขัดแย)งกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ความเชื่อต1างๆ ของแต1ละชาติ
๓) ควรปรับลดขั้นตอนการผ1านคณะกรรมการชุดต1างๆ ที่เกี่ยวข)องกับการพิจารณา
หลั ก สู ต รตรวจสอบหลั ก สู ต รอย1 า งรอบคอบ เพื่ อ ลดเวลาในการพิ จ ารณา
หลักสูตร
๔) ให)คณะกรรมการประจําหลักสูตรตรวจสอบปรับปรุงหลักสูตรตลอดเวลาเพื่อให)
ทันสมัย โดยอาจปรับปรุง มคอ. ๒ หรือ มคอ. ๓ ก็ได)
๓.๗ แต4 งตั้ งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ค ณะวิ ทยาการจั ด การ คณบดี ค ณะ
มนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร! และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยนํ าเสนอข) อมู ลต1 อที่ ประชุ มความว1 า ด) วยคณบดี คณะ
วิทยาการจัดการ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จะครบวาระการดํารงตําแหน1งในวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และสภามหาวิทยาลัยจะต)องดําเนินการ
สรรหาตามข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว1าด)วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๙
ข)อ ๗ ที่ได)กําหนดให)สภามหาวิทยาลัยแต1งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว1า “คณะกรรมการสรรหา
คณบดี” จํานวน ๕ คน โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปLนประธาน อธิการบดีเปLน
รองประธาน และกรรมการอื่นอีกสามคน ให)คณะกรรมการสรรหาแต1งตั้งกรรมการคนหนึ่งเปLนเลขานุการ

๑๑
การแต1งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให)ดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรก1อนที่คณบดีจะครบ
วาระหรือหลังจากคณบดีพ)นจากตําแหน1งภายในหกสิบวันแล)วแต1กรณี
ผู)ช1 วยศาสตราจารยธี ระศั กดิ์ อาภาวัฒ นาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจาก
คณาจารยประจํา ได)ขอหารือว1า ควรเลื่อนเวลาการสรรหาไปก1อนโดยแก)ไขข)อบังคับฯ ก1อนดําเนินการ
สรรหาและให)ข)อสังเกตว1า ๑) ข)อความในข)อ ๗ ที่กําหนดให)อธิการบดีเปLนรองประธานกรรมการนั้น
เปLนเพราะเหตุใด ๒) กรรมการอื่นอีกสามคนตามข)อ ๗ ควรระบุให)ชัดเจนว1ามาจากองคประกอบ
ใดบ) า ง ๓) ความในวรรคสาม ข) อ ๗ นั้น ควรปรั บให) เหมื อนกั บข) อบั งคั บว1 า ด) ว ยกรรมการสรรหา
อธิ การบดี ๔) ข) อ ๘ ที่ ร ะบุ ให) คณะกรรมการสรรหาฯ ดํ า เนิ น การสรรหาผู) มีคุ ณสมบั ติ ต ามข) อ ๕
จํานวนไม1เกินสองคนนั้น คณะกรรมการสามารถเสนอรายชื่อ ๑ คนได)หรือไม1 จะได)เปLนไปตามความ
ต)องการของประชาคม
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว1า การแก)ไขข)อบังคับว1าด)วยการสรรหาอธิการบดี
นั้นได)ดําเนินการมาแล)ว และได)เร1งรัดเพื่อให)ทันดําเนินการในคราวนี้ การเลื่อนเวลาในการสรรหา
หรือไม1 การจะปรับปรุงข)อบังคับหรือไม1นั้น ต)องพิจารณาว1าจะแก)ไขอะไรในข)อบังคับและแก)ไขเพราะ
อะไร สําหรับกรณีที่กําหนดให)อธิการบดีเปLนรองประธานกรรมการสรรหาคณบดีทุกคณะนั้น เปLนไป
ตามระบบราชการที่อธิการบดีซึ่งเปLนผู)บริหารสูงสุดระดับกรมเลือกผู)บริหารทุกคนหรือผู)อํานวยการ
กองในกรม แต1ในมหาวิทยาลัยใช)ระบบการสรรหา แล)วจะสรรหาโดยผู)บริหารสูงสุดไม1รับรู)เลยได)หรือ
ไม1ในขณะที่เวลาเลือกประธานกรรมการหลักสูตรระดับคณบดีก็ยังได)รับรู)
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อมูล
ว1า ในฐานะที่เปLนคณะกรรมการสรรหาคณบดีมาหลายครั้ง อธิการบดีเปLนกรรมการคนหนึ่ง ที่อาจ
เสนอความเห็น แต1กรรมการอีก ๔ คนก็อาจจะมีความเห็นที่แตกต1างจากอธิการบดีก็ได) เพราะฉะนั้น
จึงไม1น1าจะเปLนปBญหา กรณีอธิการบดีเปLนรองประธานกรรมการ
นายกสภามหาวิทยาลัยอธิบายเพิ่มเติมว1า กระบวนการสรรหาเปLนการไม1ให)อํานาจ
ไปอยู1ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเปLนอันตราย และถ)ายิ่งไม1ให)หัวหน)างานได)รับรู)เลยก็ยิ่งอันตราย ส1วน
