รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
วันศุกรที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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.
ผู%ลาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายมีชัย ฤชุพันธุ
นายถนอม อินทรกําเนิด
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
ศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา ช)างขวัญยืน
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
รองศาสตราจารยวันทนา จันทพันธ

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน:ง
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน:ง
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน:งบริหาร
ผู)ช:วยศาสตราจารยประชน แสงจักร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน:งบริหาร
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน:งบริหาร
ผู)ช:วยศาสตราจารยมณีรัตน ลิ่มสืบเชื้อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน:งบริหาร
ผู)ช:วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ผู)ช:วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
รองอธิการบดี / เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารยชุติมา สัจจานันท
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร
รองศาสตราจารยโภคิน พลกุล
หม:อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
นายปBญญา โชติเทวัญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการส:งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน:ง

ผู%เข%าร1วมประชุม
๑. รองศาสตราจารยเกษม ช:วยพนัง
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

รองอธิการบดีฝDายวิจัย/ประธานคณะทํางานสังเคราะห
รายงานการวิจัยฯ
ผู)ช:วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
รองอธิการบดีฝDายวิชาการและบริการวิชาการ
ผู)ช:วยศาสตราจารยศรีสมร วนกรกุล
รองอธิการบดีฝDายบริหารจัดการ
รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค ผู)ช: วยอธิ การบดี /ผู) อํา นวยการกองนโยบายและแผน/
เลขานุการคณะทํางานสังเคราะหรายงานการวิจัยฯ
อาจารยไพบูลย วิริยะวัฒนะ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาจารยจักรพันธ กิตตินรรัตน
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ผู)ช:วยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ กรรมการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
อาจารยวรรณภา ฐิติธนานนท
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
อาจารยประภาภรณ แสนภักดี
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
อาจารยโสพิศ สืบศักดิ์
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ผู)ช:วยศาสตราจารยไอยเรศ ลิบลับ
กรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการท:องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารยอภิศักดิ์ คู:กระสังข
กรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการท:องเที่ยวและการโรงแรม
ผู)ช:วยศาสตราจารยศรีวรรณ จิระสุขทวีกุล กรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
สิ่งแวดล)อม
ผู)ช:วยศาสตราจารยพนิตา โสต)อง
กรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
สิ่งแวดล)อม
อาจารยวรลักษณ เขียวมีส:วน
กรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการท:องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารยพจนา บุญคุ)ม
กรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการท:องเที่ยวและการโรงแรม
อาจารยหัทญา เนตยารักษ
กรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
สิ่งแวดล)อม
ผู)ช:วยศาสตราจารยวรนุช แจ)งสว:าง
คณะทํางานวิเคราะหรายงานการวิจัยการพัฒนาระบบ
บริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม:
ผู)ช:วยศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต
คณะทํางานวิเคราะหรายงานการวิจัยการพัฒนาระบบ
บริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม:
อาจารยสายพิณ แก)วชินดวง
อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล)อม
นางสาวนิทรา เชื้อทอง
นักวิชาการสถิติ

๒๒. ผู)ช:วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
๒๓. นาง ญ หญิง สมแสน
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
นางสาวสมจิตร ดวงจันทร
นางลภัสรดา นาคพริก
นางพัชราวไล ไพรี

ผู)ช: ว ยอธิ การบดี / ผู) ช:ว ยเลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย /
ประธานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หั ว หน) า กลุ: มงานสภามหาวิ ท ยาลั ย /ผู) ช: ว ยเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ:มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ:มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ:มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ:มงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประธานการประชุม
กล:าวเปJดการประชุมและได)ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได)ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ%งให%ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ข1าวประชาสัมพันธโครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม1
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว:าตามที่สภามหาวิทยาลัยได)กําหนดให)มีการ
ประชุมสภามหาวิทยาลั ย วาระนโยบาย เมื่ อวั นที่ ๓๐-๓๑ มี นาคม ๒๕๕๕ ณ เดอะไทด รีส อรท
บางแสน จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณารายงานผลการวิจัยการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม:
และระดมความคิดเห็นข)อเสนอแนะในการวางแผนการดําเนินงานไปสู:ปฏิบัติ นั้น มหาวิทยาลัย โดย
ศูนยข)อมูลและการบริการได)นําเสนอข:าวประชาสัมพันธในหน)าหนังสือพิมพข:าวสด มติชน บ)านเมือง
แนวหน) า และคมชั ด ลึก ดั งตั ว อย:า งที่ ป รากฏในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบี ย บวาระนี้
จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ย รายงานว: า ตามที่ ได) มีการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น ฝDายเลขานุการได)
จัดทํารายงานการประชุม เสร็จเรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายว:ารายงานการประชุมนั้น ควรจดเปMนประเด็น
และสรุปในช:วงท)ายให)เข)าใจชัดเจน
มติที่ประชุม ๑) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ โดยมีแก)ไขดังนี้

๑.๑) หน)า ๑๑ ย:อหน)าที่ ๓ บรรทัดที่ ๓ แก)ไขข)อความว:า “...บุคคลที่ทําให)
เกิดการวิจัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยคนแรกคือ...” เปMน “...บุคคลที่ทําให)
เกิดการวิจัยสถาบันคนแรกคือ...”
๑.๒) หน)า ๒๑ คําว:า “...E-learning…” แก)ไขเปMน “...e-learning…”
๑.๓) หน)า ๒๕ บรรทัดที่ ๑๖ แก)ไขคําว:า “...ผู)ช:วยศาสตราจารยละอองทิพย
มัทธุรศ กรรมการและเลขานุการ...” เปMน “...ผู)ช:วยศาสตราจารยละอองทิพย
มัทธุรศ กรรมการและผู)ช:วยเลขานุการ...”
๑.๔) หน)า ๒๑ ย:อหน)าที่ ๓ บรรทัดที่ ๓ แก)ไขคําว:า “...ใช)โปรแกรมโมเดล...”
เปMน “...ใช)โปรแกรม Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment)…”
๒) การจัดทํารายงานการประชุมให)จดเปMนประเด็นและสรุปช:วงท)ายให)เข)าใจชัดเจน
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให%ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ ขออนุ มัติ ปริ ญญาบั ตรและประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ต ประจํ าภาคการศึ กษาที่
๒/๒๕๕๔ รอบที่ ๒
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว:าสํานักส:งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได)จัดทํา
บัญชีรายชื่อผู)สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๒ ปiการศึกษา ๒๕๕๔ รอบที่ ๒ ซึ่งสภาวิชาการได)
พิ จารณาผลการสํ าเร็ จการศึ กษาแล) ว เมื่ อวั นที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และได) นํ าเสนอนายกสภา
มหาวิ ทยาลั ยพิ จารณาให) ความเห็ นชอบการอนุ มั ติ ปริ ญญาบั ตรและประกาศนี ย บั ต รบั ณฑิ ตแล) ว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม อนุ มัติ ปริ ญญาบั ตรและประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ต ประจํ าภาคการศึ กษาที่ ๒/๒๕๕๔
รอบที่ ๒ แก:ผู)สําเร็จการศึกษาจํานวน ๕๙๑ คน แบ:งเปMน
ระดับปริญญาโท
จํานวน
๕
คน
ระดับปริญญาตรี
จํานวน
๕๘๖
คน
สาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.)
จํานวน ๒๐ คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร (วท.บ.)
จํานวน ๑๑๘ คน
สาขาวิชาศิลปศาสตร (ศศ.บ.)
จํานวน ๑๙๐ คน
สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.)
จํานวน ๒๑ คน
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) จํานวน ๒๓๗ คน
๓.๒ (ร1าง) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม1 พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ยเชิ ญผู) ช: วยศาสตราจารยประชน แสงจั กร คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการและอาจารยจักรพันธ กิตตินรรัตน กรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ นําเสนอร:างหลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม: พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผ:านการพิจารณาจากสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเมื่อวันที่
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อคิดเห็น
ว:า ๑) หลักสูตรนี้สอดคล)องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่
เน)นความยั่งยืน ๒) ควรเพิ่มเติมเรื่องเศรษฐกิจสร)างสรรคและเศรษฐกิจสีเขียวเข)าไปด)วย ๓) ควร
เพิ่มเติ มเรื่องการไปสู:ส ากลโดยมีวิ ชาที่เ กี่ย วข) องกั บเศรษฐกิจ ภูมิภาคและเศรษฐกิ จโลกด)ว ย และ
สําหรับเรื่องเงื่อนไขกฎเกณฑทางการค)าสากลและการคํานวณหรือการประเมินเศรษฐกิจต:อคุณค:า
การบริการระบบนิเวศในภาคธุรกิจมีบรรจุอยู:ในหลักสูตรหรือไม: ได)รับคําตอบจากอาจารยจักรพันธ
กิตตินรรัตน ว:ามีเนื้อหาดังกล:าวอยู:ในรายวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากร แต:จะเพิ่มรายละเอียดตาม
ข)อแนะนํา
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกตว:า
๑) มหาวิทยาลัยควรผลิตบัณฑิตให)เปMนนักเศรษฐศาสตรที่สามารถแข:งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได) แต:
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีความสามารถทางวิชาการไม:เท:ากับที่อื่น ดังนั้น อาจารย
จึงต)องมีความสามารถเปMนสองเท:า ๒) ผลการวิจัยจากนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจที่เปMน
ข)อมูลในการจัดทําหลักสูตรเศรษฐศาสตรนั้นมีความน:าเชื่อถือมากน)อยเพียงใด ๓) ความต)องการนัก
เศรษฐศาสตรในตลาดแรงงานมีมากน)อยเพียงใด หลักสูตรใหม:นี้เกิดมาจากความต)องการที่ไม:ซ้ําแผน
เดิมจึงต)องการทราบว:ามีแผนแม:บทที่รองรับหรือไม: ๔) หน)า ๘ วัตถุประสงคของหลักสูตรข)อ ๑.๓.๑
ที่ระบุว:าเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู)อย:างกว)างขวางนั้น ควรใช)คําว:า “ลึกซึ้ง” เพื่อเน)นให)เกิดคุณภาพ
๕) หน)า ๑๕-๑๖ มีรายวิชาที่ซ้ําซ)อนกันอยู:คือวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางเศรษฐศาสตรและรายวิชาหลัก
สถิติซึ่งคําอธิบายรายวิชาน)อยกว:า นอกจากนั้นยังมีรายวิชาวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรด)วย จึงควร
รวมรายวิ ช าสถิ ติ เ พื่อการวิจั ย ทางเศรษฐศาสตรและรายวิช าหลั กสถิ ติไว) ด) ว ยกัน ๖) รายวิช าการ
วิเคราะหเศรษฐกิจไทยควรใช)คําภาษาอังกฤษว:า Analysis of Thai Economy
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให)
กําหนดวัตถุประสงคเพิ่มเติมว:า “เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสามารถวิจัยประยุกตแนวคิดและทฤษฎีได)”
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ถามว: า หลั ก สู ต รเศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต นี้ แ ตกต: า งจาก
หลั กสู ต รเศรษฐศาสตรธุ ร กิ จมากน) อยเพี ย งใด และหากนักศึ กษาที่ เรี ย นหลั กสู ต รเดิ มอยู: ต) องการ
เปลี่ ย นไปเรี ย นตามหลั ก สู ต รใหม: จ ะทํ า อย: า งไร ได) รั บ คํ า ชี้ แจงว: า หลั กสู ต รใหม: จ ะเน) น ทฤษฎี ทาง
เศรษฐศาสตรมากขึ้น มีรายวิชาที่มุ:งเน)นไปตามจุดประสงคของหลักสูตรมากขึ้นกว:าเดิมและนักศึกษา
สามารถขอโอนรายวิชาได)เมื่อต)องการเรียนหลักสูตรใหม:
คณบดี คณะวิ ทยาการจัดการให) ข)อมูล ว:า แต:เ ดิมมีความต)องการการเปJด หลั กสู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ แต:เนื่องจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจศึกษา
เนื้อหาเหมือนกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร ธุรกิจระหว:างประเทศ ซึ่งมีอยู:

