รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕
วันศุกร!ที่ ๒๓ 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.

นายมีชัย ฤชุพันธุ
นายถนอม อินทรกําเนิด
รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
รองศาสตราจารยทองหล3อ วงษอินทร
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว
หม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
อาจารยวิชยานนท สุทธโส

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน3ง
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
ผู)ช3วยศาสตราจารยประชน แสงจักร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
ผู)ช3วยศาสตราจารยมณีรัตน ลิ่มสืบเชื้อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร
ผู)ช3วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ผู)ช3วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
รองอธิการบดี / เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู&ลาประชุม
๑. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
๒. ศาสตราจารยวิษณุ เครืองาม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ

๒
ผู&เข&าร3วมประชุม
๑. ผู)ช3วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
๓. อาจารยสืบวงศ กาฬวงศ
๔. อาจารยชาญเวทย อิงคเวทย
๕. ผู)ช3วยศาสตราจารยวาสนา เสนาะ
๖. ผู)ช3วยศาสตราจารยสุนันทา ศรีม3วง
๗. อาจารยณัฐกร ทองเพียร
๘. อาจารยอัณณพ ภราดรธรรม
๙. ผู)ช3วยศาสตราจารยภาวินีย มีผดุง
๑๐. อาจารยรณกร รัตนธรรมมา
๑๑. ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๑๒. นาง ญ หญิง สมแสน
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางลภัสรดา นาคพริก
นางพัชราวไล ไพรี

รองอธิการบดีฝCายวิชาการและบริการวิชาการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองคณบดีฝCายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ผู)ช3วยอธิการบดี/ผู)ช3วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หั ว หน) า กลุ3 มงานสภามหาวิ ท ยาลั ย /ผู) ช3 ว ยเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ3มงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.
ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประธานการประชุม
กล3าวเปFดการประชุมและได)ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได)ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ&งให&ที่ประชุมทราบ
ไม3มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕
นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกรที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ โดยมีแก)ไขดังนี้

๓
๑) หน)า ๔ ท)า ยบรรทั ดที่ ๖ ให) เพิ่มข)อความอีก ๑ ย3อหน) า “อาจารยวิ ชยานนท
สุทธโส ถามว3าค3าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยคุณวุฒิปริญญาเอกนั้นมีการปรับ
ขึ้นหรือไม3”
๒ ) หน) า ๕ บรร ทั ด ที่ ๗ จากท) า ยหน) า คํ า ว3 า “ …Hutehins…” แก) เ ปU น
“…Hutchins…”
๓) หน)า ๘ ย3อหน)าที่ ๒ บรรทัดที่ ๔ จากท)ายหน)า คําว3า “...กราฟFก...” แก)เปUน “...
กราฟFกส...”
๓.๑ (ร3 า ง) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร!
