รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
วันศุกรที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ห$องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ป*การฝ,กหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

..............................................................
ผู$มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
ผู$ลาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นายมีชัย ฤชุพันธุ
นายถนอม อินทรกําเนิด
คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว
หม6อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย
รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร
รองศาสตราจารยวันทนา จันทพันธ

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง
ประธานสภาคณาจารยและข)าราชการ/กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง
อาจารยปราโมทย เทพพัลลภ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหาร
ผู)ช6วยศาสตราจารยประชน แสงจักร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหาร
อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหาร
ผู)ช6วยศาสตราจารยมณีรัตน ลิ่มสืบเชื้อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน6งบริหาร
ผู)ช6วยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ผู)ช6วยศาสตราจารยพิชิต ฤทธิ์จรูญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
รองศาสตราจารยสุพจน แสงเงิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
รองอธิการบดี / เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารยชุติมา สัจจานันท
ศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา ช)างขวัญยืน
รองศาสตราจารยโภคิน พลกุล
นายปBญญา โชติเทวัญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการส6งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6ง

๒
ผู$เข$าร3วมประชุม
๑. ผู)ช6วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง
๒. รองศาสตราจารยฉันทนา สุรัสวดี
๓. ผู)ช6วยศาสตราจารยมณฑา กิมทอง
๔. อาจารยวิเชษฐ สุดใด
๕. อาจารยรัศมี สุทธโส
๖. อาจารยณัฐศรัณย ชุมวรฐายี
๗. อาจารยฉันทัส เพียรธรรม
๘. อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี
๙. อาจารยวิชยานนท สุทธโส
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

อาจารยวรภพ ประสานตรี
อาจารยธรรมนูญ จิตตรีบุตร
ผู)ช6วยศาสตราจารยสหชัย วิวฒ
ั นปฐพี
อาจารยภัสชา น)อยสอาด
อาจารยสืบวงศ กาฬวงศ

๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

อาจารยจนัญญา งามเนตร
อาจารยศุภกาญจน วิชานาติ
ผู)ช6วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน

๑๙. นางสาวลาวัณย ชานมณีรัตน
๒๐. นางลภัสรดา นาคพริก
๒๑. นางพัชราวไล ไพรี

รองอธิการบดีฝDายวิชาการและบริการวิชาการ
ผู)ช6วยอธิการบดี/ผู)อํานวยการสํานักวิชาศึกษาทั่วไป
รองผู)อํานวยการสํานักวิชาศึกษาทั่วไป
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
ประธานกรรมการปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รฯ สาขาวิ ช าการ
บริหารและพัฒนาเมือง
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาเมือง
กรรมการปรั บปรุ งหลั กสู ตรฯ สาขาวิ ชาการบริ หารและ
พัฒนาเมือง
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาเมือง
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
รองคณบดี ฝD า ยวิ ช าการ คณะมนุ ษ ยศาสตรและ
สังคมศาสตร
กรรมการปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กรรมการปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผู)ช6วยอธิการบดี/ผู)ช6วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หั ว หน) า กลุ6 มงานสภามหาวิ ท ยาลั ย /ผู) ช6 ว ยเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย
เจ)าหน)าที่บริหารงานทั่วไป กลุ6มงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม
นายมีชัย ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประธานการประชุม
กล6าวเปLดการประชุมและได)ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนด สรุปได)ดังนี้

๓
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ$งให$ที่ประชุมทราบ
๑.๑ กองทุนความเป:นเลิศของสาขาวิชาดนตรีไทย
อาจารยจุ ไ ร วรศั ก ดิ์ โ ยธิ น เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย รายงานว6 า คุ ณ หญิ ง
ณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิมอบเงินสมทบกองทุนความเปMนเลิศของ
สาขาวิ ช าดนตรี ไทย จํ า นวน ๒๐,๐๐๐ บาท จึ งเรี ย นให) ที่ป ระชุ มทราบและขอขอบคุ ณคุ ณหญิ ง
ณัษฐนนท ทวีสิน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6าตามที่ได)มีการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกรที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น ฝDาย
เลขานุ การได) จัดทํ ารายงานการประชุ ม เสร็ จเรี ยบร)อยแล) ว จํ านวน ๑๒ หน)า รายละเอี ยดดั งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ โดยมีแก)ไขดังนี้
๑) หน)า ๙ ย6อหน)าที่ ๕ บรรทัดที่ ๓ “..ถึงแก6ชีวิตมากกว6าคําว6า Hazard…” แก)เปMน
“...มีผู)คนเสียชีวิตจํานวนมาก…”
๒) หน)า ๑๐ ย6อหน)าที่ ๕ บรรทัดที่ ๒ “...Input เปMนศัพททางวิชาการที่หลายสาขา...”
แก)เปMน “...Input เปMนศัพททางวิชาการที่ใช)กันหลายสาขา...”
๓) หน)า ๑๐ ย6อหน)าที่ ๕ บรรทัดที่ ๔ “...หมายถึงขอบเขตการประเมิน เพราะจะไม6
เหมือนกันในแต6ละบท...” แก)เปMน “...หมายถึงทรัพยากรที่ใช)ในการประเมิน เพราะจะ
ไม6เหมือนกันในแต6ละบริบท...”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให$ที่ประชุมพิจารณา
๓.๑ (ร3าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผู)ช6วยศาสตราจารยมณีรัตน ลิ่มสืบเชื้อ คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และอาจารยภัสชา น)อยสะอาด กรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ นําเสนอ
(ร6 าง) หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาดนตรี ตะวั นตก หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว6าเดิมสาขาวิชา
ประสบปB ญหาอะไรบ)าง เมื่อปรับปรุงหลักสู ตรแล)วจะแก) ปBญหาได) อย6างไรบ)าง ที่ยั งเปM นปBญหาต6 อไปมี
อะไรบ)าง และเตรียมการเพิ่มเติมอย6างไร สภามหาวิทยาลัยจะได)ให)คําแนะนํา
อาจารยภัสชา น)อยสะอาด รายงานว6าปBจจุบันมีอาจารยประจํา ๖ คน อาจารย
พิเศษ ๑๙ คน สับเปลี่ยนหมุนเวียนสอนกลุ6มดนตรีแต6ละประเภท ยังขาดอาจารยด)านขับร)อง และ