แล)ว จึงพัฒนามาเปMนหลักสูตรใหม:และใช)เปMนหลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ต:อไปจะไม:รับ
นั ก ศึ กษาสาขาวิ ช าเศรษฐศาสตรธุ ร กิ จ แล) ว และนั ก ศึ ก ษาที่ เ หลื อ อยู: ส ามารถโอนย) า ยมาเรี ย นใน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตได)
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะว:า ควรให)ข)อมูลแก:นักศึกษาว:าหากเรียนเพิ่มเติม
จะได)รับปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต อย:างไรก็ตาม หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตนั้นมีเปJดอยู:ทุก
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีอะไรรองรับการแข:งขันกับมหาวิทยาลัยเหล:านั้นบ)าง
อาจารยจักรพันธ กิตตินรรัตน ชี้แจงว:า ได)พัฒนาหลักสูตรให)สอดคล)องกับปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยที่เปMนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท)องถิ่น บัณฑิตสามารถนําความรู)ที่ได)ไปพัฒนา
ท)องถิ่นได) ต:างจากมหาวิทยาลัยใหญ: ที่ศึกษาเศรษฐศาสตรกระแสหลัก
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว:า การทําหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ซึ่งเปMน
เศรษฐศาสตรล)วน คนในท)องถิ่นจะเข)าใจหรือไม: ในขณะที่หลักสูตรเดิมเปMนการผสมผสานระหว:าง
ธุ ร กิ จ กั บ เศรษฐศาสตรซึ่ ง นํ า ไปใช) ไ ด) และตรงตามเปs า หมายหลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย เหตุ ใ ดจึ ง
ปรับเปลี่ยน
ศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา ช)างขวัญยืน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ให)ความเห็นว:า รู)สึกเสียดายเพราะเดิมคณะวิทยาการจัดการมีสาขาวิชาเกี่ยวกับการบริหารในระดับ
ปฏิบัติ แต:หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตที่เสนอมานั้นอยู:ในระดับระบบ เปMนทฤษฎี จึงควรพิจารณาว:า
จะยุติการเปJดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจหรือไม:
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว:า ๑)
อาจารยที่มีอยู:ในปBจจุบันนี้สอนได)หรือไม: เพราะต)องใช)อาจารยที่มีประสบการณสูง ๒) มีการบรรจุ
เนื้อหาเรื่องของตลาดเศรษฐศาสตรตามที่ตลาดต)องการหรือไม:
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ความเห็นว:า วิชาที่มีอยู:เปMนวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค มิใช:
เศรษฐศาสตรสําหรับชาวบ)านธรรมดา ดังนั้นหลักสูตรเดิมที่ใช)คําว:าเศรษฐศาสตรธุรกิจในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจน:าจะถูกต)องตรงตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยอยู:แล)ว
อาจารยจักรพัน ธ กิต ติน รรัต น ชี้แจงว: าการสร) างนักเศรษฐศาสตรคื อสร)างผู)ที่มี
ทักษะทางการคิด วิเคราะห การจั ดการทรัพยากร เปM นนั กวิจั ย นักวางแผน นักตั ดสิ นใจ สามารถ
ทํา งานได)ทั้งภาครัฐ และเอกชน หลักสู ต รใหม: นี้ ไม: ได)ตั ด เรื่ องการจั ด การทางธุร กิ จ ออกไปทั้ งหมด
เพียงแต:การสร)างนักเศรษฐศาสตรส:วนใหญ:ต)องเรียนเศรษฐศาสตรกระแสหลัก แต:หลักสูตรเดิมนั้นจะ
ได)รับคําถามว:าสามารถที่จะนําพาความรู)ไปสู:ความยั่งยืนตามที่กล:าวได)หรือไม: ด)วยกลไกและปBญหาที่
มากมายจึงสร)างหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่เปMนนักเศรษฐศาสตรที่มีทักษะทางการคิดวิเคราะห การ
จัดการทรัพยากร เปMนนักวิจัย นักวางแผน นักตัดสินใจสู:ตลาดแรงงาน และเติมแนวคิดเศรษฐศาสตร
ทางเลือก เช:น เศรษฐกิจพอเพียงหรือ ecosystem service ให)เห็นว:าเศรษฐศาสตรไม:ได)มองเพียง
เรื่องเงิน แต:ยังใส:ใจเรื่องของความสุขด)วย นี่คือคุณลักษณะที่ต)องการของบัณฑิตสาขาวิชานี้ ส:วนวิชา
เลือกก็มีโอกาสเลือกวิชาที่สนใจ เช:น การเงิน การธนาคาร รวมทั้งมีกระบวนการฝtกประสบการณ