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เชิญอาจารย
ไพบูลย วิริยะวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพร)อมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
นําเสนอข)อมูลต3อสภามหาวิทยาลัย ความว3าคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได)ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ทยาการคอมพิ ว เตอร หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ หลั กสู ต ร
ดั งกล3 า วได) ผ3 า นสภาวิ ช าการ ในการประชุ มครั้ งที่ ๓/๒๕๕๕ และคณะกรรมการดํ า เนิ น งานของ
สภามหาวิทยาลัยฝCายกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๕ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ศาสตราจารยสนิ ท อั กษรแก) ว กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู) ท รงคุ ณวุ ฒิ ถามว3 า
หลักสูตรนี้มีวิชาใหม3ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอรอยู3มาก มีวิชาใดที่เตรียมนักศึกษาสู3อาเซียนบ)าง
อาจารยรณกร รัตนธรรมมา กรรมการปรับปรุงหลักสูตรให)ข)อมูลว3ามีรายวิชาการ
พัฒนาเว็บไซต การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ซึ่งจะเปFดตลาดสู3อาเซียนได)
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ให)ข)อสังเกตว3าสาขาวิชานี้เปFดสอนทุกมหาวิทยาลัย
จึงต)องการทราบว3าหลักสูตรนี้เด3นกว3าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นอย3างไร
อาจารยรณกร รัตนธรรมมา ให)ข)อมูลว3าหลักสูตรนี้มีสาระการเรียนรู)เกี่ยวกับการ
พัฒนา Application บนมือถือ ซึ่งหลายมหาวิทยาลัยไม3มี
ผู)ช3วยศาสตราจารยวาสนา เสนาะ กรรมการปรับปรุงหลักสูตรให)ข)อมูลเพิ่มเติมว3า
ผลการประเมินบัณฑิตพบว3า บัณฑิตสาขาวิชานี้มีความอดทนสูง และมีคุณธรรม จริยธรรม
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําให)
ข)อสังเกตว3า ๑) ในหน)า ๑๕-๑๗ ข)อ ๒.๓.๒) การเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรยังดู
สับสน ควรเขียนให)ชัดเจนเพื่อให)ง3ายต3อการบริหาร ๒) กลุ3มวิชาที่ ๓ ตั้งชื่อกลุ3มว3าอย3างไร
ผู)ช3วยศาสตราจารยวาสนา เสนาะ ชี้แจงว3ากําหนดให)นักศึกษาเลือก ๑๕ หน3วยกิตจาก
กลุ3มวิชาใดก็ได) แต3ถ)าต)องการเน)นกลุ3มวิชาใดเปUนพิเศษก็ให)เลือกกุล3มเดียวกัน

๔
นายกสภามหาวิทยาลัยแนะนําว3าควรตั้งชื่อกลุ3มที่ ๓ ว3าคอมพิวเตอรทางธุรกิจ และ
ให)เขียนระบุว3าเลือกเรียนรายวิชาจาก ๓ กลุ3มรวม ๕ รายวิชา
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ให)ความเห็นว3า รายวิชาเลือกบางรายวิชาสําคัญและควร
ให)นักศึกษาเรียนรู) ดังนั้น จึงควรระบุว3าให)เลือกเรียนจากทุกกลุ3มวิชา และไม3จําเปUนต)องระบุเปUนกลุ3มวิชา
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว3า ๑) หน)า ๙ ระบุ
จํานวนนักศึกษารับเข)า เพียงปbละ ๘๐ คน แต3หน)า ๑๐ ในการคิดคํานวณระบุจํานวนนักศึกษา ๓๒๐
คน แสดงว3ามีจํานวนผู)เรียนที่มีอยู3แล)วมาคํานวณด)วย ดังนั้นจะต)องอธิบายเพิ่มเติม ๒) งบประมาณที่
ต)องใช)ปbการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๔,๘๓๗,๕๐๐ บาท นั้นมีงบประมาณแล)วหรือไม3 เพราะได)เคย
แนะนําไปแล)วว3าให)นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเมื่อหลักสูตรได)รับอนุมัติ เพื่อ
จะได)เตรียมเงินงบประมาณรองรับ ๓) ค3าใช)สอย ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาทนั้นมีรายละเอียดอย3างไร