๔
อาคารสถานที่ยังไม6เพียงพอ ขาดห)องบันทึกเสียง ห)องฝ_กซ)อมย6อยก็ยังขาดแคลนที่มีอยู6ก็มีคุณภาพ
น)อย ขาดเครื่องดนตรีในกลุ6มเครื่องสายตะวันตก ในกลุ6มคลาสสิก
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว6านักศึกษา
ต)องการเรียนหรือไม6
อาจารยภัสชา น)อยสะอาด ให)ข)อมูลว6าส6วนใหญ6นักศึกษาจะทราบว6าไม6เปLดสอน
ดนตรีในกลุ6มเครื่องสายตะวันตก แต6สาขาวิชาได)ตกลงกับมหาวิทยาลัยใกล)เคียง เช6น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณที่เปLดสอนดนตรีในกลุ6มเครื่องสายตะวันตก
และนักศึกษาจะไปเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งสองแห6ง แต6หากเปMนกลุ6มโยธวาทิตและ Popular
ก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว6าเมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ คุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตอยู6ในระดับใด เปMนที่รู)จักหรือไม6 มหาวิทยาลัยจะ
ส6งเสริมอย6างไรต6อไป
อาจารยภัสชา น)อยสะอาด กล6าวว6าเปMนที่ยอมรับจากจํานวนผู)สมัครเข)าเรียนมาก และ
หากเที ยบกับมหาวิทยาลั ยราชภัฏกลุ6มรัตนโกสินทรแล) วมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนครเปMนที่หนึ่งด)าน
โยธวาทิต และข)อดีคืออาจารยดูแลนักศึกษาได)อย6างใกล)ชิดเพราะไม6ได)รับนักศึกษาจํานวนมาก
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิถามว6าที่ผ6านมาผลิต
บัณฑิตที่สร)างชื่อเสียงหรือสาขาวิชาได)รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติมากน)อยเพียงใด
อาจารยภั สชา น) อยสะอาด ให) ข)อมู ลว6 า ๕ ปe ที่ผ6 านมากลุ6 มโยธวาทิ ตได) รั บเชิ ญจาก
สมาคม Marching Band เข)าร6วมประกวดแข6งขันในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต) ได)รับรางวัลยอดเยี่ยมใน
กลุ6มดนตรีสนาม ได)รับรางวัลชนะเลิศของกรมพลศึกษา ได)รับรางวัลที่ ๑ และที่ ๒ ในระยะเวลา ๒ ปe ส6วน
กลุ6มวงสตริงได)เข)าประกวดในระดับภาคในกลุ6มมหาวิทยาลัยราชภัฏด)วยกัน และนักศึกษาเข)าประกวด
กันเอง ในระดับจังหวัด ในกลุ6มองคกรเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกตว6าเมื่อ
ก)าวสู6ประชาคมอาเซียนตลาดจะเปLดกว)างมากขึ้น โดยเฉพาะการร)องเพลง ดังนั้นการร)องเพลงและการ
สร) างวงดนตรี ขนาดเล็ กจะเปM นเรื่ องจํ าเปM น จึ งควรส6 งเสริ มศั กยภาพของนั กศึ กษาเพื่ อขยายโอกาส
นอกจากนั้นภาษาก็เปMนความจําเปMน จึงควรปรับหลักสูตรในข)อ ๗ หน)า ๓๑ เพราะยังไม6เพียงพอในการ
สื่อสารด)านดนตรี หรือการค)นคว)าเพิ่มเติมด)านดนตรี ขอให)แก)คําภาษาอังกฤษในรายวิชา ๒๐๖๓๕๐๕
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด)านศิลปะการแสดงดนตรีตะวันตกและ ๒๐๖๓๕๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารดนตรี ตะวั นตกไม6 ต) องใช) the อี กทั้ งขอให) เพิ่ มเติ มคํ าอธิ บายรายวิ ชาให) เพี ยงพอที่ จะรองรั บ
จุดมุ6งหมายการเข)าสู6ประชาคมอาเซียน
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอแนะว6า การที่
ไม6เปLดสอนในรายวิชาดนตรีกลุ6มเครื่องสายตะวันตกเพราะขาดเครื่องดนตรี มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณา
จัดซื้อเครื่องดนตรีในกลุ6มเครื่องสายตะวันตกเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีชื่อเสียงทางด)าน
นาฏยสังคีต ซึ่งเปMนผลงานความสามารถของนักศึกษาและอาจารย โดยเฉพาะดนตรีไทยและดนตรีสากล

๕
ในขณะที่การจัดการเรียนการสอนมีทรัพยากรอันจํากัด จึงควรมีนโยบายสนับสนุนด)านเครื่องดนตรีเพื่อให)
อาจารยและนักศึกษาได)พัฒนาศักยภาพได)เต็มที่ อีกทั้งควรปรับปรุงสถานที่ให)ดีขึ้น มิใช6เพียงเพื่อการ
รับรองหลักสู ตรแต6 เพื่อให)เกิดการพั ฒนา จากนั้ นได)ให) ข)อสังเกตว6 าการแก)ไขปรัชญาของหลักสู ตรเปM น
“สร)างคนดนตรีให)เปMนคนดีมีคุณค6าต6อสังคม” นั้นครบถ)านตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยหรือไม6 ข)อความ
ที่เปMนปรัชญาควรอธิบายความมากกว6าเปMนคําขวัญ ที่เปMนนามธรรมไม6ชัดเจน ไม6ครบถ)วนตามปรัชญาเดิม
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวว6า ความขาดแคลนห)องปฏิบัติการและอุปกรณนั้นควร
จัดทําโครงการพัฒนาให)สมบูรณแบบ โดยต)องคิดว6าจะใช)งบประมาณเท6าใด และให)วางหลักเกณฑการเปLด
หลักสูตรว6านอกจากความพร)อมด)านอาจารยผู)สอนแล)วต)องมีความพร)อมด)านอื่นๆ ด)วย
หม6 อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิ ชั ย กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ ให)
ข)อเสนอแนะว6า การปรับปรุงหลักสูตรนี้ควรมุ6งเน)นการพัฒนาจากวงโยธวาทิตเปMนวงออเคสตร)า โดยขอให)
เพิ่มรายวิชาดนตรีกลุ6มเครื่องสายตะวันตกด)วย
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอแนะว6า
ควรเชิญผู)เชี่ยวชาญทางด)านตนตรี เช6น นายบัณฑิต อึ้งรังสี เปMนที่ปรึกษาและช6วยพัฒนาหลักสูตรด)วย
โดยยินดีประสานงานให)
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล6าวว6าด)านการขับ
ร)องนั้นได)หารือกับอาจารยดุษฎี พนมยงค ให)เขียนหลักสูตรการขับร)องและให)มาช6วยพัฒนาหลักสูตร ซึ่ง
อาจารยยินดีและเขียนหลักสูตรไว)ให)แล)ว นอกจากนั้นควรเตรียมโครงสร)างพื้นฐานโดยเพิ่มเติมรายวิชา
ด)านดนตรีกลุ6มเครื่องสายตะวันตกด)วยเพื่อตอบสนองความต)องการของผู)เรียน ส6วนทางด)านบุคลากรนั้น
สภามหาวิทยาลัยสามารถประสานผู)เชี่ยวชาญมาช6วยได) ส6วนเครื่องดนตรีนั้นมีหลายองคกรที่พร)อมจะ
บริจาคเครื่องดนตรีให)โดยผ6านทางยูเนสโก)
นายกสภามหาวิ ทยาลั ยกล6 าวว6 า การคงรายวิ ชาที่ตั ดออกแล) วไว) นั้นจะต) องแจ) งสภา
วิชาการว6า จะคงรายวิชาในกลุ6มดนตรีที่ตัดออกไปไว)โดยไม6ได)ปรับปรุงเนื้อหา ให)เปMนวิชาเลือกแต6ยังไม6
สอนเพราะยังไม6พร)อมและต)องทําความเข)าใจกับนักศึกษาด)วย
มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย
๑) ให)ปรับปรุงแก)ไขปรัชญา เนื่องจากปรัชญาที่ปรับใหม6นั้นมีลักษณะเปMนคํา
ขวั ญที่ สั้ น ทํ าให) ใจความไม6 ครอบคลุ มพั นธกิ จของมหาวิ ทยาลั ย ไม6ชั ดเจน และเปM น
นามธรรม ต6างจากปรัชญาในหลักสูตรฉบับเดิมที่มีใจความครบถ)วน ชัดเจนและเปM น
รูปธรรมมากกว6า
๒) ให)ปรับแก)คําผิดให)ถูกต)อง
๓) ให)เพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษให)นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารด)วย
ภาษาอังกฤษพร)อมสู6การเปMนประชาคมอาเซียน เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุงนี้มีเพียง ๓
รายวิชา (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ รายวิชา ๓ หน6วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ๒ รายวิชา ๖
หน6วยกิต) และยังไม6ครบ ๑๒ หน6วยกิตตามเกณฑของ สกอ.

