มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
..............................................................
. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ โดยมีแก้ไข
. อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย
๑) ให้ปรับปรุงแก้ไขปรัชญา เนื่องจากปรัชญาที่ปรับใหม่นั้นมีลักษณะเป็นคําขวัญ ที่สั้นทําให้
ใจความไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน และเป็นนามธรรม ต่างจากปรัชญาในหลักสูตรฉบับเดิมที่มี
ใจความครบถ้วนชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากกว่า
๒) ให้ปรับแก้คําผิดให้ถูกต้อง
๓) ให้ เพิ่ มรายวิ ช าภาษาอั งกฤษให้ นั กศึกษามี ความสามารถในการสื่ อสารด้ ว ยภาษาอั งกฤษ
พร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุงนี้มีเพียง ๓ รายวิชา (หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ๑ รายวิชา ๓ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ๒ รายวิชา ๖ หน่วยกิต) และยังไม่
ครบ ๑๒ หน่วยกิตตามเกณฑ์ของ สกอ.
๔) ให้ปรับแก้และเพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ๒๐๖๓๕๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านศิลปะการแสดงดนตรีตะวันตก และ ๒๐๖๓๕๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ดนตรีตะวันตก ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อสังเกต/คําแนะนําของนายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕) ให้นําเนื้อหารายวิชากลุ่มดนตรีต่าง ๆ ในหลักสูตรเดิม ที่ไม่ได้บรรจุไว้ในหลักสูตรปรับปรุงนี้
เนื่องจากความไม่พร้อมในการเปิดสอน กลับมาบรรจุไว้และเปิดสอนเมื่อมีความพร้อม โดย
(๑) ให้อธิบายแก่นักศึกษาว่าจะเปิดรายวิชาในกลุ่มดังกล่าวเมื่อมีความพร้อม
(๒) ให้แจ้งสภาวิชาการด้วยว่าสภามหาวิทยาลัยให้นําหลักสูตรดังกล่าวกลับมาบรรจุ
ไว้ในหลักสูตรปรับปรุงนี้
๖) มอบอาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาความพร้อมทุกด้านในการเปิดหลักสูตร หากพบว่ายัง
มีความขาดแคลน ต้องการการสนับสนุน ให้นําเสนอมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร โดย
สภามหาวิทยาลัยวางหลักการและแนวปฏิบัติว่า หลักสูตรที่จะอนุมัติการเปิด ต้องมีความ
พร้อมทุกด้าน มิใช่พร้อมเฉพาะอาจารย์ประจําหลักสูตร
. อนุมัติห ลักสูตรศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าการบริหารและพัฒ นาเมือง หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยให้นําข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ ไปพิจารณาดําเนินการ
๑) ให้นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการ ประเด็นใดดําเนินการ
ได้ทันที ก็ให้ดําเนินการ ประเด็นใดยังดําเนินการไม่ได้ ให้นําไปปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ในปี
ต่อไป



๒) รายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร ยังไม่ปรากฏเนื้อหา “เชิงนิเวศน์” ในคําอธิบายรายวิชาขอให้
ศึ ก ษาข้ อ มู ล และนํ า มาบรรจุ เ พิ่ ม เติ ม ไว้ เพื่ อ ให้ ต ระหนั ก ว่ า เป็ น ความจํ า เป็ น และต้ อ ง
ดําเนินการ โดยเพิ่ มประเด็นเนื้อหารายวิ ชาที่น่าสนใจ เช่ น การบริ หารพัฒ นาเมืองเชิ ง
นิเวศน์ (Eco City Development) การบริหารพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco
Industrial Town Development) Low Carbon การจัดการคูคลองทั้งในเมืองและชนบท
โดยต้องพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน/เสริมประสบการณ์จริงที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆ และเน้นการ
ผลิตบัณฑิตที่ทําให้เมือง สังคม และประเทศมีความสุข
๓) พื้นฐานการปรับปรุงหลักสูตรนี้ ควรเน้นที่วิทยาการใหม่และสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นความ
ผิดพลาดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข จึงควรปรับปรุงหลักสูตรตามทิศทาง ๕ ประการดังนี้
(๑) หลักสูตรต้องคงอยู่ยั่งยืน (going stable) กล่าวคือ เป็นหลักสูตรที่จําเป็นและ
เป็นที่ต้องการ เมื่อเปิดสอนแล้ว ไม่ต้องยกเลิกหลักสูตรโดยง่าย
(๒) หลักสูตรต้องสร้าง/รักษาสิ่งแวดล้อมให้บ้านเมืองและสังคม (going green)
(๓) หลักสูตรต้ องอนุรักษ์ ทํานุ บํารุงและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี (going
cultural)
(๔) หลักสูตรต้องก้าวทันการเป็นประชาคมอาเซียน ภูมิภาค และกระแสโลก (going
ASEAN/Regional/Globalization)
(๕) หลักสูตรต้องสร้างสันติสุข (going peace)
๔) ให้แก้หน้า ๓๘ ดังนี้
(๑) ให้แก้คําภาษาอังกฤษ Politics ให้ถูกต้อง
(๒) รายวิ ช าการเมื อ งและการปกครอง ให้ ป รั บ การใช้ คํ า ว่ า “มติ ม หาชน” เป็ น
“ประชามติ” คําว่า “การไต่สวนสาธารณะ” เป็น “การทําประชาพิจารณ์”
๕) ให้เน้นการใช้พื้นที่เป็นฐาน เช่น การบริหารพัฒนาเมืองในที่ราบลุ่ม การบริหารพัฒนาเมือง
ในที่ราบสูง การบริหารและพัฒนาเมืองชายทะเล เป็นต้น
๖) มอบกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
(๑) สอบถามความคิดเห็นของหน่วยงาน/สถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตว่า บัณฑิต
ในสาขาวิชายังขาดความรู้ความสามารถอะไรและต้องการให้บัณฑิตเป็นอย่างไร
แล้วนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงเพิ่มเติมไว้ในหลักสูตร
(๒) เพิ่มแนวคิดเกี่ยวกับโลกปัจจุบันและโลกาภิวัตน์
. มอบมหาวิทยาลัยพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการ
และทันสถานการณ์โลกตามทิศทาง ๕ ประการต่อไปนี้
๑) หลักสูตรต้องคงอยู่ยั่งยืน (going
stable) กล่าวคือ เป็นหลักสูตรที่จําเป็นและเป็นที่
ต้องการ เมื่อเปิดสอนแล้ว ไม่ต้องยกเลิกหลักสูตรโดยง่าย
๒) หลักสูตรต้องสร้าง/รักษาสิ่งแวดล้อมให้บ้านเมืองและสังคม (going green)
๓) หลักสูตรต้องอนุรักษ์ ทํานุบํารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี (going cultural)
๔) หลั ก สู ต รต้ อ งก้ า วทั น การเป็ น ประชาคมอาเซี ย น ภู มิ ภ าค และกระแสโลก (going
ASEAN/Regional/Globalization)
๕) หลักสูตรต้องสร้างสันติสุข (going peace)



. มอบนโยบายการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุง/พัฒนาคราวต่อไป ต้องมีผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๒ คน
. อนุมัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โดยให้ นํ า ไปใช้ แ ละติ ด ตามประเมิ น ผลแล้ ว รายงานสภามหาวิ ท ยาลั ย ว่ า การดํ า เนิ น การบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะปรับปรุงอย่างไร
. มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อความสําคัญ โดยจัดวาระรวมกับการ
สังเคราะห์รายงานการวิจัยการบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม่ ให้หารือเป็นรายประเด็น ไม่ควรมีวาระ
อื่นอีก หากมีวาระอื่นแยกก็ขอให้รวบรัด
. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการในการประเมินผลงานทาง
วิ ช าการและจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ ระดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ๑ ราย ระดับรองศาสตราจารย์ ๑ ราย
. เห็นชอบตามรายงานการพิจารณาคําร้องเรียนของคณะกรรมการพิจารณาคําร้องเรียน
 . รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
.รับทราบการตอบข้อหารือหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ ๐๕๐๙ผ๒)/๗๑๖๐
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
.รั บ ทราบประกาศคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา เรื่ องหลั ก เกณฑ์ การจั ดตั้ ง ส่ ว นงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และกลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