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให)ข)อมูลว3างบประมาณปb ๒๕๕๖ จํานวน
๔,๘๓๗,๕๐๐ บาทนั้นมีแล)ว
ผู)ช3วยศาสตราจารยวาสนา เสนาะ ให)ข)อมูลว3าค3าใช)สอย ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาทนั้นเปUน
ค3าเช3าคอมพิวเตอร ซึ่งจัดงบประมาณประจําปbไว)อยู3แล)ว
อุป นายกสภามหาวิ ทยาลั ย กล3 า วว3 า ต) องอธิ บ ายให) ชั ด เจนและงบประมาณหมวด
เงินเดือนนั้นใช)งบประมาณใด
ผู)ช3วยศาสตราจารยวาสนา เสนาะ ให)ข)อมูลว3าเปUนงบประมาณแผ3นดินซึ่งอุปนายก
สภามหาวิทยาลัยให)จัดไว)ในหมวดงบประมาณแผ3นดิน
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ให) ข) อ สั ง เกตว3 า รู ป แบบการนํ า เสนอหลั ก สู ต รใหม3 นั้ น
ทบวงมหาวิทยาลัยเดิมหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปdจจุบันเปUนผู)ออกแบบ เมื่อจะเสนอ
หลักสูตรปรับปรุง ควรออกแบบใหม3 แต3ก็มิได)ดําเนินการ กลับใช)รูปแบบเดียวกับหลักสูตรพัฒนาใหม3 สิ่งที่
สภามหาวิทยาลัยควรทราบคือ การใช)งบประมาณว3าเพิ่มจากเดิมเท3าใด และต)องการให)นําเสนอข)อมูล
พิจารณาเพียงพอประมาณ แต3พิจารณาแล)วว3าจะทําให)คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรต)องทํางาน ๒ ครั้ง
จึงมิได)ให)ทําตามที่สภามหาวิทยาลัยต)องการให)นําเสนอ นอกจากนั้นสิ่งที่ต)องการคือ ทําอย3างไรให)นักศึกษา
ที่เรียนอยู3ก3อนแล)วได)มีโอกาสเรียนรู)สาระใหม3ๆ ที่ดีขึ้นในหลักสูตรที่ปรับปรุง ดังนั้นจึงขอกําหนดนโยบาย
ว3 า ๑) ทุ กครั้ งที่ ป รั บ ปรุ งหลั กสู ตรนั้ นหมายความว3 า หลั กสู ตรที่ ปรั บปรุ งมี มากกว3 าหลั กสู ตรเดิ ม
เพราะฉะนั้นจะต)องจัดให)นักศึกษาที่เรียนอยู3เดิมได)เรียนรู)ด)วย ๒) การนําเสนอหลักสูตรต3อคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝCายกลั่นกรองหลักสูตร ให)เสนอรูปเล3มตามรูปแบบที่กําหนด ๓) ส3วนการ
นําเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยนั้น ให) เสนอเพียง ๓ ประเด็ น ประมาณ ๓ หน) ากระดาษ โดยมอบให) ผู)ช3 วย
ศาสตราจารยพิชิ ต ฤทธิ์จรู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารยประจํ าและฝCายวิ ชาการของ
มหาวิทยาลัยเปUนผู)ออกแบบการนําเสนอต3อสภามหาวิทยาลัย

๕
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว เสนอแนะให)กําหนดรูปแบบการนําเสนอหลักสูตร
ปรับปรุงต3อสภามหาวิทยาลัย โดยให)ระบุข)อมูลดังนี้ ๑) ข)อมูลรายวิชาที่ยกเลิกและรายวิชาใหม3 ๒)
งบประมาณที่ใช)เพิ่มจากเดิม ๓) ความเชื่อมโยงหลักสูตรระหว3างนักศึกษาที่มีอยู3เดิมกับนักศึกษาใหม3
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย
๑) ไม3ควรแบ3งรายวิชาต3าง ๆ เปUนกลุ3มวิชา เพื่อให)นักศึกษาได)เลือกเรียน
ตามความสนใจ โดยไม3จํากัด
๒) มอบนโยบาย
๒.๑) ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรที่ปรับปรุงจะต)องดี
มากกว3าหลักสูตรเดิม และควรจัดให)นักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรเดิมได)เรียนรู)ด)วย
๒.๒) การนํ า เสนอหลั ก สู ต รต3 อ คณะกรรมการดํ า เนิ น งานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝCายกลั่นกรองหลักสูตร ให)เสนอรูปเล3มตามรูปแบบที่กําหนด
๒.๓) การนําเสนอหลักสูตรต3อสภามหาวิทยาลัย ให)เสนอเพียง ๓
ประเด็น ประมาณ ๓ หน)ากระดาษ โดยมอบให)ผู)ช3วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจําและฝCายวิชาการของมหาวิทยาลัย
เปUนผู)ออกแบบการนําเสนอต3อสภามหาวิทยาลัย ในประเด็นตามข)อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