๖
๔) ให) ปรั บแก) และเพิ่ มเติ มคํ าอธิ บ ายรายวิ ชาภาษาอั งกฤษ ๒๐๖๓๕๐๕
ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสารด) านศิ ลปะการแสดงดนตรี ตะวั นตก และ ๒๐๖๓๕๐๖
ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสารดนตรี ตะวั น ตก ให) ถู กต) อง ครบถ) วนตามข) อสั งเกต/
คําแนะนําของนายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
๕) ให)นํ าเนื้ อหารายวิ ชากลุ6มดนตรีต6 างๆ ในหลักสู ตรเดิ มที่ ไม6ได)บรรจุ ไว) ใน
หลักสูตรปรับปรุงนี้เนื่องจากความไม6พร)อมในการเปLดสอน กลับมาบรรจุไว)และเปLดสอน
เมื่อมีความพร)อมโดย
(๑) ให) อธิ บายแก6 นั กศึ กษาว6 าจะเปL ดรายวิ ชาในกลุ6 มดั งกล6 าวเมื่ อมี
ความพร)อม
(๒) ให) แจ) งสภาวิ ชาการด) วยว6 าสภามหาวิ ทยาลั ยให) นํ าหลั กสู ตร
ดังกล6าวกลับมาบรรจุไว)ในหลักสูตรปรับปรุงนี้
๗) มอบอาจารยประจํ าหลั กสู ตรพิ จารณาความพร) อมทุ กด) านในการเปL ด
หลั ก สู ต ร หากพบว6 า ยั ง มี ค วามขาดแคลน ต) อ งการการสนั บ สนุ น ให) นํ า เสนอ
มหาวิทยาลัยเปMนลายลักษณอักษร โดยสภามหาวิทยาลัยวางหลักการและแนวปฏิบัติว6า
หลักสูตรที่จะอนุมัติการเปLดต)องมีความพร)อมทุกด)าน มิใช6พร)อมเฉพาะอาจารยประจํา
หลักสูตร
๓.๒ (ร3 าง) หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ หารและพั ฒนาเมื อง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุ การสภามหาวิ ทยาลั ยเชิ ญ อาจารยฉั นทั ส เพี ยรธรรม กรรมการปรั บ ปรุ ง
หลั กสู ต รฯ นํ า เสนอ (ร6 าง) หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ หารและพั ฒนาเมื อง พ.ศ.
๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยให)ข)อสังเกตกรณีการปรับปรุงโดยให)รายวิชาการวิเคราะห
โครงการฯ ซึ่งเดิมเปMนรายวิชาเลือกในกลุ6มวิชาเฉพาะด)าน มาเปMนรายวิชาในกลุ6มพื้นฐานวิชาชีพซึ่ง
เปMนรายวิชาบังคับนักศึกษาทุกคนต)องเรียน เนื่องจากบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมืองต)อง
รู)จักวิเคราะหโครงการฯ เพราะเปMนภารกิจหลักของวิชาชีพนี้ ถ)าขาดความรู)ดังกล6าวจะเปMนผลเสีย
เพราะกําลังมีการกระจายอํานาจสู6ท)องถิ่น การพัฒนาเมืองนั้นก็คือท)องถิ่น หากวิเคราะหโครงการหรือ
จัดการไม6เปMนก็จะล)มเหลว และการสอนเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนจะไม6มีประโยชนเลยหากไม6รู)จักตนเอง
เสียก6อน หากการเปLดหลักสูตรสาขาวิชานี้ที่ผ6านมาไม6สอนวิชาการวิเคราะหโครงการฯ เพราะเปMน
เพียงวิชาเลือก ก็เปMนการดําเนินงานที่ไม6ถูกต)อง เพราะหัวใจของหลักสูตรอยู6ที่เรื่องใดต)องสอนเรื่อง
นั้นก6อน
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล6าวว6 า
หลักสูต รสาขาวิช าการบริห ารและพัฒ นาเมืองนั้ นสํ าคัญ มาก การปรั บปรุงควรอยู6 บนพื้ นฐานของ