วิชาชีพ มีกระบวนการหล:อหลอมอื่นที่ไม:ได)ระบุในรายวิชาเหล:านี้ที่ทําให)บัณฑิตอดทนใจสู) ซึ่งเปMน
คุณสมบัติที่องคกรส:วนใหญ:ต)องการ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว:า ได)กําหนดแผนเปJดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตในปiใด
คณบดีคณะวิทยาการจัดการตอบว:า อยู:ในแผนปi ๒๕๕๕ เปMนต)นไป
นายถนอม อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว:า ในหน)า ๓๑
รหัสวิชา ๓๕๙๒๔๐๖ ชื่อรายวิชาเศรษฐศาสตรทางเลือก แสดงว:าเปMนเรื่องรอง เปMนเพียงทางเลือก
แต: แนวคิ ด ทางตะวั น ออกนั้ น เรื่ องสํ าคั ญ ที่ สุ ด คื อแนวคิ ด เศรษฐศาสตรเชิงพุ ทธโดยการดํ า รงชี พที่
ถูกต)องหรือสัมมาอาชีวะ ความสัมพันธระหว:างความมั่งคั่งทางวัตถุกับการดํารงชีพที่ถูกต)องหรือความ
อยู:เย็นเปMนสุข ตามหลักธรรมะ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ เปMนต)น จึงควรคิดใน
เชิงปรัชญาให)ลึกซึ้งและคิดว:ารายวิชานี้ควรจะชื่อว:าอย:างไร เพราะสิ่งเหล:านี้ไม:ใช:เรื่องรอง นอกจากนี้
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้จะมีความรู)เรื่องชุมชนไทยน)อยมาก ในเชิงเศรษฐศาสตรก็ไม:ได)
ลึกซึ้งพอที่จะทําให)มีความเข)าใจในเรื่องปBญหาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเปMนเรื่องหลักในการผลิตบัณฑิต
และไม:สะท)อนให)เกิดความเข)าใจอย:างลึกซึ้ง
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกต
ว:ายังไม:เข)าใจชื่อรายวิชาเศรษฐศาสตรทางเลือก ถ)าเนื้อหาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยู:ในรายวิชา
เศรษฐศาสตรทางเลือก ชื่อรายวิชาคงไม:เหมาะสม จะทําให)ไม:เข)าใจดังที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยได)
กล:าวมา จากประสบการณที่ได)ร:วมการประชุมระดับโลกมีการยกตัวอย:างประเทศที่มีการพัฒนาอย:าง
ยั่งยืนสองประเทศคือประเทศญี่ปุDนที่มีการใช) ๓R คือ Reduce Reuse Recycle และประเทศไทยที่
ใช)เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) จึงควรเปลี่ยนชื่อวิชาให)เหมาะสม เพราะสําคัญมาก
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายว:า การนําเสนอหลักสูตรคราวต:อไปให)แนบ
แผนมาด)วย และได)ให)ข)อสังเกตว:าปBจจุบันไม:มีทิศทางในการจัดทําหลักสูตร อาจารยเชี่ยวชาญสาขาใด
ก็มารวมตัว กั นเปJ ดสาขาวิ ชานั้ น ๆ ทิ ศทางของมหาวิ ทยาลั ยไม: มี หากกํ า หนดทิศทางได)จ ะนําไปสู:
เปsาหมายที่กําหนดได) จึงควรพิจารณาว:าหลักสูตรนี้เสริมปรัชญามหาวิทยาลัยเพียงใดในการทําให)เกิด
ประโยชนแก:คนท)องถิ่น หากทําให)ดีผู)ประกอบการรายย:อย (SMEs) ทั่วประเทศจะมาเรียนรู)หลักสูตร
พื้นฐานเหล:านี้เพื่อนําไปใช)เปMนแนวคิดทางด)านเศรษฐศาสตรต:อไป
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให)
คิดนอกกรอบทําให)เปMนหลักสูตรที่ดีที่สุด เปMนหลักสูตรเศรษฐศาสตรท)องถิ่น ศึกษาเรื่องของท)องถิ่นให)
สอดคล)องกับวิสัยทัศนและพันธกิจ
ศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา ช)างขวัญยืน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ในข)อสังเกตว:า เศรษฐศาสตรกระแสหลักได)แก:เศรษฐศาสตรทุนนิยม และสังคมนิยม ปBจจุบันทุนนิยม
ได)รับการยอมรับมากกว:าสังคมนิยม แต:ในความเปMนจริงไม:ได)อยู:ที่การเปMนทุนนิยมหรือสังคมนิยม แต:
อยู:ที่ประเทศใหญ:มีอํานาจกว:าประเทศเล็ก จึงมีความคิดกันว:าทุนนิยมจะดีกว:า ดังนั้นจึงควรเลือกทาง
ที่ ๓ ที่เหมาะกับประเทศเล็ก คือเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยความรู)ทางเศรษฐศาสตรแบบเดิม และชี้
ข)อเสียทางเศรษฐศาสตรทั้งทุนนิยมและสังคมนิยมว:าไม:เหมาะกับประเทศไทยอย:างไร และเศรษฐกิจ

พอเพียงจะช:วยแก)ปBญหาอย:างไร หลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นประกอบด)วยหลายหลักการ เปMนทางที่ ๓
ที่เหมาะกับประเทศไทย เริ่มต)นอาจจะขัดต:อความรู)สึก และมีปBญหาเรื่องความเชื่อมต:อว:าจะเชื่อมต:อ
กระแสหลักอย:างไร หากจะสร)างใหม:ให)เปMนวิชาการต)องคิดโดยวิธีจัดการดําเนินการหลักสูตร มีการลง
พื้นที่ มีการลงสู:ปฏิบัติ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครน:าจะทําได)ดี
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ความเห็นเช:นเดียวกันว:า หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครน:าจะทําได)ดีคือหลักสูตรเศรษฐศาสตรท)องถิ่น เพราะปBจจุบันน:าเปMนห:วงท)องถิ่นที่ใช)หลัก
เศรษฐศาสตรของประเทศ มีการกู)เพื่อหวังผลในอนาคต แต:ไม:ได)บริหารในระดับประเทศ หากจัดทํา
หลั ก สู ต รนี้ จ ะต) อ งให) รู) พื้ น ฐานเศรษฐศาสตร รู) ถึ ง อั น ตราย และจะใช) ป ระโยชนอย: า งไร มี ค วาม
ระมัดระวัง โดยมุ:งเน)นไปที่ท)องถิ่น อาจจะทําให)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีชื่อเสียงจากหลักสูตรนี้
โดยให)อาจารยที่มีพื้นฐานกว)างมาดําเนินการ
ผู)ช:วยศาสตราจารยณรงคศักดิ์ จักรกรณ อาจารยประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิตให)ข)อมูลว:าในรายวิชาเศรษฐศาสตรทางเลือกกําหนดให)นักศึกษาเรียนเกี่ยวกับปรากฏการณ
เศรษฐกิจที่เปMนจริง จึงอาจจะใช)ว:าเศรษฐศาสตรเพื่อความยั่งยืนก็ได) ทุนที่มหาวิทยาลัยมีอยู:แล)วคือ
ทุนทางงานวิจัย เครือข:ายธุรกิจชุมชนที่มีความร:วมมือกันพอสมควร เช:น กรมส:งเสริมสหกรณ สํานัก
พั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย: อ ม ซึ่ ง เปM น พั น ธมิ ต รในการทํ า งานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาขี ด
ความสามารถเชิงธุรกิจของธุรกิจชุมชน หากนําทุนที่มีอยู:ไปขยายผลให)เกิดความชัดเจน เช:น การ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ท) อ งถิ่ น หรื อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนน: า จะดี ก ว: า เพราะมี ค วามพร) อ มและมี
เครือข:ายมากพอสมควร นอกจากนั้นยังได)มีการออกแบบหลักสูตรเพื่อการพัฒนาให)หน:วยงานเหล:านี้
บ)างแล)ว หากร:วมมือกันพัฒนาอาจจะเปMนหลักสูตรระยะสั้นให)กับผู)นําธุรกิจชุมชนที่เปMนพันธมิตรซึ่ง
ต)องการหลักสูตรเฉพาะด)าน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการจัดการธุรกิจเศรษฐกิจ
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร อธิการบดีให)ข)อมูลว:า จากข)อเสนอแนะทําให)
ต)องย) อนกลั บไปดู ตั วตนของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนคร เดิมเปM นหลั กสู ตรบริ หารธุ ร กิจ บั ณฑิ ต
(เศรษฐศาสตรธุ ร กิจ ) แต:จ ะเปลี่ ย นเปMน หลั กสู ต รเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต (เศรษฐศาสตร) หลั กสู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) นั้นเริ่มใช)ตั้งแต:เปMนวิทยาลัยครู เน)นเรื่องเศรษฐกิจที่นําไปสู:
การทําธุรกิจฐานรากของประชาชนมาโดยตลอด เปMนหลักสูตร ๒ ปiและ ๔ ปi ให)ความสําคัญกับผู)ที่
ทํางานแล)วมาเรียนเปMนภาคพิเศษ เพื่อให)ประชาชนฐานรากเข)าใจระบบธุรกิจเพื่อสร)างรายได)ในเชิง
เศรษฐศาสตรธุรกิจ ต:อมา ต)องการจัดทําหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) แต:กลับไม:
สอดรับกับ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในขณะที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
จะบูรณาการระหว:างบริหารธุรกิจ การจัดการและเศรษฐศาสตร ให)ผู)ที่ทํางานแล)วมาเรียน เกิดการ
พัฒนาอย:างดี จึงมีความเห็นว:า น:าจะปรับปรุงหลักสูตร ให)เปMนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยแบ:งเปM น ๒ หลั กสูต ร คื อ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบั ณฑิต เปM นหลั กสู ตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิตที่เด:นชัดและมีความเปMนสากล และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ที่เอื้อ
สําหรับผู)เรียนอีกกลุ:มหนึ่ง

ศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา ช)างขวัญยืน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
เสนอให)จัดทําหลักสูตรนี้เปMน ๒ โปรแกรม เพราะถ)ามีฐานและพันธมิตรในท)องถิ่นอยู:มากก็ยิ่งดีมาก
สามารถที่จะพัฒนาให)เปMนวิชาการได) เพราะหน)าที่ของมหาวิทยาลัยเมื่อมีความรู)เกิดขึ้นต)องทําให)เปMน
ศาสตร แล)วนําศาสตรย)อนกลับไปสู:การปฏิบัติ หากจัดเปMนหลักสูตรที่พัฒนาไปอย:างต:อเนื่องก็น:าจะ
ดําเนินการ แม)ในระยะต)นอาจจะยังไม:มีผู)เรียนมากนักแต:ก็เปMนทางให)อาจารยได)ทํางานวิจัย
นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะว:า ในปiแรกอาจจัดให)เรียนเหมือนกัน ปiที่สองก็ให)
เรียนด)วยกันได) ปiที่สามจึงให)แยกตามโปรแกรมที่เลือกและต)องปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ให)เกิดความสอดคล)องกัน จากนั้นได)ถามว:าต)องใช)ระยะเวลานานเท:าใดที่จะปรับปรุงให)เสร็จ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล:าวว:าต)องดําเนินการให)เสร็จในปi ๒๕๕๕ เพื่อเปJดใช)
ในปi ๒๕๕๖ ให)ได)
นายกสภามหาวิทยาลัยสรุปว:าต:อไปให)ปรับปรุงหลักสูตรโดยให)ดําเนินการเปMน ๒
โปรแกรม และควรให)ความสําคัญกับท)องถิ่นเพราะปBจจุบันท)องถิ่นขาดความรู)เรื่องปBญหาทางการเงิน
และการคลัง
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อมูลว:า
ชุมชนที่มีการจัดการธุรกิจขนาดเล็กโดยใช)ความหลากหลายทางชีวภาพเปMนฐานนั้นมีอยู:มาก แต:ยัง
ขาดความรู)ทางด)านการตลาด การขนส:ง หากจะสร)างความเข)มแข็งให)กับชุมชนก็ควรดําเนินการใน
เรื่องนี้ เชื่อว:ายังขาดความรู)ในเรื่องเหล:านี้อยู:มาก และมีผู)ต)องการมาก
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล:าวว:า
เศรษฐศาสตรท)องถิ่นนั้นมีความจําเปMนมาก การที่พ:อค)าคนกลางประสบความสําเร็จเพราะท)องถิ่นยัง
ด)อยความรู) หากเน) น ให) ดี สร) า งให) เกิ ด ความเข) มแข็ ง มี การวิเ คราะหทางเศรษฐศาสตรที่ ดี มี การ
ประหยัด มีการรวมกลุ:มเปMนสหกรณเพื่อต:อรองพ:อค)าคนกลาง มีการสร)างผลผลิตอย:างต:อเนื่อง จะทํา
ให)ประสบความสําเร็ จทางด)านเกษตรกรรม และเกิดความเข)มแข็ งขึ้น หากมหาวิ ทยาลัยให) ความ
ช:วยเหลือในส:วนนี้ สร)างความเข)มแข็งให)เกิดขึ้นในท)องถิ่นได)ก็จะเปMนผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครและสอดคล)องกับ พ.ร.บ.
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม: พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย
๑.๑) ให)ปรับปรุงตามข)อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) เพิ่มเติมเรื่องเศรษฐกิจสร)างสรรคและเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) เพิ่มเติมเรื่องการไปสู:สากล โดยมีรายวิชาเกี่ยวข)องกับเศรษฐกิจภูมิภาค
และเศรษฐกิจโลกด)วย
(๓) เพิ่มเติมเรื่องเงื่อนไขกฎเกณฑทางการค)าสากลและการคํานวณหรือ
การประเมินเศรษฐกิจต:อคุณค:าการบริการระบบนิเวศในภาคธุรกิจ
(๔) หน)า ๘ ข)อ ๑.๓.๑ วัตถุประสงคของหลักสูตร

ก. ที่ระบุว:าเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู)อย:างกว)างขวางให)ปรับแก)คําว:า
...อย:างกว)างขวาง... เปMนคําว:า ...อย:างลึกซึ้ง...
ข. ให) กํา หนดวั ต ถุ ป ระสงคเพิ่ มอี ก ข) อหนึ่ งว: า “เพื่ อผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
ทักษะสามารถวิจัยประยุกตแนวคิดและทฤษฎีได)”
(๕) รวมรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางเศรษฐศาสตรและรายวิชาหลักสถิติ
เปMนรายวิชาเดียวกัน
(๖) ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษรายวิ ช าการวิ เ คราะหเศรษฐกิ จ ให) ป รั บ แก) เ ปM น
Analysis of Thai Economy
(๗) รายวิชา ๓๕๙๒๔๐๖ เศรษฐศาสตรทางเลือก ให)เปลี่ยนชื่อรายวิชา
ให)เหมาะสม เพราะเนื้อหารายวิ ชาเน)นแนวคิดที่ลึ กซึ้งและเปMนเรื่อง
สําคัญ มิใช:ทางเลือกหรือเปMนเรื่องรอง
(๘) ให)เน)นความรู)เรื่องชุมชนไทย และความรู)ทางเศรษฐศาสตรที่จะทําให)
บัณฑิตเข)าใจชุมชนและเข)าใจเรื่องปBญหาเศรษฐกิจชุมชน
๑.๒) ให)ให)ข)อมูลแก:นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ว:า
หากเรียนเพิ่มเติมจะได)รับปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
๑.๓) ต:อไปให)พัฒนาหลักสูตรเปMน ๒ โปรแกรม คือเศรษฐศาสตรธุรกิจและ
เศรษฐศาสตรชุมชนหรือเศรษฐศาสตรท)องถิ่น
๒) มอบนโยบายในการนําเสนอหลักสูตรที่พัฒนาใหม: โดยให)แนบแผนการเปJด
หลักสูตรเสนอสภามหาวิทยาลัยด)วย
๓.๓ (ร1าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท1องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผู)ช:วยศาสตราจารยประชน แสงจักร คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการและผู)ช:วยศาสตราจารยไอยเรศ ลิบลับ กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ นําเสนอ (ร:าง)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท:องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งได)ผ:านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร)อยแล)ว โดยการปรับปรุงดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน
คุณวุฒิของสาขาวิชา (มคอ. ๑) และตามความสนใจของผู) เรียนที่สนใจวิชาการท:องเที่ยวและการ
โรงแรม รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกต
ว:า ๑) การปรับชื่อหลักสูตรจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท:องเที่ยวเปMนสาขาวิชาการท:องเที่ยวและ
การโรงแรมนั้นได)รับอนุมัติเรียบร)อยแล)วหรือไม: ๒) การเขียนสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่
จําเปMนต)องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้นควรสะท)อนสถานการณ การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม และให)ตรวจสอบหัวข)อย:อยเพราะมีเพียงหัวข)อ ๑๑.๑ เท:านั้น ไม:มีข)อย:อยอื่น ๓) ขอให)
แก)ไขคําผิดให)ถูกต)อง
ผู)ช:วยศาสตราจารยไอยเรศ ลิบลับ ตอบว:า ๑) การปรับชื่อได)รับอนุมัติแล)วตาม
กรอบเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ. ๑) สําหรับการเขียนสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปMน
นั้น กรรมการกลั่นกรองฯ ให)รวม ข)อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ เปMนความเรียง จึงไม:ต)องมีข)อย:อย ๑๑.๑
ดังนั้นจะนําไปแก)ไขให)ถูกต)องตามข)อเสนอแนะ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให)
ปรับวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยให)เพิ่มเติมประเด็นความรู)ทางวิชาการ การวิจัย วิเคราะหและ
สังเคราะห เพราะในหลักสูตรมีวิชาการสํารวจและการวิจัยสําหรับการท:องเที่ยวและการโรงแรม
นอกจากนี้ยังมีข)อสังเกตว:ารายวิชาดังกล:าวในคําอธิบายรายวิชามีแต:การวิจัย ไม:มีเนื้อหาของการ
สํารวจเลย จึงควรตรวจสอบและเปลี่ยนเปMนรายวิชาวิธีวิจัยสําหรับการท:องเที่ยวและการโรงแรมได)
หรือไม: นอกจากนั้น ยังมีรายวิชาที่ควรกําหนดให)เรียนแต:เปMนรายวิชาเลือก สามารถจะปรับเปMน
รายวิชาบังคับได)หรือไม: เช:น รายวิชาการดําเนินงานและการจัดการท:องเที่ยวเชิงนิเวศน ถ)าผู)สอนเก:ง
เนื้อหาวิชานี้จะจัดให)หลากหลายมาก ไม:ว:าจะเปMนโฮมสเตย การศึกษาการท:องเที่ยวเชิงนิเวศนซึ่ง
กําลังเปMนที่นิยม จึงควรกําหนดเปMนวิชาบังคับ
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เสนอแนะว:าจากการจัดลําดับประเทศที่ให)บริการทางการท:องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก มีความสัมพันธที่
ดีกับนักท:องเที่ยวนั้น ประเทศไทยอยู:ลําดับที่ ๒ เพราะอัธยาศัยไมตรีและการต)อนรับถึงแม)จะด)อยใน
เรื่องภาษาแต:ก็มีวัฒนธรรมที่ดีดังนั้นการที่หลักสูตรกําหนดรายวิชาภาษาต:างประเทศไว)หลายภาษาจึง
เปMนสิ่งที่ดีแต:ต)องเพิ่มเติมเนื้อหาความรู)ด)านวัฒนธรรมของแต:ละประเทศไว)ด)วย อีกทั้งสถานที่ฝtก
ประสบการณวิชาชีพ ก็ควรเลือกเฟsนสถานที่ที่เหมาะสมให)นักศึกษาได)ฝtกงานอย:างเต็มที่
ผู)ช:วยศาสตราจารยไอยเรศ ลิบลับ ให)ข)อมูลว:าตามกระบวนการผลิตบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุงนี้มีโรงแรมในแถบภาคใต)รองรับอยู: เพราะจัดเปMนสหกิจศึกษาและเปMนความร:วมมือกัน
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล:าวว:า
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ รู) จั ก ผู) บ ริ ห ารโรงแรมที่ มี คุ ณ ภาพ หากมี โ อกาสได) ฝt ก
ประสบการณวิชาชีพในโรงแรมเหล:านั้นก็จะเสริมคุณภาพให)กับนักศึกษาด)วย มหาวิทยาลัยต)องสร)าง
คุณภาพ โดยให)นักศึกษาฝtกงานกับโรงแรมมีชื่อเสียงได)รับการจัดลําดับในระดับโลก เมื่อนักศึกษาได)
ใบรั บ รองการผ: า นงานจากโรงแรมเหล: า นี้ จ ะเปM น ประโยชนแก: นั ก ศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ยิ น ดี ที่ จ ะติ ด ต: อ
ประสานงานให)เพื่อประโยชนของนักศึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัยกล:าวว:า บัณฑิตสามารถทํางานในหน:วยงานธุรกิจนําเที่ยว
โรงแรม หรือเปMนมัคคุเทศกได)หรือไม:
ผู) ช: ว ยศาสตราจารยไอยเรศ ลิ บ ลั บ ให) ข) อ มู ล ว: า หลั ก สู ต รนี้ มี ร ายวิ ช าเกี่ ย วกั บ
มัคคุเทศกซึ่งกระทรวงท:องเที่ยวและกีฬาจะพิจารณาว:าครอบคลุมวิชาทางการท:องเที่ยวมากน)อย