๓.๒ (ร3 า ง) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย เชิ ญ คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
กรรมการปรั บปรุงหลั กสูต ร ได) แก3 อาจารยชาญเวทย อิ งคเวทย และอาจารยณัฐ กร ทองเพี ย ร
นําเสนอข)อมูลต3อสภามหาวิทยาลัย ความว3า คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได)ปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรดังกล3าว
ได) ผ3 า นสภาวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝCายกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยถามคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีว3างบประมาณของ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นต3างคนต3างใช)หรือไม3
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชี้แจงว3างบประมาณส3วนที่แต3ละสาขาวิชาใช)
ในสาขาวิชาเองนั้นมีเฉพาะค3าใช)สอยของสาขาวิชา ข)อมูลงบประมาณที่ปรากฏในเอกสารหลักสูตรนั้น

๖
บางส3วนเปUนงบประมาณในสํานักงานอธิการบดี และเปUนไปตามนโยบายการใช)ทรัพยากรร3วมกัน ทั้งนี้
คณะจะสรุปข)อมูลนําเสนอเพิ่มเติม
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหน3ง ขอให)คณบดีไปเขียนข)อมูลให)เข)าใจชัดเจน
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เสนอแนะว3า ๑) ให)ปรับคําที่เขียนวัตถุประสงคข)อ ๑ คําว3า ส3งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เปUนคําว3า
มีคุณธรรมจริยธรรม และข)อ ๒ คําว3าพัฒนาความรู) ให)ใช)คําว3า มีความรู) เช3นกัน ๒) หน)า ๖๑ ใน
ตารางระบุจํานวนปbไว) ๕ ปb ควรระบุเพียง ๔ ปb
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ กล3าวว3า
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปUนศาสตรที่ใกล)เคียงกัน
จึงควรดําเนินการไปด)วยกัน โดยควรปรับภาษาที่ใช)แตกต3างกันให)เปUนอย3างเดียวกัน
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิ ทยาลัยจากคณาจารยประจํ าให)
ข)อสังเกตว3าหน)า ๑๕-๑๗ ข)อ ๒.๓ นั้น ไม3ต)องมีข)อ ๒.๓.๑-๒.๓.๓ เพราะบังคับให)เรียนทุกวิชา จึงไม3ต)อง
แบ3งเปUนกลุ3มวิชา ส3วนข)อ ๒.๓.๔ นั้นก็ให)ปรับเหมือนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ไม3ต)องมีกลุ3มวิชา
นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามผู)ช3วยศาสตราจารยประชน แสงจักร กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน3งบริหาร/คณบดีคณะวิทยาการจัดการว3า มีวิธีคิดคํานวณค3าใช)
สอยส3วนที่เพิ่มขึ้นมาหรือไม3 มีสูตรคิดค3าสาธารณูปโภคต3อนักศึกษารายหัวหรือไม3 ซึ่งจะทําให)สะดวก
ต3อการนําเสนอหลักสูตร โดยให)ระบุ ๒ ส3วนคือ งบประมาณและต)นทุน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการรายงานว3า ได)คิดและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยไปแล)ว
ค3าสาธารณูปโภคทั้งหมด (ค3าน้ําไฟ โทรศัพท ห)องสมุด) รวม ๔๔,๐๐๐ บาท/ปb
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบคณะวิทยาการจัดการให)คิดคํานวณเฉพาะค3าน้ํา ค3าไฟ
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ความเห็น
ว3า ข) อมูล ที่เสนอมาไม3ช3 วยในการตัดสิน ใจ เพราะไม3 มีข)อมูลรายได) ถ)า มีข)อมู ลส3ว นนี้ก็จ ะดีต3 อการ
ตัดสินใจ ขณะนี้การคิดรายได)-ต)นทุน จะคิดตามกิจการที่ทํา เพราะฉะนั้นการที่สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอรและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเรียนแตกต3างกัน ต)นทุนจึงต3างกัน