๗
วิทยาการและสถานการณใหม6ๆ ที่แก)ไขความผิดพลาดของการวางผังเมืองในอดีต วิชาที่จะปรับปรุง
ใหม6ควรเปMนวิชาที่น6าเรียน เช6น วิชาการบริหารพัฒนาเมืองเชิงนิเวศน (Eoco City Development)
หรือ วิชาการบริหารพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน (Eco Industrial Town Development)
การพัฒนาคูคลอง โดยควรหาข)อมูลและบรรจุในหลักสูตร ทั้งนี้ ในอนาคตต)องพัฒนาวิชาการไปสู6
ทิศทางต6อไปนี้ ๑) หลักสูตรต)องคงอยู6ยั่งยืน (going stable) กล6าวคือเปMนหลักสูตรที่จําเปMนและเปMนที่
ต) องการ เมื่ อเปL ดสอนแล) วไม6 ต) องยกเลิ กหลั กสู ตรโดยง6 าย ๒) หลั กสู ตรต) องสร) าง/รั กษาสิ่ งแวดล) อมให)
บ)านเมืองและสังคม (going green) ๓) หลักสูตรต)องอนุรักษ ทํานุบํารุงและเผยแพร6ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
(going cultural) ๔) หลักสูตรต)องก)าวทันการเปMนประชาคมอาเซียน ภูมิภาค และกระแสโลก (going
ASEAN/Regional/Globalisation) ๕) ,หลักสูตรต)องสร)างสันติสุข (going peace) ถ)าหลักสูตรเปMนเช6นนี้จะ
ช6วยสร)างบัณฑิตที่เสริมสร)างฐานชุมชนเข)มแข็ง และสร)างชื่อเสียงให)มหาวิทยาลัยได)มาก
รองศาสตราจารยวั น ทนา จั น ทพั น ธ ประธานสภาคณาจารยและข) า ราชการ/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6งขอให)ปรับแก)ในหน)า ๓๘ รายวิชาเมืองและการปกครองเมือง
ที่ใช)ภาษาอังกฤษว6า politic เปMน politics และข)อความที่ระบุว6า “เรียนเรื่องความขัดแย)งในสังคม
การเมือง” นั้นเปMนการเรียนเกี่ยวกับกรณีตัวอย6าง หากจะเรียนรู)หลักการควรเน)นเรื่องทําอย6างไรจะ
ลดความขัดแย)งในสังคมการเมือง
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกตว6า
หลั กสู ต รนี้ ผ ลิ ต บั ณฑิ ต เพื่ อเปM น ข) า ราชการไปบริ ห ารงาน แต6 ข ณะนี้ โ ลกมี ความเปลี่ ย นแปลงมาก
บัณฑิตที่สํ าเร็จการศึกษาสามารถประกอบธุร กิจส6วนตั วได)หรื อไม6 ควรเขีย นคําอธิ บายรายวิชาให)
ครอบคลุ ม ตามข) อเสนอแนะของศาสตราจารยสนิ ท อั กษรแก) ว มหาวิ ทยาลั ย ควรมุ6 ง เน) น การ
แก)ปBญหาของโลกปBจจุบัน ผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานเองได) ไม6จําเปMนต)องเปMนข)าราชการหรือลูกจ)าง
สามารถกลั บไปปรับปรุ งผังเมืองหรือพัฒ นาท)องถิ่น ของตนเองได) หลักสูต รที่ดีต) องสอนคนให)เปM น
มนุษยที่เปMนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม อยู6ในสังคมได)อย6างดีมีความสุข เหล6านี้เปMนหัวใจของหลักสูตร
วิธี การจั ดการเรีย นการสอนขึ้น อยู6 กับอาจารยผู) ส อน แต6ห ลักสู ตรเปM นแนวทางในการสอนที่ ทําให)
บุคคลภายนอกยอมรับว6าเปMนหลักสูตรที่ดีกว6าหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันในมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ศาสตราจารยสนิ ท อั ก ษรแก) ว กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อเสนอแนะว6า ควรเน)นการบริหารและพัฒนาเมืองตามฐานพื้นที่ซึ่งแบ6งเปMนที่สูง ที่ราบ ที่ชายฝB}ง มี
รายวิชาที่ทําให)นักศึกษาได)เรียนรู)เข)าใจแต6ละพื้นที่และมีความทันสมัย
นายผดุ ง ชาติ สุ ว รรณวงศ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ กล6 า วว6 า
หลักสูตรนี้มีรายวิชามากมาย เปMนการเรียนเพื่อไปเปMนผู)บริหาร แต6ไม6แน6ใจว6าสามารถเปMนนักวิชาการ
หรือนักวิจัยได)หรือไม6 เพราะโดยมากเปMนการเรียนเรื่องพื้นฐาน สามารถเลือกเรียนให)ลึกกว6านี้ได)
หรือไม6 ควรเปLดโอกาสให)เรียนเพิ่มเติม เช6น เรื่องการแก)ปBญหาเมือง โดยใช)การเรียนรู)แบบโครงงาน
(Project based) เพื่อให)สามารถเปMนนักวิชาการและนักวิจัยได)
อาจารยฉันทัส เพียรธรรม กล6าวว6าอาจจะจัดให)เปMนกลุ6มวิชาเลือกที่ลึกขึ้น และยังมี
รายวิชาการบูรณาการที่จะนํารายวิชาที่กล6าวมาแก)ปBญหาหรือเปMนงานวิจัยในแต6ละพื้นที่ได)