กรณีกรรมการอื่นๆ นั้น ตั้งแต1มารับหน)าที่นายกสภามหาวิทยาลัย วิธีการที่ใช)อยู1ก็ได)ให)กรรมการมี
ที่มาจากหลายองคประกอบ แต1ไม1ให)อยู1ในสังกัดคณะนั้นๆ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว แสดงความคิดเห็นว1าอธิการบดีต)องเปLนกรรมการคน
หนึ่งในคณะกรรมการสรรหาคณบดี
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ให)ข)อมูลว1าที่ผ1านมา นายกสภามหาวิทยาลัยจะ
ให)กรรมการแต1ละองคประกอบเลือกกันเองว1าใครจะเปLนกรรมการ
ผู)ช1 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กล1า วแสดงความเห็ น ด)ว ยกับ ศาสตราจารย
ฐาปนา บุญหล)า ที่เสนอแนะให)ใช)หลักคิดและที่นายกสภามหาวิทยาลัยให)หลักคิดมานั้นก็เปLนการ
ถู ก ต) อ ง จากนั้ น ได) ใ ห) ข) อ มู ล ว1 า ที่ ผ1 า นมาอธิ ก ารบดี ก็ ร ะวั ง ไม1 แ สดงความคิ ด เห็ น ใดๆ เลย และให)
ข)อสังเกตว1าขณะนี้กระบวนการสรรหาจะยากขึ้นมาก เพราะกรรมการสรรหาก็มุ1งการบริหารเพื่อ

๑๒
อนาคต ขณะที่ มหาวิทยาลั ยก็ มีภาวะขาดแคลนผู) นํา เพราะไม1 ได) เตรี ยมคนไว)ก1อน ถ)า สรรหาจาก
บุคคลภายนอกก็ต)องตั้งเงินค1าตอบแทนให)สูง
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า เสนอแนะแนวทางดําเนินการ ดังนี้ ๑) ให)สภามหาวิทยาลัย
เลือกอธิการบดีแล)วให)อธิการบดีเลือกคณบดี แนวทางนี้อธิการบดีจะบริหารองคกรได)ง1าย แต1กระบวนการ
ติดตาม ตรวจสอบ ต)องเข)มแข็ง ๒) สภามหาวิทยาลัยเลือกอธิการบดีและคณบดีโดยตรง ไม1ต)องให)อธิการบดีมี
ส1 วนร1 วมในการเลื อกคณบดี ซึ่ งจะทํ าให) อธิ การบดี บริ หารได) ยาก เพราะคณบดี จะไม1 เกรงใจอธิ การบดี
๓) ดําเนินการตามแนวทางเดิมที่กําหนดไว) แนวทาง ๒) และ ๓) นี้ อธิการบดีจะบริหารได)ต)องมีบารมีมาก
เพราะไม1มีอํานาจถอดถอนคณบดีได) ดังนั้น หลักคิดจึงควรยึดหรือเห็นแก1ประโยชนในอนาคตขององคกร
ผู) ช1 ว ยศาสตราจารยธี ร ะศั ก ดิ์ อาภาวั ฒ นาสกุ ล ให) ข) อ สั ง เกตว1 า ประธาน
สภาคณาจารยและข)าราชการไม1เคยมีส1วนร1วมเปLนกรรมการสรรหาฯ เลย
นายกสภามหาวิทยาลัยให)แนวทางว1ากรณีนี้ที่ประชุมก็ควรเสนอให)ประธานสภาคณาจารย
และข)าราชการเปLนกรรมการสรรหาฯ จากนั้นได)ให)ข)อสังเกตว1า ๑) เปLนเวลาอันสมควรแล)วที่จะดําเนินการสรร
หาคณบดี เพราะคณบดี ทั้ ง ๓ คณะนั้ น จะครบวาระในเดื อนมกราคม สอดคล) องกั บ ที่ ที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยในครั้งก1อนก็เสนอแนะให)แต1งตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี ซึ่งครบวาระในเดือนมีนาคม
๒) หากไม1ให)อธิการบดีเปLนรองประธานกรรมการสรรหาก็ต)องมีเหตุผล เพราะขณะนี้เน)นการมีส1วนร1วม ดังนั้น
มีเหตุผลใดที่ไม1ให)อธิการบดีได)มีส1วนร1วม และถ)าไม1ให)อธิการบดีมีส1วนร1วมก็ต)องมีเหตุผลเช1นกันว1าเหตุใด
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการจึงต)องมีส1วนร1วม ๓) กรณีการนําเสนอรายชื่อนั้น ข)อบังคับก็กําหนด
ว1าไม1เกิน ๒ คน หมายความว1าเสนอรายชื่อเพียง ๑ คนก็ได) และ ๑ คนนั้นสภามหาวิทยาลัยอาจไม1เห็นชอบก็
ได) ดังนั้น จึงขอให)เลือกกรรมการตามปรารถนา ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวย้ําว1าควรให)เกียรติของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนว1าจะทําหน)าที่อย1างดีที่สุด และกรรมการสรรหาเองก็ควรตัดสินให)ได)ด)วยว1า
ผู)ที่จะได)รับการสรรหาเปLนคณบดีควรเปLนใคร เพราะกรรมการสรรหาจะใกล)ชิดและรู)ข)อมูลของบุคคลนั้น
ดีกว1ากรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไม1ได)เปLนกรรมการสรรหา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล1าวว1า เนื่องจากได)ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอย1างมาก
และทํางานด)านอุดมศึกษามานาน จึงรับรู)และเข)าใจดีว1าอุดมศึกษาเปLนประชาคมสร)างความเปLนเลิศ
ดังนั้น จึงต)องสรรหาคณบดีที่มีความสามารถมาสร)างความเปLนเลิศในหน1วยงาน ผู)ทําหน)าที่สรรหาเอง