ทําให)รายได)-รายจ3ายไม3เท3ากัน จึงควรใช)กิจกรรมเปUนหลักว3าแต3ละสาขาวิชาแต3ละคณะมีกิจกรรม
อะไรบ)างและมีค3าใช)จ3ายเท3าใด
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย มอบสาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอรและสาขาวิ ช า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศคิ ด โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป คิ ด คํ า นวณข) อ มู ล ดั ง กล3 า วโดยให) ห ารื อ กั บ ผู) ช3 ว ย
ศาสตราจารยประชน แสงจักร เปUนข)อมูลพื้นฐานก3อนเพื่อเปUนต)นแบบให)แก3คณะอื่นๆ ในการคิด
ต)นทุนต3อหน3วยไปสอนคณะอื่น และสอบถามว3าจะใช)เวลาเพื่อการนี้เท3าใด
ผู)ช3วยศาสตราจารยวาสนา เสนาะ รายงานว3าจะดําเนินการพร)อมกับระบบงาน
ประชุมอิเล็กทรอนิกสของสภามหาวิทยาลัยที่ได)รับทุนวิจัยสนับสนุน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใช)เวลา ๑ ปb

๗
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายว3าให)ดําเนินการโดยเร็ว หากดําเนินการแล)ว
เสร็จภายใน ๖ เดือน (๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) จะได)รับงบประมาณงานวิจัยค3าตอบแทนเพิ่มอีก
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า ให)ข)อมูลว3ามีโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถหาซื้อมา
ใช)ได)เลย และเห็นด)วยว3างานประชุมสภามหาวิทยาลัยควรใช)ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งถูกกว3า
แทนการใช)กระดาษ/เอกสาร
หม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว3า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริห ารจัดการ (MIS) ใช)ได)หรือไม3 เพราะหากดํ าเนินการแล) ว
ระบบ MIS ไม3สามารถรองรับได)ก็จะไม3มีประโยชน
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ห ลั กสู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หลั ก สู ต ร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนคร โดยมอบสาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอรและสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศคิดโปรแกรมสําเร็จรูปการคิดคํานวณงบประมาณแบบต)นทุนการผลิต
บัณฑิตแต3ละสาขา โดยให)หารือกับผู)ช3วยศาสตราจารยประชน แสงจักร เปUนข)อมูล
พื้นฐานเพื่อเปUนต)นแบบให)แก3คณะอื่นในการคิดต)นทุนต3อหน3วย
๓.๓ แต3งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3า ด)วยรองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะครบวาระการดํารงตําแหน3งในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ จึงเห็นสมควรดําเนินการตามข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว3าด)วยคุณสมบัติและ
วิธี การสรรหาอธิ การบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยพิ จ ารณาแต3 งตั้ งบุ คคลทํ า หน) า ที่ คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามว3าได)เผยแพร3ข)อบังคับให)ประชาคมรับรู)แล)วหรือไม3
และขอให)สภาคณาจารยและข)าราชการช3วยเผยแพร3ให)ประชาคมรับทราบด)วย
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการรายงานว3าได)หารือกรรมการสภาคณาจารย
และข) า ราชการแล) ว ว3 า จะจั ด ประชุ ม คณาจารยและบุ ค ลากรชี้ แ จงให) ป ระชาคมรั บ ทราบว3 า
สภามหาวิ ทยาลั ย ได) ดํ า เนิ น การอะไรเพื่ อ ประชาคมบ) า ง ในเดื อนธั น วาคม และจะรั บไปเผยแพร3
ข)อบังคับฯ ให)ประชาคมรับทราบ