๘
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให)
เพิ่มประเด็นใหม6ๆ เช6น Low Carbon เปMนต)น ไว)ในคําอธิบายรายวิชาบ)าง
อุปนายกสภามหาวิทยาลั ยมีความเห็นว6 าควรปรั บปรุงทั้งโครงสร)าง เนื้ อหา การ
บริหารจัดการหลักสูตร เพราะไม6สะท)อนในประเด็นที่กล6าวมา จึงขอหารือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ว6าต)องการหลักสูตรที่มีกระบวนทัศน (Paradigm Shift) ต)องปรับปรุงหลักสูตรนี้มาใหม6ให)เห็นชัดเจน
ว6าสิ่งเหล6านี้เปMนผลลัพธ (Outcome) การเรียนรู)ที่ชัดเจนและสอดคล)องกับข)อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิเสนอว6าควรเปLด
โอกาสให)สาขาวิชาพัฒนาเปMนหลักสูตรใหม6
นายกสภามหาวิทยาลัยถามว6าคําว6า “...มติมหาชน...” และ “.การไต6สวนสาธารณะ
ในรายวิชาการเมืองการปกครอง...” นั้นมาจากคําว6าอะไร
อาจารยฉันทัส เพียรธรรม แจ)งว6าเปMนคําทางรัฐประศาสนศาสตร โดยมีเจตนารมณ
ให)นักศึกษามีความรู)ความเข)าใจเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองที่มีอยู6ในปBจจุบัน ให)นักศึกษาทราบถึง
การพูดคุยโต)เถียงเพื่อให)เกิดข)อเห็นพ)อง เช6น คําว6าประชาพิจารณ ซึ่งในมุมหนึ่งเปMนกฎหมายและอีก
มุมหนึ่งเปMนองคความรู)ที่ต) องการให)นั กศึกษารั บทราบว6 ากระบวนการปกครอง กระบวนการออก
นโยบายนั้นหลักสําคัญคือการรับฟBง โดยใช)เหตุผล
นายกสภามหาวิทยาลัยขอให)ปรับแก)การใช)คําในรายวิชาการเมืองและการปกครอง โดย
ปรั บการใช)คําว6 า “มติ มหาชน” เปM น “ประชามติ” คํ าว6า “การไต6 สวนสาธารณะ” เปMน “การทํ าประชา
พิจารณ” และให)ข)อสังเกตว6าหลักสูตรนี้ยังไม6มีกระบวนทัศนตามที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยได)กล6าว
มา เพราะหลักสูตรผลิตบัณฑิตไปประกอบอาชีพกับผู)อื่น จึงต)องทราบว6าผู)อื่นต)องการบัณฑิตอย6างไร
ต)องทราบว6าผู)ประกอบการต)องการความรู)อะไร และไม6ต)องการอะไร ถ)าบัณฑิตต)องไปทํางานกับ
ท)องถิ่น ที่ไม6มีความรู)ด)านการบริหารท)องถิ่น ไม6รู)วิธีการบริหารท)องถิ่น ก็ต)องผลิตบัณฑิตเพื่อให)ไปเปMน
หลักกับผู)บริหารท)องถิ่น สามารถทํางานได)ทันที สําหรับงานวิจัยที่กล6าวไว)ในหลักสูตรนั้นเปMนเพียงการ
สํารวจความเห็น ควรมีการสํารวจหลายๆ ด)านอย6างถูกต)อง แนวคิดมีทั้งจากผู)ที่อยู6ในพื้นที่ปBจจุบัน
หรือจากโลกาภิวัตน จึงต)องให)บัณฑิตรับรู)ในสิ่งเหล6านี้ ดังนั้น ขอให)ปรับปรุงหลักสูตรนี้ในปeต6อไปอีก
ครั้ งหนึ่ ง โดยให) สํ า รวจว6 า บั ณฑิ ตในสาขาวิ ช านี้ เ มื่ อไปทํ า งานยั งขาดคุ ณลั กษณะอะไรแล) ว นํ า มา
วิเคราะหว6ายังขาดพื้นฐานความรู)อะไรและเพิ่มเติมเข)าไปเพื่อให)หลักสูตรมีกระบวนทัศน จากนั้น
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายว6า เนื่องจากหลักสูตรนี้มีแต6อาจารยที่ไม6มีตําแหน6งทางวิชาการ
แต6ละสาขาวิชาควรมีผู)ดํารงตําแหน6งทางวิชาการอย6างน)อย ๒ คน
ผู) ช6 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจํากล6าวว6า หากเปMนนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยก็จะเปMนการรับรู)เชิงบวก กระตุ)นให)อาจารยทํา
ผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง และยังเกี่ยวข)องกับการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย แต6
เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรยังไม6มีหลักการแน6นอน จึงต)องเริ่มต)นดําเนินการตามข)อเสนอแนะของ
อุ ป นายกสภามหาวิ ทยาลั ย อย6 า งไรก็ ต าม ปB จ จุ บั น นี้ ในเริ่ ม มี การใช) ผ ลการวิ จั ย แล) ว การปรั บ ปรุ ง

๙
หลักสูตรแต6ข)อมูลการวิจัยต)องน6าเชื่อถือ สามารถนํามาตัดสินใจได) จึงควรนําข)อมูลที่นอกเหนือจาก
การประเมินมาใช)ด)วย อาทิ แนวโน)มความเปลี่ยนแปลง และต)องวางกรอบการพัฒนาหลักสูตรทั้ง
ระบบของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอให)สภามหาวิทยาลัยหารือเปMนวาระนโยบายเพื่อให)สาขาวิช า
นํ า เสนอหลั ก สู ต รที่ มี ก ระบวนทั ศ นว6 า ในอนาคตจะมี ทิ ศ ทางอย6 า งไร เชื่ อ ถื อ ได) ทั น ต6 อ ความ
เปลี่ยนแปลง ตรงต6อความต)องการ เปMนวิชาการมากขึ้น ไม6เพียงแค6ให)เข)ากรอบของ สกอ. หรือ TQF
สิ่งสําคัญคือตอบสนองความต)องการของผู)ใช)บัณฑิต ควรมีการหารือให)ชัดเจนและควรมีการเรียนรู)
การประเมินหลักสูตรต6อไป
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล6าวว6าหลักสูตร
นี้กว6าจะได)ผลผลิตใช)เวลา ๔ ปe ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย จึงควรมีกระบวนทัศนหรือมอง
อนาคตข)างหน)า (Forward looking) ดังนั้นจึงไม6ควรเขียนคําอธิบายรายวิชาให)เฉพาะเจาะจง แต6
สามารถปรับได)ในแต6ละปeให)เข)ากับสิ่งใหม6ๆ เพื่อให)ทันสมัย
รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กล6าวว6ากระบวนทัศนนั้นเปMนสิ่งจําเปMน ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยควรมีนโยบายให)ชัดเจน โดยเสนอว6า
หลังจากปรับปรุงแล)วต)องพิจารณาหลักสูตรใหม6ทั้งหมดโดยมีการวิจัยที่ชัดเจน และหลักสูตรต)องผ6าน
การเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยก6อนที่จะเปLดหลักสูตร
นายกสภามหาวิทยาลัยสรุปเพิ่มเติมว6า ๑) ให)เพิ่มวิชาการจัดการปBญหาความขัดแย)ง
ไว)ในหลักสูตรเพราะต6อไปท)องถิ่นจะมีการขัดแย)งมากขึ้น หากไม6จัดการให)ดีจะเกิดเปMนน้ําผึ้งหยดเดียว
ไปทุกเมือง เพราะวิถีชีวิตและความคิดของคนเปลี่ยนแปลงไป ไม6เชื่อกฎเกณฑ กติกา แต6จะสร)างขึ้น
ใหม6เพื่อใช)ชั่วครั้งชั่วคราว และจะนําไปสู6การทะเลาะเบาะแว)งกันอย6างรุนแรง หากจะพัฒนาเมืองจึง
ต)องศึกษาเกี่ยวกับการจัดการปBญหาความขัดแย)งด)วย ๒) ก6อนที่สภามหาวิทยาลัยจะกําหนดกรอบใน
การพัฒ นาหลั กสู ตรให) วิจั ยว6 าควรวางกรอบอย6า งไรเพื่อเปM นทิ ศทางในการพั ฒนาหลักสูต ร ๓) ให)
อาจารยสาขาวิช าการบริหารและพัฒนาเมืองไปทํ าวิจัย เรื่องปBญหาความขาดแคลนปB ญหาความรู)
พื้นฐานของบุคลากรในท)องถิ่นเพื่อใช)กําหนดตําแหน6งทางวิชาการและปรับปรุงหลักสูตรนี้ด)วย ๔) ให)
นําข)อสังเกตและข)อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการประเด็นใดดําเนินการได)ทันที
ก็ให)ดําเนินการประเด็นใดยังดําเนินการไม6ได) ให)นําไปปรับปรุงหรือพัฒนาใหม6ในปeต6อไป
ผู) ช6 ว ยศาสตราจารยพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จากคณาจารย
ประจําเสนอให)ปรับความคิดของสภามหาวิทยาลัยโดยใช)องคความรู)จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ร6วมกับผู)ที่เปMนองคความรู)จากภายนอก เพื่อให)ได)ข)อมูลนํามาสังเคราะหตกผลึกเปMนกรอบแนวทาง
ในทางปฏิบัติ และใช)ระยะเวลาพิจารณากันให)รอบคอบ จึงควรกําหนดเปMนวาระพิจารณาเพื่อหารือ
กันในเรื่องนี้โดยเฉพาะ
คุ ณหญิ งณั ษฐนนท ทวี สิ น กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู) ทรงคุ ณวุ ฒิ เ สนอว6 าใน
เนื้อหาวิ ชาที่เปMน เรื่องจํา เปMนควรเชิญผู)ทรงคุณวุฒิที่มีความชํ านาญด)า นนั้นๆ มาเปMนวิทยากรด)ว ย
เพื่อให)นักศึกษาเข)าใจรายวิชานั้นอย6างกว)างขวางชัดเจน