ก็ต)องมีความเปLนเลิศด)วย จากกรณีที่มีมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปLนมหาวิทยาลัยใหม1และใช)การเลือก
ผู)บ ริ ห ารโดยตรง จึงทํ าให) โ อกาสที่ มหาวิ ทยาลั ย จะมี ความเปL น เลิ ศนั้ น ลดน) อยลง ทํ าให) โ อกาสจะ
ทัดเทียมนานาชาติ แม)แต1สิงคโปร มาเลเซีย ยังเปLนไปได)ยาก จากการไปศึกษาดูงานประเทศต1างๆ
ก็ พ บว1 าไม1 มี ใครเลื อกคณบดี และรองอธิ ก ารบดี ใ ห) อ ธิ ก ารบดี ได) เมื่ อสภามหาวิ ท ยาลั ย ไว) ใจเลื อ ก
อธิการบดีมาแล)วก็ให)อธิการบดีเปLนผู)เลือกรองอธิการบดีและคณบดีและสภามหาวิทยาลัยก็พิจารณา
ให)ความเห็นชอบ แม)จะมีอยู1บ)างที่ให)นํากลับไปทบทวนใหม1 จากนั้นได)ฝากข)อคิดว1า ๑) ควรใฝDฝBนหรือ
มุ1งเปrาหมายให)มหาวิทยาลัยมีความเปLนเลิศ หากมหาวิทยาลัยเปLนองคกรที่อ1อนแอ มีเรื่องต1างๆ ทําให)

๑๓
ติดขัดเปLนอุปสรรค ก็จะไม1สามารถมุ1งความเปLนเลิศได)เลย ๒) ระบบต1างๆ ของมหาวิทยาลัยจะไม1
ก)าวหน)าและบรรลุเปrาหมายได)เลย หากมัวถกเถียงในประเด็นต1างๆ เช1นนี้
ผู)ช1วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ กล1าวว1าจากที่ได)รับฟBงความคิดต1างๆ ก็มีความ
เข)าใจและยอมรับได) เพราะเน)นประโยชนสูงสุดของมหาวิทยาลัยเปLนหลัก จากการทํางานร1วมกับ
กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิก็ประจักษในความตั้งใจจริงของทุกท1าน
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ให)ข)อสังเกตว1าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มีคุณภาพมาก ผู)ทรงคุณวุฒิมุ1งมั่นช1วยเหลือจรรโลงมหาวิทยาลัยให)มีภาพลักษณเปLนที่ยอมรับ จึงควร
คิดอ1านว1าจะทําอย1างไรให)ประชาคมร1วมกันสร)างมหาวิทยาลัยให)เข)มแข็ง และมีชื่อเสียง ในขณะที่
ผู)ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนั้นตั้งใจทํางานเพื่อมหาวิทยาลัย
จากนั้น ที่ประชุมได)พิจารณาเลือกคณะกรรมการสรรหาคณบดีแต1ละชุด
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อเสนอแนะว1าหากสรรหาคณบดีจากบุคคลภายนอกที่
มีศักยภาพสูงระดับประเทศ ก็ให)พิจารณาด)วยว1ามหาวิทยาลัยต)องให)ค1าตอบแทนเท1าใด และต)องใช)
เงินเท1าใดในช1วงเวลา ๔ ปU ซึ่งเท1าที่เคยคิดคํานวณมาจะใช)ประมาณ ๔ ล)านบาทต1อ ๔ ปU
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว1า ขณะนี้คณบดีได)ค1าตอบแทนเท1าใด
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว1าเงินเดือนกับเงินประจําตําแหน1งรวมประมาณ
๖๐,๐๐๐ บาทต1อเดือน ถ)าเปLนบุคคลภายนอกก็ควรจะประมาณ ๘-๙ หมื่นบาท/เดือน
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว1า ถ)าค1าตอบแทนไม1มากก็จะไม1สามารถกระตุ)น
ให)บุคลากรภายในมาสมัครหรือตอบรับการได)รับการเสนอชื่อได) แต1ถ)าเพิ่มค1าตอบแทนอาจจะเกิดการ
แข1งขันแย1งชิงตําแหน1งกันอย1างรุนแรง ในขณะที่ตําแหน1งบริหารนั้นมีแต1ความรับผิดชอบและโซ1ตรวน
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช เสนอแนะว1า ควรมีค1าตอบแทนการบริหารจัดการ
อีกส1วนหนึ่ง และควรใช)แนวคิดของศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า คือให)ตั้งเปrาหมายรายได)ที่จะสร)าง
ให)มหาวิทยาลัย แล)วให)เปLนเงินรางวัล (Bonus)
มติที่ประชุม เห็นชอบแต1งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี ดังนี้
๑) คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบด)วย
(๑) ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า
ประธานกรรมการ
(๒) อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
(๓) รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
กรรมการ
(๔) ผู)ช1วยศาสตราจารยประชน แสงจักร
กรรมการ
(๕) ผู)ช1วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการ
๒) คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด)วย