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติแต3งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้
(๑) พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
ประธานกรรมการ
(๒) ศาสตราจารยฐาปนา บุญหล)า
กรรมการ
(๓) คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
กรรมการ
(๔) อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
กรรมการ

๘
(๕) ผู)ช3วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการ
(๖) ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ
กรรมการ
(๗) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
๒) มอบสภาคณาจารยและข)าราชการเผยแพร3ข)อบังคับฯ ให)ประชาคมรับทราบด)วย
๓.๔ เลือกกรรมการที่จะแต3งตั้งเป>นคณะผู&บริหารพุทธวิชชาลัย (คบพ.)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอข)อมูลต3อที่ประชุมความว3า ตามข)อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครเรื่อง การบริหารและการดําเนินงานของพุทธวิชชาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข)อ ๓ ได)กําหนดให)มีคณะ
ผู) บริ หารพุ ทธวิ ชชาลั ยคณะหนึ่ ง เรี ยกโดยย3 อว3 า “คบพ.” ประกอบด) วยอธิ การบดี หรื อรองอธิ การบดี ซึ่ ง
อธิการบดีมอบหมายเปUนประธาน ข)าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต3งตั้งคนหนึ่งเปUน
กรรมการ และข)าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งข)าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน)าที่
ประจําอยู3พุทธวิชชาลัยคัดเลือกกันเองคนหนึ่งเปUนกรรมการ และข)าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยที่
ปฏิบัติหน)าที่ประจําอยู3ในพุทธวิชชาลัยที่ คบพ. มีมติแต3งตั้งเปUนเลขานุการ เพื่อให)บริบทและการดําเนินงาน
ของพุทธวิชชาลัยเปUนไปตามขั้นตอนที่กําหนดด)วยความเรียบร)อย จึงเห็นควรพิจารณาเลือกกรรมการ คบพ.
จากข) าราชการพลเรื อนหรื อพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยซึ่ งสภามหาวิ ทยาลั ยแต3 งตั้ ง ตามข) อ ๓ หลั งจากที่
คณะกรรมการ คบพ. ครบองคประกอบและจั ดการประชุ ม คณะกรรมการ คบพ. จึ งจะเสนอแนะต3 อ
สภามหาวิทยาลัยแต3งตั้งผู)ทรงคุณวุฒิทางด)านปรัชญา ด)านพระพุทธศาสนา ด)านภาษาไทย ด)านภาษาอังกฤษ
หรือภาษาอื่นที่ใช)อยู3ในอาเซียน ด)านละหนึ่งคนตามข)อ ๖ (๕) ของข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง การบริหารและการดําเนินงานของพุทธวิชชาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกสภามหาวิทยาลัยสอบถามความคิดเห็นของอธิการบดี ซึ่งอธิการบดีเสนอแนะ
ว3าไม3ควรยึดติดกับบุคคล โดยเห็นควรให)เปUนผู)อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะ
เปU น ผลดี ต3 อ การดํ า เนิ น งานด) า นคุ ณ ภาพของพุ ท ธวิ ช ชาลั ย และสรุ ป ว3 า เห็ น ควรแต3 ง ตั้ ง ผู) ช3 ว ย
ศาสตราจารยละอองทิพย มัทธุรศ เปUนกรรมการ เนื่องจากมีความรู)ความสามารถด)านการบริหารงาน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งจะเปUนประโยชนต3อการบริหารงานของพุทธวิชชาลัย
มติที่ประชุม เห็นชอบแต3งตั้งผู)ช3วยศาสตราจารยละอองทิพย มัทธุรศ เปUนกรรมการ คบพ. ที่
สภามหาวิทยาลัยแต3งตั้ง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ รายงานการปรั บปรุ งหลั ก สู ต รรั ฐประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชารั ฐ
ประศาสนศาสตร! หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุ ษ ยศาสตร! แ ละสั ง คมศาสตร!