๑๐
มติที่ประชุม

อนุ มั ติ หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการบริ หารและพั ฒนาเมื อง หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โดยให) นํ าข) อสั งเกตและข) อเสนอแนะของสภามหาวิ ทยาลั ยดั งต6 อไปนี้ ไปพิ จารณา
ดําเนินการ
๑) ให) นํ า ข) อสั งเกตและข) อเสนอแนะจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการ ประเด็นใดดําเนินการได)ทันที ก็ให)ดําเนินการประเด็นใดยังดําเนินการไม6ได)
ให)นําไปปรับปรุงหรือพัฒนาใหม6ในปeต6อไป
๒) รายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร ยังไม6ปรากฏเนื้อหา “เชิงนิเวศน” ในคําอธิบาย
รายวิชา ขอให)ศึกษาข)อมูลและนํามาบรรจุเพิ่มเติมไว) เพื่อให)ตระหนักว6าเปMนความจําเปMน
และต)องดําเนินการโดยเพิ่มประเด็นเนื้อหารายวิชาที่น6าสนใจ เช6น การบริหารพัฒนาเมือง
เชิงนิเวศน (Eco City Development) การบริหารพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน
(Eco Industrial Town Development) Low Carbon การจัดการคูคลอง ทั้งในเมืองและ
ในชนบท โดยต)องพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน/เสริมประสบการณจริงที่แหล6งเรียนรู)ต6างๆ
และเน)นการผลิตบัณฑิตที่ทําให)เมือง สังคม และประเทศมีความสุข
๓) พื้ นฐานการปรับปรุงหลักสู ตรนี้ ควรเน)นที่ วิทยาการใหม6 และสถานการณ
ปBจจุบันที่เปMนความผิดพลาดและต)องปรับปรุงแก)ไข จึงควรปรับปรุงหลักสูตรตามทิศทาง
๕ ประการ ดังนี้
(๑) หลักสูตรต)องคงอยู6ยั่งยืน (going stable) กล6าวคือเปMนหลักสูตรที่
จําเปM นและเปM นที่ ต) องการ เมื่ อเปL ดสอนแล) วไม6 ต) องยกเลิ กหลั กสู ตร
โดยง6าย
(๒) หลั กสู ตรต) องสร) าง/รั กษาสิ่ งแวดล) อมให) บ) านเมื องและสั งคม
(going green)
(๓) หลั กสู ตรต) องอนุ รั กษ ทํ านุ บํ ารุ งและเผยแพร6 ศิ ลปวั ฒนธรรม
ประเพณี (going cultural)
(๔) หลั กสู ตรต) องก) าวทั นการเปM นประชาคมอาเซี ยน ภู มิ ภาค และ
กระแสโลก (going ASEAN/Regional/Globalisation)
(๕) ,หลักสูตรต)องสร)างสันติสุข (going peace)
๔) ให)แก)ไขหน)า ๓๘ ดังนี้
(๑) ให)แก)คําภาษาอังกฤษ Politics ให)ถูกต)อง
(๒) รายวิ ชาการเมื องและการปกครอง ให) ปรั บการใช) คํ าว6 า “มติ
มหาชน” เปMน “ประชามติ” คําว6า “การไต6สวนสาธารณะ” เปMน “การ
ทําประชาพิจารณ”
๕) ให)เน)นการใช) พื้นที่เปM นฐาน เช6น การบริหารพั ฒนาเมืองในที่ราบลุ6ม การ
บริหารพัฒนาเมืองในที่ราบสูง การบริหารและพัฒนาเมืองชายทะเล เปMนต)น

๑๑
๖) มอบกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
(๑) สอบถามความเห็นของหน6วยงาน/สถานประกอบการที่มีต6อบัณฑิต
ว6า บัณฑิตในสาขาวิชายังขาดความรู)ความสามารถอะไรและต)องการให)
บัณฑิตเปMนอย6างไร แล)วนําข)อมูลที่ได)มาปรับปรุงเพิ่มเติมไว)ในหลักสูตร
(๒) เพิ่มแนวคิดเกี่ยวกับโลกปBจจุบันและโลกาภิวัตน
๗) มอบนโยบายการจัดอาจารยประจําหลักสูตรควรมีผู)ดํารงตําแหน6งทางวิชาการ
อย6างน)อย ๒ คน
๓.๓ (ร3 า ง) หลั ก สู ต รหมวดวิ ชาศึ ก ษาทั่ วไป หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญผู)ช6วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง และคณะ
นําเสนอ (ร6าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได)ผ6านการพิจารณา
จากสภาวิชาการเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เมื่อ
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้ ซึ่งประกอบด)วยเอกสารร6างหลักสูตรฯ เอกสารบทสรุปผู)บริหาร และตัวอย6างคู6มือการ
จัดการเรียนรู)รายวิชาต6างๆ ที่ใช)ในภาคการศึกษาที่ผ6านมา
ที่ ป ระชุ ม ได) อ ภิ ป รายและให) ข) อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ คู6 มื อ การจั ด การเรี ย นรู) โ ดย
ศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว ให)ข)อสังเกตว6าคู6มือการจัดการเรียนรู)รายวิชามนุษยกับสิ่งแวดล)อมมีที่
ผิดมาก ทั้งคํานิยามและอื่นๆ จะทําให)นักศึกษาเข)าใจผิดและบ6งบอกระดับคุณภาพของเอกสารได)
รองศาสตราจารยวั น ทนา จั น ทพั น ธ ประธานสภาคณาจารยและข) า ราชการ/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6งให)ข)อสังเกตเกี่ยวกับเอกสารประกอบการพิจารณาหน)า ๑๘
ว6า ๑) ปBญหาการแต6งกายของนักศึกษานั้นจะทําอย6างไรให)มหาวิทยาลัยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้โดย
กําหนดไว)ในรายวิชา ๒) บุคลิกภาพของนักศึกษา การพูดจา การทําความเคารพควรจะปลูกฝBงอยู6ใน
รายวิชา ๓) การเตรียมการเข)าสู6ประชาคมอาเซียนนั้น นักศึกษามหาวิทยาลัยต6างประเทศนิยมเลือก
เรียนภาษาไทย แต6 นักศึ กษาไทยด) อยภาษาอั งกฤษ ซึ่ งจะทํ าให) ชาวต6างประเทศในกลุ6มประชาคม
อาเซียนสามารถเข)ามาทํางานในประเทศไทยได)ง6าย
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล6าวว6าหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปนั้นเปMนเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู)พื้นฐานการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ การอยู6ใน
สังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยมีระบบการเรียนการสอนที่เปMนกิจกรรมและนอกจากนั้นยังมีสิ่งแวดล)อมนอก
ห)องเรียนที่มีกิจกรรมในระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย เปMนกิจกรรมนอกหลักสูตร เช6น สโมสร
นักศึกษา ซึ่งต)องสอดคล)องและดําเนินไปด)วยกันกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จึงควรสํารวจว6ามีกิจกรรม
และชมรมใดบ) า งของนั กศึ ก ษาที่ ส อดคล) องกั บ หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป มหาวิ ทยาลั ย สามารถที่ จ ะ
สนับสนุนหรือเอื้ออํานวยในการจัดกิจกรรมดังกล6าวได)หรือไม6 การผสมผสาน การบูรณาการทั้งใน