(๑) หม1อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
ประธานกรรมการ
(๒) อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
(๓) ผู)ช1วยศาสตราจารยมณีรัตน ลิ่มสืบเชื้อ
กรรมการ
(๔) รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
กรรมการ
(๕) ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ
กรรมการ

๑๔
๓) คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด)วย
(๑) พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
ประธานกรรมการ
(๒) อธิการบดี
รองประธานกรรมการ
(๓) รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
กรรมการ
(๔) อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
กรรมการ
(๕) ผู)ช1วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
กรรมการ
๔) ให) คณะกรรมการสรรหาไปดํ า เนิ น การสรรหาบุ คคลที่ ส มควรได) รั บ การดํ า รง
ตําแหน1งเปLนคณบดีต1อสภามหาวิทยาลัย หากเห็นสมควรเสนอเพียง ๑ คนที่เหมาะสมที่สุดก็ได) แต1
หากมี ค วามก้ํ า กึ่ ง ในการตั ด สิ น ใจก็ ใ ห) เ สนอรายชื่ อ ต1 อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ๒ คน เพราะข) อ บั ง คั บ
กําหนดให)เสนอได)ไม1เกิน ๒ คน
๕) เมื่อสรรหาบุคคลเปLนคณบดีได)แล)ว ให)นํามาพิจารณาทบทวนต1อไปว1าจะปรับแก)
ข)อบังคับหรือไม1 อย1างไร
๖) หากบุคคลที่ได)รับการสรรหาเปLนบุคคลภายนอกที่มีศักยภาพระดับประเทศ ให)
คณะกรรมการสรรหาฯ พิ จ ารณาและนํ า เสนอด) ว ยว1 า ควรให) ค1า ตอบแทนเท1 าใด และต) องใช) เ งิ น
งบประมาณเท1าใดในช1วงเวลา ๔ ปU
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไม4มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให&ที่ประชุมทราบ
๕.๑ ขอทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเสนอขอโปรดเกล&าฯ แต4งตั้ง
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู& ท รงคุ ณ วุ ฒิ และอธิ ก ารบดี ข อง
สถาบันอุดมศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว1า ด)วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเสนอขอโปรดเกล)าฯ แต1งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได)กําหนดแนวทางในการปฏิบัติเสนอขอแต1งตั้งบุคคลให)ดํารงตําแหน1งดังกล1าว โดย
ขอให)เ สนอเรื่ องแต1 งตั้ งก1 อนวั นครบกํา หนดตามวาระไม1 เกิ น ๒ เดื อน เพื่อมิ ให)เ กิ ดกรณี แต1 งตั้ ง
ล1วงหน)าเปLนเวลานาน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ แจ& งผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอกรอบสอง มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏพระนคร
เลขานุ การสภามหาวิทยาลัยรายงานว1า สํา นักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา ได)มีหนังสือที่ มศ ๐๐๒/ (ว) ๒๖๐๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องขอ
แจ)งผลและส1งรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ประเมิน

๑๕
ซ้ํา) กลุ1มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี และเศรษฐศาสตร และมีมติให)ปรับผลการ
ประเมิ น จาก “ไม4 รั บ รองมาตรฐาน” เปM น “รั บ รองมาตรฐาน” รายละเอี ย ดดั ง เอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ แนวปฏิบัติกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให&ผู&ได&รับโปรดเกล&าฯ แต4งตั้ง
พ&นจากตําแหน4ง
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ทยาลั ย รายงานว1 า ด) ว ยสํ า นั กงานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
ได)ตอบข)อหารือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่อธิการบดีต)องพ)นจากตําแหน1งก1อนครบวาระ
ตามมาตรา ๓๐ (๓) แห1งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือ ตามมาตรา
๒๕ (๖) แห1งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมี