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานที่ประชุมว3าสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกรที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

๙
สังคมศาสตรได)นําเสนอ (ร3าง) หลักสูตรปรับปรุงรัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.) โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ
อนุ มัติ หลักสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร หลั กสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย
๑) ให)ปรับแก)ตามข)อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑) ควรเพิ่มเติมรายวิชาที่นําไปสู3การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนได) และปรับลด
รายวิชาที่ซ้ําซ)อนลงให)สอดคล)องกับความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๒) ในรายวิชาการบริหารและการพัฒนาควรเพิ่มหัวข)อเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให)ครอบคลุมเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล)อม เศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรม
๑.๓) ควรมี ร ายวิ ช าที่ ให) ความรู) เ รื่ อ งความเปU น ไทย ความเปU น ชาติ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏต)องผลิตบัณฑิตที่มีความรู)ทุกมิติ ทุกบริบทของประเทศไทย เพื่อสะท)อนความ
เปUนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๑.๔) ให)ปรับภาษาที่ใช)ในหัวข)อการรับนักศึกษาซึ่งมีการซ้ําซ)อนกัน
๑.๕) ผังกระจายความรับผิดชอบควรปรับโดยเน)นคุณธรรมและจริยธรรม
ให)มากกว3าความรู)
๒) ให) กรรมการประจํ า หลั กสู ต รไปพิ จ ารณาว3 า สามารถจั ดให) นั ก ศึ กษาหลั กสู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรที่เข)าศึกษาในปbการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งใช)หลักสูตรเดิม
มาศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงนี้ และเมื่อสําเร็จการศึกษา ได)รับคุณวุฒิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตได)
หรือไม3 โดยให)รายงานต3อสภามหาวิทยาลัยต3อไป
ทั้งนี้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรได)ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(รป.บ.) เรียบร)อยแล)ว ดังรายงานที่เสนอต3อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ ศูนย!วัฒนธรรมพระนคร
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอ
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เกี่ยวกับศูนยวัฒนธรรมพระนคร ที่มิได)นําเสนอเข)า
วาระในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เพราะวาระการประชุมมีหลายวาระมาก โดยขอทราบข)อมูล
รายรับของศูนยวัฒนธรรมพระนคร รวมทั้งระเบียบที่กําหนดให)จัดสรรเปUนรายได)ของมหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าได)มีการดําเนินการเรื่องนี้มาเปUนลําดับ และ
ประธานคณะกรรมการคือหม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิจัย ก็ได)ติดตามโดยตลอด โดยจะประชุม
กรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝCายธุรกิจและการลงทุนในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้
จากนั้นได)รายงานเพิ่มเติมว3า คณะกรรมการศูนยวัฒนธรรมพระนครซึ่งมีคุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน เปUน
กรรมการอยู3ด)วย ก็ได)รายงานมหาวิทยาลัยให)รับทราบผลการดําเนินงาน และขณะนี้กลุ3มงานตรวจสอบ
ภายในก็ได)ตรวจสอบโดยขอข)อมูลและเอกสารเพิ่มเติม นอกจากนั้นประธานคณะกรรมการดําเนินงาน

๑๐
ของสภามหาวิทยาลัยฝCายธุรกิจและการลงทุน หม3อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย ได)ให)จัดทํารายงาน
เปรียบเทียบรายได)ในปb พ.ศ. ๒๕๕๔ กับ ๒๕๕๕ อุปสรรคและปdญหาในการดําเนินงานด)วย
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ให)ข)อสังเกตว3าในระเบียบไม3ระบุว3าให)นําส3งเงิน
เปUนรายได)ของมหาวิทยาลัย และไม3ระบุด)วยว3าให)ส3งให)เท3าใด จึงเสนอให)ไปกําหนดในระเบียบด)วย