เพียงใด และนักศึกษาได)ไปศึกษานอกสถานที่ตามเส)นทางที่กําหนด ๗ เส)นทาง โดยมีมัคคุเทศกที่มีใบ
ประกอบวิชาชีพเปMนผู)บรรยายหรือไม: จึงจะออกใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศกให)
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล:าวว: า
จากประสบการณการท:องเที่ยวนั้น มัคคุเทศกควรมีความรู)และเข)าใจในวัฒนธรรมและสภาพแวดล)อม
ในท)องถิ่น ซึ่งเปMนที่สนใจมากสําหรับนักท:องเที่ยวต:างประเทศ มหาวิทยาลัยจึงควรให)นักศึกษาได)
เรียนรู) ฝtกฝนในสิ่งเหล:านี้และเสนอให)จัดเนื้อหาการท:องเที่ยวรูปแบบ One Day Trip ด)วย
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กล: า วว: า ควรสอนให) นั ก ศึ กษาเก็ บ เกี่ ย วความรู) เ กี่ ย วกั บ
วัฒนธรรม ประเพณี สภาพสิ่งแวดล)อม คําเล:าขานในท)องถิ่น เพื่อสามารถอธิบายให)นักท:องเที่ยวเกิด
ความตื่นตาตื่นใจได) และให)เพิ่มเติมในรายวิชาที่เกี่ยวกับการท:องเที่ยวโดยกําหนดกิจกรรมการวัดผล
ให)นักศึกษาเขียนอธิบายเรื่องแหล:งท:องเที่ยวแหล:งละ ๑ เรื่อง ประมาณ ๓-๕ หน)า และสาขาวิชา
สามารถนํ า ไปรวบรวมเรี ย บเรี ย งเปM น สารานุ ก รมแหล: ง ท: อ งเที่ ย วประเทศไทยและแปลเปM น
ภาษาต:างประเทศต:อไปได)
ผู)ช:วยศาสตราจารยไอยเรศ ลิบลับ แจ)งว:า จะนําไปเพิ่มเติมเปMนข)อกําหนดในวิชา
สัมมนาฯ
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอว:าควร
เพิ่มเติมเนื้อหาภูมิปBญญาไทยกับการท:องเที่ยวด)วย
นายกสภามหาวิทยาลัยสรุปว:า ให)สาขาวิชานําข)อเสนอแนะต:างๆ ไปเพิ่มเติมและให)
นําเสนอต:อสภามหาวิทยาลัยว:า หลังจากดําเนินการให)นักศึกษาเขียนอธิบายแหล:งท:องเที่ยวไปแล)ว ๖
เดือนได)กี่เรื่อง อะไรบ)าง โดยผู)สอนต)องอธิบายให)นักศึกษาเข)าใจว:าจากการศึกษาแหล:งท:องเที่ยวนั้น
ได)ความรู)และประสบการณอะไรบ)าง และจะสามารถนํามาเล:าให)นักท:องเที่ยวฟBงได)อย:างไร
ผู) ช: ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจําให)ข)อสังเกตว:า ในหน)า ๖ ความสําคัญของหลักสูตรควรปรับการเขียนให)สะท)อนคุณค:าเชิง
วิชาการ และข)อ ๑.๓.๓ วัตถุประสงคนั้นการใช)คํายังไม:เหมาะสม ข)อความว:า...ประสิทธิภาพทางการ
ใช)...ควรเปลี่ยนเปMน...ความสามารถทางการใช)... และการเขียนวัตถุประสงคไม:ควรระบุว:าอย:างน)อย ๑
ภาษา เพราะไม: จํ า เปM น ต) องเขี ย นเกณฑลงไป ระบุ ว: า เปM น ภาษาต: า งประเทศเพื่ อการสื่ อสารข) า ม
วัฒนธรรมก็เพียงพอแล)ว ส:วนการเขียนผลการเรียนรู)เชิงการพัฒนาลักษณะพิเศษนั้นเขียนดี ชัดเจน
แล)ว แต:รายวิชาการวิจัยนั้นควรปรับชื่อเพราะการสํารวจเปMนส:วนหนึ่งของการวิจัยอยู:แล)ว อาจจะ
ปรับเปMนการวิจัยเพื่อการท:องเที่ยวและการโรงแรม และเขียนคําอธิบายรายวิชาให)ครอบคลุมการ
ท:องเที่ยวและการโรงแรม อีกทั้งวิชานี้สามารถสอนให)นักศึกษารู)วิธีการทําวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
ท:องเที่ยวและการโรงแรมได) สํ าหรับรายวิ ชาสัมมนานั้นคําอธิบายรายวิชาสั้นไปทําให) สื่อความไม:
ชัดเจน จึงควรปรับให)ศึกษาประเด็นปBญหาและแนวโน)มทางการท:องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อนําไปสู:
การนําเสนอเพื่อการพัฒนา
นายผดุ ง ชาติ สุ ว รรณวงศ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก ล: า วว: า
สาขาวิชาการท:องเที่ยวนั้นเปMนหนึ่งใน ๘ สาขาวิชาที่ได)รับการรับรอง คือสามารถไปทํางานที่ใดก็ได)ใน

ประเทศกลุ:มอาเซียน ๑๐ ประเทศ ดังนั้น ๑) มัคคุเทศกจะเกิดการแข:งขันมากขึ้น และในปi ๒๕๕๘
จะมี มั ค คุ เ ทศกจากประเทศอื่ น เข) า มาในประเทศไทย จึ ง ควรผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถทํ า งานใน
ต:างประเทศได) โดยเตรียมความพร)อมเรื่องภาษาและวัฒนธรรมต:างประเทศ ความรู)ในเชิงการจัดการ
ร:วมกับบริษัทท:องเที่ยวของประเทศในกลุ:มอาเซียนด)วย ๒) สาขาวิชาต:างๆ นั้นเปMนทักษะทั้งสิ้น จึง
ต)องมีการเรียนรู)จากของจริง ชั่วโมงในการฝtกสหกิจศึกษา ๖ ชั่วโมงคงไม:เพียงพอ ต)องให)นักศึกษาลง
พื้นที่ฝtกปฏิบัติให)มากเพื่อจะได)ทําได)จริง และต)องมีงบประมาณเพื่อเตรียมนักศึกษาให)พร)อมสู:การ
แข:งขันรองรับการเปMนประชาคมอาเซียน
ศาสตราจารยกิ ตติคุณปรี ชา ช) างขวัญ ยืน กรรมการสภามหาวิ ทยาลัย คุณวุ ฒิให)
ข)อเสนอแนะว:า ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งคือผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท:องเที่ยว แหล:ง
ท:องเที่ ยวเสีย หายมากมายเพราะอุ ตสาหกรรมการท:องเที่ยว เน)นแต:ร ายได) ไม:คิดถึ งผลเสี ยที่เปM น
ต)นทุนของการท:องเที่ยว ว:าผลเสียนี้เปMนทุนที่คุ)มหรือไม:คุ)มทางเศรษฐศาสตร เพราะเกิดผลกระทบต:อ
ธรรมชาติและวัฒนธรรม เช:น โบราณสถาน รูปเขียนฝาผนัง ต)นไม) ที่ชํารุดและเสียหาย ดังนั้น หากจะ
กล:าวถึงผลกระทบควรระบุให)ชัดเจนเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สภาวะแวดล)อม วัฒนธรรมว:าเปMนอย:างไร
นอกจากนั้นควรมีวิชาการท:องเที่ยวอย:างยั่งยืนด)วย เพื่อสร)างจิตสํานึกในการรักษาชาติบ)านเมืองใน
ด)านต:างๆ มิฉะนั้น ต:อไปจะไม:มีใครมาท:องเที่ยวในประเทศไทย
ศาสตราจารยสนิ ท อั ก ษรแก) ว กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ สดง
ความเห็นด)วยกับศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา ช)างขวัญยืน และเสนอแนะว:า ๑) ควรเพิ่มเติมเนื้อหา
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การท: อ งเที่ ย วด) ว ย ๒) ในเรื่ อ งการวิ จั ย ควรเพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการรองรับนักท:องเที่ยว หรือให)อาจารยอธิบายให)นักศึกษาเข)าใจในประเด็นการ
รองรับนักท:องเที่ยวสําหรับสถานที่ท:องเที่ยวแต:ละแห:ง
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําให)
ข)อสังเกตเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิในหน)า ๑๔๔-๑๔๗ ที่กําหนดว:า กรณีสถาบันอุดมศึกษา
ต)องการพัฒนาหลักสูตรให)มีสาขาวิชาการท:องเที่ยวและการโรงแรมรวมกัน ให)เฉลี่ยหน:วยกิตราย
วิชาการท:องเที่ยวและการโรงแรมให)ใกล)เคียงกันและให)เปMนไปตามมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีของ
กระทรวงศึกษาธิการแต:ในหลักสูตรนี้รายวิชาส:วนใหญ:เปMนรายวิชาทางการท:องเที่ยว และรายวิชาที่
มคอ. ๑ กําหนดให)เรียนก็ไม:ปรากฏในหลักสูตร จึงไม:แน:ใจว:าจะสอนได)ครบหรือไม: เพราะบางวิชามี
เนื้อหาวิชามาก บางวิช าเปM นสองวิ ชามารวมกัน ทําให) ขัดกั บเกณฑใน มคอ. จึ งควรพิ จารณาและ
ตรวจสอบ มิฉะนั้น สกอ. อาจจะส:งกลับมาให)ปรับอีก
ผู)ช:วยศาสตราจารยไอยเรศ ลิบลับ ชี้แจงว:า จากการเข)าร:วมประชุมกําหนดกรอบ
มาตรฐาน (มคอ.) ได)สอบถามว:าสามารถรวมได)หรือไม: และได)รับคําตอบว:ารวมได) สําหรับรายวิชาที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะนั้นก็มีอยู:ในหลักสูตร กรณีที่รายวิชาทางการท:องเที่ยวมีมาก
เพราะเปMนรายวิชาการอบรมมัคคุเทศกเพื่อให)สามารถขอใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศกได) เมื่อรวมการ
ท:องเที่ยวและการโรงแรมก็ต)องรวมวิชาเพื่อให)หน:วยกิตอยู:ในจํานวนที่กําหนด ชื่อวิชาอาจจะหายไป
แต:ในคําอธิบายรายวิชามีและเนื้อหาครอบคลุมครบถ)วน

ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกต
ว: า หลายมหาวิ ทยาลั ย พยายามแยกการท: อ งเที่ ย วและการโรงแรมออกจากกั น เพราะเมื่ อ สํ า เร็ จ
การศึกษาแล)วบัณฑิตจะทํางานในแต:ละส:วนได) จึงขอให)ทบทวนว:าถ)ารวมเข)าด)วยกันแล)วบัณฑิตจะ
สามารถประกอบวิชาชีพได)หรือไม:
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท:องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยให)
ดําเนินการดังนี้
๑) เพิ่มข)อมูลสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปMนต)องนํามาพิจารณาใน
การวางแผนหลักสูตร ให)เขียนรายละเอียดให)สะท)อนสถานการณการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมและตรวจสอบกรณีมีแต:ข)อย:อย ๑๑.๑ ไม:มี ๑๑.๒
๒) แก)ไขคําผิดให)ถูกต)อง
๓) ปรับวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยเพิ่มเติมประเด็นความรู)ทางวิชาการ การวิจัย
วิเคราะหและสังเคราะห
๔) รายวิ ช าการสํ า รวจและการวิ จั ย สํ า หรั บ การท: อ งเที่ ย วและการโรงแรม ให)
ตรวจสอบเพราะมีแต:เนื้อหาการวิจัย ไม:มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสํารวจ อีกทั้งการ
สํารวจก็เปMนส:วนหนึ่งของการวิจัยอยู:แล)ว โดยให)เปลี่ยนชื่อรายวิชาเปMนวิธีวิจัย
สําหรับการท:องเที่ยวและการโรงแรม หรือ การวิจัยเพื่อการท:องเที่ยวและการ
โรงแรม และให)เขียนคําอธิบายรายวิชาให)ครอบคลุมทั้งการท:องเที่ยวและการ
โรงแรม
๕) ควรกํ า หนดรายวิ ช าเลื อกบางรายวิ ช าเปM น รายวิ ช าบั งคั บ เช: น รายวิ ช าการ
ดําเนินงานและการจัดการท:องเที่ยวเชิงนิเวศน รายวิชาการศึกษาการท:องเที่ยว
เชิงนิเวศน
๖) ในการเรียนรู)รายวิชาภาษาต:างๆ ให)เพิ่มเติมเนื้อหาความรู)ด)านวัฒนธรรมของ
แต:ละประเทศด)วย
๗) ให)เลือกเฟsนสถานที่ฝtกประสบการณวิชาชีพให)นักศึกษาได)ฝtกงานในโรงแรมที่มี
ชื่อเสียง โดยพลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ยินดีติดต:อประสานงานให)เพื่อ
ประโยชนของนักศึกษา
๘) จั ด ให) นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู) ทํ า ความเข) า ใจในวั ฒ นธรรม ประเพณี และสภาพ
สิ่งแวดล)อมในท)องถิ่น รวมทั้งการจัดการท:องเที่ยวในรูปแบบ One Day Trip
๙) ในรายวิชาที่เกี่ยวกับการท:องเที่ยว ให)มีข)อกําหนดเกี่ยวกับการวัดผลโดยผู)สอน
ให)นักศึกษาเขียนอธิบายแหล:งท:องเที่ยวแหล:งละ ๑ เรื่อง ความยาว ๓-๕ หน)า
ว:าจากการศึกษาแหล:งท:องเที่ยวนั้นได)ความรู)และประสบการณอะไรบ)าง และ
สามารถเล:าให)นักท:องเที่ยวฟBงได)อย:างไร ทั้งนี้สาขาวิชาสามารถนําไปรวบรวม
เปMนพจนานุกรมแหล:งท:องเที่ยวประเทศไทยและแปลเปMนภาษาต:างประเทศ

ต: อ ไป ทั้ ง นี้ เ มื่ อ ดํ า เนิ น การไปแล) ว ๖ เดื อ น ให) นํ า เสนอรายงานต: อ สภา
มหาวิทยาลัยว:านักศึกษาเขียนเรื่องราวดังกล:าวได)กี่เรื่องแล)ว
๑๐) หน)า ๖ ปรับการเขียนรายละเอียดในหัวข)อความสําคัญของหลักสูตรให)สะท)อน
คุณค:าเชิงวิชาการ
๑๑) ข)อ ๑.๓.๓ วัตถุประสงคให)ปรับการใช)คําในข)อความว:า...ประสิทธิภาพของการ
ใช)... เปMน ...ความสามารถในการใช)... และการเขียนวัตถุประสงคนั้นไม:ต)องระบุ
เกณฑ
๑๒) คําอธิบายรายวิชาสัมมนาเขียนสั้นไป สื่อความไม:ชัดเจน ให)ปรับเพิ่มให)ศึกษา
ประเด็นปBญหาและแนวโน)มทางการท:องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อนําไปสู:การ
นําเสนอเพื่อการพัฒนา
๑๓) ให)เตรียมบัณฑิตให)พร)อมสู:การแข:งขันในประชาคมอาเซียน โดย
(๑) เพิ่มความรู)ในเชิงการจั ดการร:วมกับบริษัทท:องเที่ยวของประเทศในกลุ: ม
อาเซียน
(๒) ให)นักศึกษาเรียนรู)จากของจริง เพิ่มชั่วโมงสหกิจศึกษาเพราะที่กําหนดไว)ยัง
ไม:เพียงพอ ต)องให)นักศึกษาลงพื้นที่ฝtกปฏิบัติให)มาก
(๓) ต)องมีงบประมาณเพื่อเตรียมนักศึกษาให)พร)อม
๑๔) การวิจัยถึงผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท:องเที่ยวให)ระบุให)ชัดเจนเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ สภาวะแวดล)อม วัฒนธรรม และให)เพิ่มวิชาการท:องเที่ยวอย:างยั่งยืน
และวิชากฎหมายเกี่ยวกับการท:องเที่ยวรวมทั้งให)มีการวิจัยเรื่องการทําความ
เข)าใจแก:นักศึกษาเกี่ยวกับประเด็นความสามารถในการรองรับนักท:องเที่ยว
๑๕) ให)ตรวจสอบ มคอ. ๒ หรือหลักสูตรปรับปรุงนี้กับ มคอ. ๑ หรือกรอบเกณฑ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาให)ถูกต)องสอดคล)องกัน
๓.๔ (ร1า ง) หลัก สู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตรสิ่ งแวดล% อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย เชิ ญ อาจารยไพบู ล ย วิ ริ ย ะวั ฒ นะ คณบดี ค ณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และผู)ช: วยศาสตราจารยศรีว รรณ จิร ะสุขทวี กุล กรรมการปรับ ปรุ ง
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล)อมนําเสนอ (ร:าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิ ท ยาศาสตรสิ่ ง แวดล) อ ม หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งได)ผ:านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว:าผู)สอนคนเดิมหรือไม: และมีการต:อยอดอย:างไร
ผู)ช:วยศาสตราจารยศรีวรรณ จิระสุขทวีกุล กล:าวว:าผู)สอนคนเดิมแต:ศึกษาเนื้อหา
ใหม:โดยไปต:อยอดให)กับนักศึกษาเดิมที่มีอยู:

ศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา ช)างขวัญยืน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ขอให)ตรวจสอบแก)ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษหลายวิชาที่ยังไม:ถูกต)อง
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล:าวว: า
หลั ก สู ต รนี้ ส ามารถอนุ มั ติ ไ ด) แต: ห ลั ก สู ต รนี้ ต) อ งมี ๓ มิ ติ คื อ การให) นั ก ศึ ก ษาเข) า ใจถึ ง ๑)
ทรัพยากรธรรมชาติ ๒) มลพิ ษสิ่งแวดล) อม ๓) การบริหารจัดการ และให)คณะกรรมการปรับปรุ ง
หลักสูตรดําเนินการดังนี้ ๑) แก)ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให)ถูกต)องดังที่ศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา
ช)างขวัญยืน ได)ให)ข)อสังเกตมาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษของคําว:า มลพิษทางอากาศในหน)า ๑๙, ๒๖ ที่
ใช)คําว:า Noise Pollution ซึ่งไม:ถูกต)อง ๒) วิชาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล)อมให)เพิ่ม
เนื้อหาวิธีการและการติดตามภัยพิบัติธรรมชาติ ๓) รายวิชาการประเมินผลกระทบต:อสิ่งแวดล)อมนั้น
ปBจจุบันใช)กันว:าการประเมินผลกระทบต:อสุขภาพและสิ่งแวดล)อม จึงควรปรับให)ทันสมัย ส:วนวิชา
พลังงานและสิ่งแวดล)อม ซึ่งเปMนวิชาเลือกนั้นควรจัดเปMนวิชาบังคับเลือก
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ให)ข)อสังเกตในประเด็นต:อไปนี้ ๑) ความสอดคล)องของหัว ข)อกับรายละเอียด ยังขาดรายละเอีย ด
ความสําคัญของหลักสูตร ๒) งบประมาณครุภัณฑไม:สอดคล)องกับจํานวนนักศึกษา ๓) ไม:พบรายวิชา
เตรียมฝtกประสบการณวิชาชีพ ๔) ควรจัดให)เรียนรายวิชาวิถีไทยก:อนรายวิชาวิถีโลก ๕) การกําหนด
ตัวบ:งชี้การดําเนินงานในหน)า ๗๑ ข)อ ๑๕-๑๗ นั้นหลักสูตรทั่วไปกําหนดไว) ๕ ปi แต:หลักสูตรนี้ไม:มีปi
ที่ ๕ และไม:ได)กรอกข)อมูลข)อ ๑๕ และ ๑๖
พลอากาศเอก นพพร จั น ทวานิ ช กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อสังเกตว:า หน)า ๑๔ ค:าใช)จ:ายต:อหัวปiแรกมาก ปiต:อไปลดลง แสดงว:าไม:ได)คิดรวมนักศึกษาที่มีอยู:
เดิมด)วย การคิดค:าใช)จ:ายต:อหัวควรเปMนการเฉลี่ยนักศึกษาเก:าและใหม: มิใช:คิดเฉพาะนักศึกษาใหม: จึง
ขอให)นําไปตรวจสอบและเฉลี่ยใหม:
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว:า การนําอาจารยจากคณะอื่นมาร:วมสอนนั้นมีการจ:าย
ค:าตอบแทนการสอนหรือไม:
ผู) ช: ว ยศาสตราจารยศรี ว รรณ จิ ร ะสุ ข ทวี กุ ล ให) ข) อ มู ล ว: า หากเปM น อาจารยใน
มหาวิทยาลัยไม:ได)จ:ายค:าตอบแทนการสอน
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว:าข)อมูลงบประมาณที่ทําไว)นั้น ไม:สามารถบ:ง
บอกได)จริงว:าการเปJดหลักสูตรแต:ละครั้งต)องใช)งบประมาณจํานวนเท:าใด ทั้งนี้ค:าใช)จ:ายที่ต)องคํานวณ
ในการเปJดหลักสูตรได)แก: ๑) เงินเดือนที่ใช)สําหรับอาจารยประจําหลักสูตร ๒) ค:าบรรยายสําหรับ
อาจารยจากภายนอก ๓) ค:าสาธารณูปโภค ๔) ค:าอุปกรณการจัดการเรียนการสอน ต)องคํานวณว:าใช)
งบประมาณเท:าใดแล)วนํามาเฉลี่ยกับจํานวนนักศึกษาที่รับมาว:าเปMนเท:าใด ได)กําไรหรือขาดทุนเท:าใด
และต)องจ:ายงบประมาณเพิ่มเติมอีกเท:าใด เพราะจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น ต)นทุนเพิ่มมากขึ้น ตัวเลขที่
คิดมาจึงไม:ถูกต)อง ให)ไปคํานวณมาใหม: จากนั้นได)ถามว:าเพราะเหตุใดนักศึกษาชั้นปiที่ ๑ จึงต)องเรียน
วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หากเปลี่ยนเปMนรายวิชาภาษาไทยในกฎหมายที่ควรรู)จักได)หรือไม:

ผู) ช: ว ยศาสตราจารยพรทิ พ ย รั ก ชาติ ผู) ช: ว ยอธิ ก ารบดี / ผู) ช: ว ยเลขานุ ก ารสภา
มหาวิ ทยาลั ยให)ข)อมูลว: า เนื้ อหาวิ ชานี้กําหนดให)ศึกษาเกี่ยวกั บความสําคั ญของภาษาและการฝt ก
ทักษะการใช)ภาษา เน)นการใช)ภาษาอย:างมีวิจารณญาณ มีทักษะการคิดวิเคราะหสร)างสรรค สามารถ
ย:อความ สรุปความ ตีความ วิเคราะห ประเมินค:า สืบค)นและนําเสนอผลการศึกษาค)นคว)าด)วยวาจา
ลายลักษณอักษรและสื่อประสมได) โดยมีวัตถุประสงคให)นักศึกษารักการเรียนรู) สามารถใช)ภาษาใน
การศึกษาค)นคว)าเพิ่มเติมและศึกษาต:อในอนาคต
ศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา ช)างขวัญยืน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ให)ข)อมูลเพิ่มเติมว:า การบรรจุวิชานี้ไว)ในหลักสูตรทุกมหาวิทยาลัย เนื่องจากผู)ที่สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมที่ไม:ใช:สายศิลป~ห รือมีการใช) ภาษาที่ดี สอบไม:ผ:านหรือได)คะแนนน)อยในการทดสอบการใช)
ภาษาไทย และขาดทักษะการใช)ภาษารายวิชานี้จึงเน)นให)นักศึกษาสามารถจับความได) ย:อความได) หา
ประเด็นได) ทั้งนี้ ปBญหานี้มาจากการเปลี่ยนวิธีวัดผลจากอัตนัยเปMนปรนัย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อมูลว:า
เดิมเปMนหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ต:อมาเปลี่ยนเปMนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเน)นวิชาที่จําเปMนต:อการ
ดํารงชีวิตในสังคม เปMนความรู)จําเปMนพื้นฐาน
ผู) ช: ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจําให)ข)อมูลว:า หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปMนโครงสร)างตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
เปMนหลักสูตรที่ยังใช)โครงสร)างเดิม แต:ขณะนี้ฝDายวิชาการกําลังปรับปรุงและจะนําไปใช)ในปiการศึกษา
ต:อไป ทุกมหาวิทยาลัยกําหนดให)ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเรียนกลุ:มวิชาภาษา เพราะนักศึกษา
ส:วนใหญ:อ:อนด)อยในการใช)ภาษาไทยทั้งการอ:าน การเขียน การจับใจความ รายวิชานี้จึงมีความสําคัญ
มากและยังควรเพิ่มเติมในทุกวิชาไม:ใช:เฉพาะในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอให)ฝDาย
วิชาการเน)นประเด็นการนําเสนอหลั กสูตรโดยให)มีการสรุป การปรั บปรุงหลักสูตรว:าสะท) อนถึงสิ่ ง
ใดบ)าง เช:น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ความเปMนตัวตนของหลักสูตร มิใช:นําเสนอไป
ตามรูปแบบ (Format) ของหลักสูตรเท:านั้น
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายว:าการนําเสนอหลักสูตรทุกหลักสูตรให)จัดทํา
บทสรุปผู)บริหาร (Executive Summary) เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบว:าจะทําอะไรและทําอย:างไร
มติที่ประชุม ๑) อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล)อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครโดยให)ดําเนินการดังนี้
(๑) ให)ตรวจสอบแก)ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให)ถูกต)อง
(๒) รายวิชา ๔๐๖๓๔๑๕ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล)อมให)เพิ่ม
เนื้อหาวิธีการและการติดตามภัยพิบัติธรรมชาติ
(๓) รายวิชาการประเมินผลกระทบต:อสุขภาพและสิ่งแวดล)อม
(๔) ปรับรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล)อมจากวิชาเลือกเปMนวิชาบังคับเลือก

(๕) ให)เพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข)อความสําคัญของหลักสูตรในหน)า ๑๐
(๖) ตรวจสอบและปรับแก)ข)อมูลงบประมาณในหน)า ๑๔ ค:าใช)จ:ายต:อหัว
รวมทั้งงบประมาณครุภัณฑให)สอดคล)องกับจํานวนนักศึกษา
(๗) เพิ่มรายวิชาเตรียมฝtกประสบการณวิชาชีพ
(๘) ให)ปรับแก)การกําหนดตัวบ:งชี้การดําเนินงานในหน)า ๗๑ ข)อ ๑๕-๑๗
โดยให)เพิ่มข)อมูลจาก ๔ ปi เปMน ๕ ปi และให)กรอกข)อมูลในข)อ ๑๕-๑๖
ด)วย
๒) ในการนําเสนอหลักสูตร
(๑) ให)สรุปการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรว:าสะท)อนสิ่งใด เช:น แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ความเปMนเอกลักษณของหลักสูตร
(๒) ให)จัดทําบทสรุปผู)บริหารเสนอสภามหาวิทยาลัยว:าจะทําอะไร และทํา
อย:างไร