หน)าที่จะต)องนําความกราบบังคมทูลโปรดเกล)าฯ ถอดถอนอธิการบดีต1อไป รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔ การเปN ด หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รทางการศึ ก ษา เพื่ อพั ฒนาผู& ป ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต4าง ๆ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว1า ด)วยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได)มีหนังสือ
แจ)งมติคณะกรรมการคุรุ สภา ในการประชุ มครั้ งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวั นที่ ๒๕ กัน ยายน พ.ศ.
๒๕๕๕ ได) ใ ห) ก ารรั บ รองมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครสามารถจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พครู เพื่ อพั ฒนาผู) ป ระกอบวิ ช าชี พทางการศึ กษาในสั งกั ด ต1 า ง ๆ ที่ ยั งไม1 มี
ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พทางการศึกษา ในปU การศึกษา ๒๕๕๕ ได) ณ สถานที่ ตั้งหลั กของ
มหาวิทยาลัยเท1านั้น โดยในการรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน ต)องเปLนไป
ตามแนวปฏิบัติตามที่ได)แจ)ง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๕ การให&ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร!
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว1า ด)วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได)มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖ (๑) / ๖๐๐๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รับทราบการให)ความ
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนคร เมื่ อวั น ที่ ๑๒ ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรดังกล1าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได)อนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

๑๖
พระนคร ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่ อวั น ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอี ย ดดั ง เอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๖ การรับรองคุณวุฒิของผู&สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว1า สํานักงาน ก.พ. ได)มีหนังสือที่ นร ๑๐๐๔.๓/
๒๐๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และ นร ๑๐๐๔.๓/๒๖๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๕ รับรองคุณวุฒิของผู)สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน ๖
สาขาวิชา คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรใหม1 พ.ศ. ๒๕๕๒)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตรใหม1 พ.ศ. ๒๕๔๙)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรใหม1 พ.ศ. ๒๕๕๒) หลักสูตร
บริ หารธุ รกิ จบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาเศรษฐศาสตรธุ รกิ จ (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๔๙) หลั กสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปpและการละคร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) และสาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิ จ วิ ชาโทภาษาฝรั่งเศส (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมครั้งต4อไป
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว1าสภามหาวิทยาลัยกําหนดนัดหมายการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ ในวันศุกรที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห)อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปUการฝwกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
ผู)ช1วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู)จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