๑๒
ระบบและนอกระบบเหล6านี้เปMนหัวใจของมหาวิทยาลัยและเปMนสิ่งสําคัญ มหาวิทยาลัยได)ดําเนินการ
ในเรื่องเหล6านี้หรือไม6
รองศาสตราจารยวั น ทนา จั น ทพั น ธ ประธานสภาคณาจารยและข) า ราชการ/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน6งเสนอว6าเมื่อนักศึกษาทํากิจกรรมต6างๆ แล)วควรมีแฟ†มสะสม
งานเพื่อสามารถนําไปใช)ในอนาคตการทํางานได)
อาจารยปราโมทย เทพพัล ลภ กรรมการสภามหาวิทยาลั ย จากผู)ดํ า รงตํ า แหน6 ง
บริหารซึ่งเปMนรองอธิการบดีฝDายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษาให)ข)อมูลว6า การจัดกิจกรรมมีทั้ง
ชมรมต6างๆ และการแยกกลุ6มตามคณะ เปMนชุมนุมย6อยซึ่งมหาวิทยาลัยได)สนับสนุนงบประมาณไปตาม
คณะแล)ว ในปeการศึกษา ๒๕๕๕ นี้จะมีการบูรณาการร6วมกันระหว6างวิชาการและกิจการนักศึกษา
นอกจากการเรียนการสอนแล)วยังมีกิจกรรมนอกห)องเรียน
หม6อมราชวงศโอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)
ข)อเสนอแนะว6านักศึกษาควรเลือกชมรมได)มากกว6า ๑ ชมรม เพราะจะเปMนประวัติของนักศึกษาเพื่อใช)
ในการสมัครงานได)
อาจารยปราโมทย เทพพัล ลภ กรรมการสภามหาวิทยาลั ย จากผู)ดํ า รงตํ า แหน6 ง
บริหารกล6าวว6า ควรเปMนนโยบายของมหาวิทยาลัยว6านักศึกษาจะต)องสังกัดชมรมเพียง ๑ ชมรมหรือ
มากกว6า ๑ ชมรม อาจจะเปMนชมรมทางวิชาการ ๑ ชมรมและชมรมทางกีฬา ๑ ชมรม ซึ่งปBจจุบันไม6ได)
กําหนด นักศึกษาบางคนอาจจะไม6มีสังกัดชมรมเลยก็ได) หากมีการกําหนดเปMนนโยบายก็สามารถ
ดําเนินการได)โดยจัดทําประกาศ
นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิให)ข)อสังเกตว6า
๑) เรื่ องชมรมนั้น เปM น ความสนใจพิ เศษเฉพาะบุคคล แต6นั กศึ กษาส6 วนใหญ6 ยั งขาดความสนใจ ๒)
ปBจจุบันภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากแต6รายวิชาที่บรรจุไว)ในหลักสูตร ๖ หน6วยกิตนั้นไม6เพียงพอ
จากการสํ า รวจความต) อ งการของผู) ใ ช) บั ณ ฑิ ต ก็ ร ะบุ ว6 า บั ณ ฑิ ต ยั ง ขาดความสามารถในการใช)
ภาษาอังกฤษ ปBญหาที่แท)จริงคือการฟBงและการพูดที่นักศึกษายังด)อยอยู6มากและมีความจําเปMนมาก
ดั ง นั้ น ๑) การจั ด ชมรมหรื อ ชุ ม นุ ม ยั ง ไม6 ค รอบคลุ ม ทั้ ง หมด ๒) ควรสร) า งความพร) อ มทางด) า น
ภาษาอังกฤษโดยเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อให)นักศึกษาสามารถใช)ภาษาอังกฤษได) จริง ๓) อาจารยที่
ปรึกษาเปMนผู)ที่มีความสําคัญมากในการชี้แนะแก6นักศึกษา
ผู)ช6วยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง รองอธิการบดีฝDายวิชาการและบริการวิชาการ
ให) ข)อมู ลว6 า ๑) ด) า นภาษาอั งกฤษนั้ น ได)มีการดํ าเนิ น การให) ความรู) ตั้ งแต6ปฐมนิ เทศ ๒) มี ทดสอบ
ภาษาอังกฤษก6อนเรียนโดยคะแนนสูงสุดคือ ๔๓ คะแนนต่ําสุด ๒ คะแนน จาก ๕๐ ข)อ ได)จัดกลุ6ม
ผู)เรียนเพื่อจัดวันเวลาเรียนเสริมให)โดยไม6ได)คิดเปMนหน6วยกิต นอกจากนั้นที่บรรจุไว)ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ๖ หน6วยกิตแล)วยังมีบรรจุเพิ่มไว)ในหมวดวิชาเฉพาะอีก ๙ หน6วยกิตด)วย ๓) ระบบอาจารยที่
ปรึ กษาทํ า หน) า ที่ ดู แลนั กศึ กษานั้ น ได) มีการหารื อ ในเรื่ องอั ต ราส6 ว นระหว6 า งจํ า นวนนั กศึ กษาและ
อาจารย ซึ่งหลายคณะรับไปดําเนินการแล)ว ๔) การแต6งกายของนักศึกษานั้นมหาวิทยาลัยมีวิธีการ