๓.๕ การสังเคราะหรายงานการวิจัยการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม1
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเกษม ช:วยพนัง นําเสนอข)อมูล
ต:อที่ป ระชุ มว: าตามที่ สภามหาวิ ทยาลัย ในการประชุมครั้ งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวัน ที่ ๓๐-๓๑ มี นาคม
๒๕๕๕ ได)มอบหมายให)คณะทํางานสังเคราะหงานวิจัยการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม:
ตามคํ า สั่ ง ที่ ๐๐๒/๒๕๕๕ ดํ า เนิ น การสั ง เคราะหงานวิ จั ย โดยรวบรวมประเด็ น ข) อ ความ และ
ข) อเสนอแนะพร) อมทั้ งได) จั ด เรี ย งลํ า ดั บ ความสํ า คั ญในการดํ า เนิ น งานนั้ น คณะทํ า งานสั งเคราะห
งานวิจัยได)ดําเนินการเรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอแนะว:า
ควรจัดประชุมเฉพาะวาระนี้เพื่อให)กรรมการสภามหาวิทยาลัยได)ร:วมกันแสดงความคิดเห็น อีกทั้งการ
ประชุมครั้งนี้ขาดกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีส:วนร:วมในการวิจัยซึ่งลาประชุม จากนั้นได)สอบถาม
ว:าข)อมูลในเอกสารนี้ประธานการวิจัยแต:ละกลุ:มได)เสนอมาหรือไม: เพราะยังมีส:วนที่ต)องการเพิ่มเติม
ให)สมบูรณขึ้น
อธิ การบดี กล: าวว: า ตามมติ ที่ป ระชุมครั้ งที่ ๔/๒๕๕๕ นั้น ให) นํา ผลการสั งเคราะห
รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม:มาเสนอต:อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ จึงขอเสนอให)กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดยรับในหลักการและให)ประธาน
แต:ละกลุ:มการวิจัยพิจารณารายละเอียดแล)วนํากลับมารายงานอีกครั้งในการประชุมครั้งต:อไป
นายกสภามหาวิทยาลัยกล:าวว:าสภามหาวิทยาลัยรับในหลักการแล)ว ยกเว)นการตั้ง
สถาบั นนวั ตกรรมซึ่งต)องใช) ทรั พยากรอย:า งมาก หากจะนํา ผลการวิ จัย ไปดํ าเนิน การต)องคํา นึงถึ ง
ทรัพยากรว:าทําอย:างไรให)เกิดประสิทธิภาพ แต:บทสรุปนี้ยังไม:ได)แปลงเปMนแผนปฏิบัติ ดังนั้นจะต)อง

กํ า หนดผู) ดํ า เนิ น การหรื อกรรมการทํ า แผนปฏิ บั ติ เมื่ อมี ความชั ด เจนแล) ว จะได) จั ด งบประมาณให)
ดําเนินการ ปรับปรุงแผนพัฒนาฯ หรือจัดทําแผนพัฒนาฯ ใหม:ให)สอดคล)องกัน
ผู) ช: ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจําเสนอว:าเพื่อให)เกิดความรอบคอบมากขึ้น ควรนําเอกสารนี้ไปศึกษาและนําเสนอในการประชุม
ครั้งต:อไปเพื่อพิจารณาเชิงตัดสินใจว:าจะดําเนินการต:อไปอย:างไร หลังจากนั้นจึงจัดทําแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) พร)อมกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน เพราะการตัดสินใจควรใช)ข)อมูลประกอบและ
พิจารณาจากบริบทอื่นๆ ด)วย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ความเห็น
ว:าสภามหาวิทยาลัยให)เวลากับการสังเคราะหนี้น)อยไป ทั้งนี้ควรสังเคราะหไปจนถึงว:าจะดําเนินการ
ต:อไปอย:างไร เรียงตามลําดับความสําคัญก:อนหลังด)วย จากนั้นได)ถามว:าข)อมูลที่สังเคราะหมาแล)วนั้น
สังเคราะหอย:างไร
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว:าเปMนการสังเคราะหจากประเด็นปBญหาอุปสรรคที่
พบจากผลการวิจัยทั้ง ๕ เล:ม แต:เท:าที่พิจารณายังไม:นําไปสู:การปฏิบัติ เพราะฉะนั้นขอให)กรรมการ
ช:วยกันพิจารณาให)ละเอียดโดยเฉพาะอธิการบดี จากนั้นมาพิจารณาว:าจะดําเนินการหรือจะจ)างใคร
แล)วนําไปสู:การปฏิบัติให)ได) โดยสภามหาวิทยาลัยจะช:วยคิดว:าควรจะทําอย:างไร
อธิการบดีรายงานว:าตามมติสภามหาวิทยาลัยวาระนโยบาย ณ เดอะไทด รีสอรท
บางแสน จังหวัดชลบุรี ที่ได)มอบหมายให)มีการวิจัย ๑ สาขา ๑ งานวิจัยนั้น ได)มอบนโยบายดังกล:าว
โดยรองอธิการบดีฝDายวิจัยและสถาบันวิจัยและพัฒนาได)ร:วมหารือกันแล)วว:าจะทําอย:างไรให)แต:ละ
สาขาเข)าใจวิธีปฏิบัติและทําวิจัย
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตว:า ถ)าอะไรดําเนินการแล)วก็มาพิจารณาต:อว:ายัง
เหลืออะไรอีกที่ยังไม:ได)ดําเนินการ
ผู) ช: ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจํากล:าวว:า เชิงระบบฝากความหวังไว)ที่แผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยใช)ข)อมูลที่นําเสนอมา
เปMนจุดเน)น เพื่อให)คณะต:างๆ ได)ขับเคลื่อนต:อไปอย:างชัดเจน แต:ขณะดําเนินการต)องสนใจข)อมูลจาก
ผลงานวิจัยแต:ละเล:มด)วย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอว:า ๑)
การวิ จั ย นั้ น สามารถทํ า ได) เ ร็ ว กว: า ประเด็ น อื่ น ๆ หากมี ก ารสนั บ สนุ น โดยวิ ธี ก ารนั้ น อาจจะหา
ผู)เชี่ยวชาญเพื่อปรึกษาหารือ แนวทางการพัฒนาให)เกิดคุณภาพ เช:น วารสารวิจัยของมหาวิทยาลัย
ทําอย:างไรให)วารสารมีคุณภาพ
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อมูลว:าประเด็นของวิทยาลัยการฝtกหัดครูกับโรงเรียน
มัธยมสาธิตฯ ก็ได)หารือกันแล)ว
นายผดุงชาติ สุ วรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู)ทรงคุ ณวุฒิ กล:า วว:า การ
บริการวิชาการ การพัฒนาการผลิตบัณฑิตนั้นบางประเด็นก็ทําได)ง:าย โดยมอบนโยบายให)ดําเนินการ
ได)เลย แต:บางประเด็นต)องมอบหมายคณะทํางานและหารือกันในคณะทํางาน ฉะนั้นบางหัวข)อเฉพาะ

เรื่องใหญ:ให)มีคณะกรรมการศึกษาค)นคว)าและคิดพิจารณา โดยต)องให)เวลาด)วย และต)องการความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลั ยเสีย ก:อนว:า จะให)ดํ าเนินการหรือไม: ถ) าเห็นชอบก็นําไปสู:การจัดทํ า
แผนปฏิบัติการและมอบให)ฝDายบริหารรับไปดําเนินการเปMนกลุ:มเล็กและนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต:อไป
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอว:า ใน
หน)า ๑๓ ข)อ ๑.๒.๓ ให)เพิ่มเรื่องคุณภาพงานวิจัยด)วยเปMน “เน)นงานวิจัย สร)างองคความรู) มีคุณภาพ
และสามารถประยุกตใช)”
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิแสดง
ความเห็ น ด) ว ยที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ให) ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การไปก: อ น แต: วิ ธี ดํ า เนิ น การควรมี
คณะทํางานไปจัดทํารายละเอียดว:าจะดําเนินการอย:างไร ใครรับผิดชอบ อาจจะเปMนบุคคลภายในหรือ
มีบุคคลภายนอกมาร:วมก็ได) และพิจารณางบประมาณที่จะต)องใช)โดยทํารายการสรุปและนําเสนอ
สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อพิ จ ารณาตัด สิ น ใจว: า จะจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คัญ ก: อน-หลั งอย: า งไร โดยต) องใช)
ระยะเวลาในการพิจารณาสักครึ่งวัน
นายกสภามหาวิทยาลัยกล:าวสรุปว:า สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการและมอบ
อธิการบดีไปศึกษารายละเอียดของเอกสาร ทั้งนี้บางหัวข)อก็นํามารวมกันได)และให)พิจารณาว:าเรื่องใด
ใครทํา จําเปMนต)องจ)างบุคคลภายนอกหรือไม: หรือเรื่องใดที่หน:วยงานภายในสามารถดําเนินการได)
โดยจัดให)มีค:าตอบแทนและถือเปMนผลงานการวิจัย แล)วให)รายงานต:อสภามหาวิทยาลัย เพราะหาก
ดําเนินการสําเร็จก็ถือเปMนองคความรู)ต:อการบริหารมหาวิทยาลัย เช:น เรื่องหลักสูตรจะทําอย:างไรให)
ทันสมัยให)เชื่อมโยงกันได) เปMนต)น
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและมอบอธิการบดีไปศึกษารายละเอียดว:าหัวข)อใดสามารถ
รวมกันได)และพิจารณาแต:งตั้งผู)ดําเนินการในแต:ละเรื่องว:าเรื่องใดหน:วยงานภายใน
สามารถดําเนินการได) โดยจัดให)มีค:าตอบแทนและถือเปMนผลงานวิจัย หรืออาจจะ
จ)างบุคคลภายนอกดําเนินการ และให)รายงานต:อสภามหาวิทยาลัยต:อไป
๓.๖ การพิจารณาคําร%องเรียน (วาระลับ)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให)ที่ประชุมพิจารณาคําร)องเรียนของบุคลากรที่ไม:ได)รับ
ความเปMนธรรมกรณีการต:อเวลาราชการโดยดําเนินการเปMนวาระลับ
ที่ประชุมร:วมพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบแต:งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร)องเรียนโดยมี นายถนอม อินทรกําเนิด
เปMนประธานกรรมการ ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)วและคุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
เปMนกรรมการ อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน เปMนเลขานุการ โดยปฏิบัติหน)าที่ตามที่ได)รับ
มอบหมาย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

ไม1มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให%ที่ประชุมทราบ
ไม1มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม1มี
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๒๐ น.
ผู)ช:วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู)จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