นายกสภามหาวิทยาลัยแจ)งว3าไม3จําเปUนต)องระบุไว)ในระเบียบ เพราะรายได)จากทุก
หมวดต)องเข)ามหาวิทยาลัย เว)นแต3หมวดรายได)ซึ่งต)องมีการลงทุนสม่ําเสมอ ก็ให)ใช)ไปและสิ้นปbต)อง
รายงาน สรุปว3ามีการรับรายได)เข)ามหาวิทยาลัยโดยระบุในระเบียบ ถ)าระบุก็ให)ระบุว3าเมื่อสิ้นปbให)หัก
ค3าใช)จ3ายแล)วนําส3งมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจต)องแก)ไขข)อบังคับ
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา ให)ข)อมูลว3าคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยมีหนังสือ
ถึงมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให)นําเงินรายได)เข)ามหาวิทยาลัย จึงต)องกําหนดในข)อบังคับฯ
มติที่ประชุม รั บ ทราบและควรแก) ไขข) อบั งคั บ โดยให) ร ะบุ ในข) อบั งคั บ ฯ ว3 าให) ศูน ยวั ฒ นธรรม
พระนครนําเงินรายได)เข)ามหาวิทยาลัย
๔.๓ กําหนดวันสรรหาคณบดี
รองศาสตราจารยธีรยุทธ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒินําเสนอเรื่อง
สืบเนื่องเกี่ยวกับการแต3งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการว3า ควรกําหนดวันสรรหาที่ชัดเจนว3าเมื่อใด จะได)ไม3ซ้ําซ)อนกัน
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ความเห็นว3าเมื่อตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ไปดําเนินการ
ตามข)อบังคับแล)ว คณะกรรมการสรรหาแต3ละคณะ อาจกําหนดวิธีการที่แตกต3างกันได) จึงควรให)
เปUนไปตามดุลยพินิจและการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ไม3ควรเร3งรัดกรรมการ เพราะบาง
คณะอาจพบประเด็นปdญหา เช3นมีผู)สมัครรายเดียว หรือบางคณะไม3มีผู)สมัครเลย
ผู)ช3วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กล3าวว3าเห็นด)วยกับนายกสภามหาวิทยาลัยและให)ข)อมูลว3าพลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ประธาน
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได)มอบหมายให)เปUนเลขานุการ แม)การดําเนินงาน
ของคณะกรรมการสรรหาฯ จะเปUนอิสระ แต3ก็ยึดหลักการและในการดําเนินการก็จะศึกษาพิจารณาแนวทาง
ดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาฯ คณะอื่นๆ ด)วย เพื่อให)ไม3แตกต3างกันมากนัก
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ รายได&จากการวิจัย
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน รายงานว3าประชาคมได)ให)ข)อสังเกตว3ารายได)จาก
การวิจัยที่นําเข)ามหาวิทยาลัยนั้น ควรแบ3งให)คณะและสาขาวิชาด)วย

๑๑
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายในการทํางบประมาณว3าให)จัดทําเปUน ๒ ส3วน
ประกอบด)วย ๑) งบประมาณพื้นฐาน ๒) งบประมาณจากเงินรายได) ถ)าคณะและสาขาวิชามีรายได)
จากการวิจัยก็ให)จัดสรรงบประมาณการวิจัยให)คณะ/สาขาวิชาเพิ่มขึ้น
อธิการบดีให)ข)อมูลว3าระเบียบฯ ให)หักเข)ามหาวิทยาลัยเพียงร)อยละ ๕ ซึ่งต่ํากว3า
มหาวิทยาลัยอื่นๆ
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน ให)ข)อมูลว3า เมื่อได)รับงบประมาณการทําวิจัยจาก
สกว. ทาง สกว. จะจัดสรรให)ร)อยละ ๑๐ โดยแบ3งสัดส3วนให)มหาวิทยาลัยร)อยละ ๕ ให)คณะร)อยละ
๒.๕ และให)สาขาวิชาร)อยละ ๒.๕
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมอบนโยบายในการทํางบประมาณว3าให)จัดทําเปUน ๒ ส3วน ประกอบด)วย ๑)
งบประมาณพื้นฐาน ๒) งบประมาณจากเงินรายได) ถ)าคณะและสาขาวิชามีรายได)จากการ
วิจัยก็ให)จัดสรรงบประมาณการวิจัยให)คณะ/สาขาวิชาเพิ่มขึ้น
๖.๒ กําหนดการประชุมครั้งต3อไป
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว3าสภามหาวิทยาลัยกําหนดนัดหมายการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ ในวันศุกรที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห)องประชุม
สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปbการฝkกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
ผู)ช3วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู)จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