๑๓
และกิจกรรมที่ให)นักศึกษาบริหารจัดการกันเองในด)านการแต6งกายให)ถูกต)อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู)
การแสดงความคิดเห็นกันในเรื่องนี้
ศาสตราจารยสนิ ท อั ก ษรแก) ว กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู) ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห)
ข)อเสนอแนะว6ารายวิชาการแก)ปBญหาชีวิตเชิงบูรณาการนั้นควรจะอยู6ในกลุ6มวิชาสังคมศาสตร หากอยู6
ในกลุ6มวิชาวิทยาศาสตรควรจะเปMนมนุษยกับสิ่งแวดล)อม
นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิกล6าวว6าจากการ
วิจัยเรื่องการผลิตบัณฑิตแนวใหม6นั้นมุ6งหวังให)เกิดสัมฤทธิ์ผลมีบัณฑิตแนวใหม6ใน ๔ ปeข)างหน)า จึงควร
เตรียมการตั้งแต6บัดนี้ เช6น อาจารยที่ปรึกษา ควรมีนโยบายในการจัดการด)านระบบอาจารยที่ปรึกษา
ที่ชัดเจน สามารถใช)อาจารยที่ปรึกษาข)ามคณะ ข)ามสาขา หรือใช)ข)าราชการสายสนับสนุนที่มีใจใน
การเปMนที่ปรึกษาได)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอให)จัดวาระพิเศษเกี่ยวกับการจัดระบบอาจารยที่
ปรึกษา เพื่อช6วยขัดเกลาบุคลิกภาพนักศึกษาให)เปMนบัณฑิตรุ6นใหม6
นายกสภามหาวิทยาลัยกล6าวสรุปว6า ๑) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยให)นําไปใช)และติดตาม
ประเมินผลแล)วรายงานสภามหาวิทยาลัยว6า การดําเนินการบรรลุเป†าหมายหรือไม6 ถ)าไม6เปMนไปตาม
เป†าหมายจะปรับปรุงอย6างไร ๒) จากข)อมูลนักศึกษาทุกคนมีอาจารยที่ปรึกษาประจําอยู6แล)ว แต6ไม6
ประสบความสําเร็จเพราะอาจารยขาดความเอาใจใส6นักศึกษา และนักศึกษาก็ไม6สนใจพบอาจารยที่
ปรึกษา จึงควรหาวิธีการที่จะทําให)เกิดความสนใจและให)ความสําคัญกับระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยจัด
วาระรวมกับการสังเคราะหรายงานการวิจัยการบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม6 ให)หารือเปMนรายประเด็น
ไม6ควรมีวาระอื่นอีก หากมีวาระอื่นแทรกก็ขอให)รวบรัด
มติที่ประชุม ๑) อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยให)นําไปใช)และติดตามประเมินผลแล)วรายงาน
สภามหาวิ ท ยาลั ย ว6 า การดํ า เนิ น การบรรลุ เ ป† า หมายหรื อ ไม6 ถ) า ไม6 เ ปM น ไปตาม
เป†าหมายจะปรับปรุงอย6างไร
๒) มหาวิทยาลัยควรให)ความสําคัญกับระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยจัดวาระรวมกับ
การสังเคราะหรายงานการวิจัยการบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม6 ให)หารือเปMนราย
ประเด็น ไม6ควรมีวาระอื่นอีก หากมีวาระอื่นแทรกก็ขอให)รวบรัด

๓.๔ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหน3งทางวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญศาสตราจารยสนิท อักษรแก)ว กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย/ประธานกรรมการตําแหน6งทางวิชาการรายงานผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อ
กําหนดตําแหน6งทางวิชาการ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

๑๔
มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน6งทางวิชาการในการ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากร
สายวิชาการ ระดับผู)ช6วยศาสตราจารย ๑ ราย ระดับรองศาสตราจารย ๑ ราย

๓.๕ การพิจารณาคําร$องเรียนกรณีการต3อเวลาราชการ (วาระลับ)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรายงานว6าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได)มีมติให)แต6งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคําร)องเรียนเบื้องต)นจากบุคลากร เพื่อให)การพิจารณาดังกล6าวเปMนไปโดย
ละเอีย ดรอบคอบและเปM นธรรม ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได)พิจารณาและจัด ทํา รายงานผลการ
พิจารณาคําร)องเรียนดังกล6าวเรียบร)อยแล)ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้
มติที่ประชุม เห็นชอบตามรายงานผลการพิจารณาคําร)องเรียนของคณะกรรมการพิจารณาคําร)องเรียน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันศุกรที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6าตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได)มีมติ/ข)อสังเกตและข)อเสนอแนะต6างๆ ไปแล)วนั้น
ฝDายเลขานุการได)จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให$ที่ประชุมทราบ
๕.๑ ตอบข$ อ หารื อ หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการต3 อ เวลาราชการของ
ข$าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6าด)วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได)ส6งสําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/๗๑๖๐ ลง
วั น ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่ งเปM น การตอบข) อหารื อของอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ย มหาสารคาม
เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการต6 อ เวลาราชการของข) า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการจัดตั้งส3วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได)
แจ) ง ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑการจั ด ตั้ ง ส6 ว นงานภายในของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ ง ได) ป รั บ ปรุ ง จากหลั ก เกณฑการจั ด ตั้ ง ส6 ว นงานภายในของ

๑๕
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได)ยกเลิกไปแล)ว โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมแต6ละประเด็นในการ
พิจารณาจัดตั้งส6วนงาน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กําหนดการสวดพระอภิธรรมและกําหนดการงานพระราชทานเพลิงศพ
อาจารยประเยาว ศักดิ์ศรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานว6าเนื่องด)วยอาจารยประเยาว ศักดิ์ศรี อดีต
ผู)อํา นวยการวิทยาลั ยครูพระนครถึ งแก6 กรรม เจ)า ภาพได) กําหนดสวดพระอภิ ธรรมในวัน ที่ ๔ – ๙
มิถุนายน ๒๕๕๕ และกําหนดวันพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตยที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา
๑๖.๐๐ น. ณ เมรุ ๑ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ กําหนดการประชุมครั้งต3อไป
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได)กําหนดนัดหมายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/
๒๕๕๕ ในวันศุกรที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห)องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคาร
อนุสรณ ๑๐๐ ปeการฝ_กหัดครูไทย
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๐ น.
ผู)ช6วยศาสตราจารยพรทิพย รักชาติ
นาง ญ หญิง สมแสน
นางลภัสรดา นาคพริก
ผู)จดบันทึกการประชุม
อาจารยจุไร วรศักดิ์โยธิน
ผู)ตรวจรายงานการประชุม

