มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

..............................................................
๑.รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีแก้ไข
และมอบนโยบายว่าการจัดทํารายงานการประชุมให้จดเป็นประเด็นและสรุปช่วงท้ายให้เข้าใจชัดเจน
๒.อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
รอบที่ ๒ จํานวน ๕๙๑ คน แบ่งเป็น
๒.๑ ระดับปริญญาโท
จํานวน ๕ คน
๒.๒ ระดับปริญญาตรี
จํานวน ๕๘๖ คน จําแนกเป็น
๑) สาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.)
จํานวน ๒๐ คน
๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) จํานวน ๑๑๘ คน
๓) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) จํานวน ๑๙๐ คน
๔) สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)
จํานวน ๒๑ คน
๕) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(บธ.บ.) จํานวน ๒๓๗ คน
๓.อนุมัติหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร โดย
๓.๑ให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) เพิ่มเติมเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจสีเขียว
๒) เพิ่มเติมเรื่องการไปสู่สากล โดยมีรายวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกด้วย
๓) เพิ่มเติมเรื่องเงื่อนไขกฎเกณฑ์ทางการค้าสากลและการคํานวณหรือการประเมินเศรษฐกิจ
ต่อคุณค่าการบริการระบบนิเวศน์ในภาคธุรกิจ
๔) หน้า ๘ ข้อ ๑.๓.๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(๑)ข้อความที่ระบุว่าเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้อย่างกว้างขวางให้ปรับแก้คําว่า ...อย่าง
กว้างขวาง... เป็นคําว่า ...อย่างลึกซึ้ง...
(๒)ให้กําหนดวัตถุประสงค์เพิ่มอีกข้อหนึ่งว่า “เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสามารถวิจัย
ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีได้”
๕) รวมรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และรายวิชาหลักสถิติเป็นรายวิชาเดียวกัน
๖) ชื่อภาษาอังกฤษรายวิชาการวิเคราะห์เศรษฐกิจให้ปรับแก้เป็น Analysis of Thai
Economy
๗) รายวิชา ๓๕๙๒๔๐๖ เศรษฐศาสตร์ทางเลือก ให้เปลี่ยนชื่อรายวิชาให้เหมาะสม เพราะ
เนื้อหารายวิชาเน้นแนวคิดที่ลึกซึ้งและเป็นเรื่องสําคัญ มิใช่ทางเลือกหรือเป็นเรื่องรอง
๘) ให้เน้นความรู้เรื่องชุมชนไทย และความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่จะทําให้บัณฑิตเข้าใจชุมชน
และเข้าใจเรื่องปัญหาเศรษฐกิจชุมชน
๓.๒ มอบคณะและสาขาวิชาให้ข้อมูลแก่นักศึกษาหลักสูตรการบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ว่าหากเรียนเพิ่มเติมจะได้รับปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
๓.๓ ต่อไปให้พัฒนาหลักสูตรเป็น ๒ สาขาวิชา คือเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ชุมชน



หรือเศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น
๔. มอบนโยบายในการนําเสนอหลักสูตรที่พัฒนาใหม่ โดยให้แนบแผนการเปิดหลักสูตรเสนอสภา
มหาวิทยาลัยด้วย
๕. อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยให้ดําเนินการดังนี้
๕.๑ เพิ่มข้อมูลสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร ให้เขียนรายละเอียดสะท้อนสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและ
ตรวจสอบกรณีมีแต่ข้อย่อย ๑๑.๑ ไม่มี ๑๑.๒
๕.๒ แก้ไขคําผิดให้ถูกต้อง
๕.๓ ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยเพิ่มเติมประเด็นความรู้ทางวิชาการ การวิจัย วิเคราะห์
และสังเคราะห์
๕.๔ ให้ตรวจสอบรายวิชาการสํารวจและการวิจัยสําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพราะมีแต่
เนื้อหาการวิจัย ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสํารวจ อีกทั้งการสํารวจก็เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย
อยู่แล้ว โดยให้เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็นวิธีวิจัยสําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือ การ
วิจัยเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม และให้เขียนคําอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมทั้งการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
๕.๕ ควรกําหนดรายวิชาเลือกบางรายวิชาเป็นรายวิชาบังคับ เช่น รายวิชาการดําเนินงานและการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รายวิชาการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
๕.๖ ในการเรียนรู้รายวิชาภาษาต่างๆ ให้เพิ่มเติมเนื้อหาความรู้ด้านวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
ด้วย
๕.๗ ให้เลือกเฟ้นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาได้ฝึกงานในโรงแรมที่มีชื่อเสียง โดย
พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ยินดีติดต่อประสานงานให้เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
๕.๘ จัดให้นักศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี และสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
รวมทั้งการจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบ One Day Trip
๕.๙ ในรายวิชาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ให้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการวัดผลโดยผู้สอนให้นักศึกษา
เขียนอธิบายแหล่งท่องเที่ยวแหล่งละ ๑ เรื่อง ความยาว ๓-๕ หน้า ว่าจากการศึกษาแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง และสามารถเล่าให้นักท่องเที่ยวฟังได้
อย่างไร ทั้งนี้สาขาวิชาสามารถนําไปรวบรวมเป็นพจนานุกรมแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยและ
แปลเป็นภาษาต่างประเทศต่อไป ทั้งนี้เมื่อดําเนินการไปแล้ว ๖ เดือน ให้นําเสนอรายงานต่อ
สภามหาวิทยาลัยว่านักศึกษาเขียนเรื่องราวดังกล่าวได้กี่เรื่องแล้ว
๕.๑๐ หน้า ๖ ปรับการเขียนรายละเอียดในหัวข้อความสําคัญของหลักสูตรให้สะท้อนคุณค่าเชิง
วิชาการ
๕.๑๑ ข้อ ๑.๓.๓ วัตถุประสงค์ให้ปรับการใช้คําในข้อความว่า ...ประสิทธิภาพของการใช้... เป็น ...
ความสามารถในการใช้... และการเขียนวัตถุประสงค์นั้นไม่ต้องระบุเกณฑ์
๕.๑๒ คําอธิบายรายวิชาสัมมนาเขียนสั้นไป สื่อความไม่ชัดเจนให้ปรับเพิ่มให้ศึกษาประเด็นปัญหา
และแนวโน้มทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อนําไปสู่การนําเสนอเพื่อการพัฒนา
๕.๑๓ ให้เตรียมบัณฑิตให้พร้อมสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน โดย
๑) เพิ่มความรู้ในเชิงการจัดการร่วมกับบริษัทท่องเที่ยวของประเทศในกลุ่มอาเซียน
๒) ให้นักศึกษาเรียนรู้จากของจริง เพิ่มชั่วโมงสหกิจศึกษาเพราะที่กําหนดไว้ยังไม่เพียงพอ
ต้องให้นักศึกษาลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติให้มาก



๓) ต้องมีงบประมาณเพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อม
๕.๑๔ การวิจัยถึงผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม และวัฒนธรรม
๕.๑๕ ให้เพิ่มวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และวิชากฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
๕.๑๖ ในเรื่องการวิจัยควรเพิ่มเติมเนื้อหาการวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
หรือให้อาจารย์ทําความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับประเด็นความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยวสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งด้วย
๕.๑๗ ตรวจสอบ มคอ. ๒ หรือหลักสูตรปรับปรุงนี้กับ มคอ. ๑ หรือกรอบเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาให้ถูกต้อง สอดคล้องกัน
๖. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยให้ดําเนินการดังนี้
๖.๑ ให้ตรวจสอบแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
๖.๒ รายวิชา ๔๐๖๓๔๑๕ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มเนื้อหาวิธีการและการ
ติดตามภัยพิบัติธรรมชาติ
๖.๓ รายวิชาการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมปรับรายวิชาพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมจากวิชาเลือกเป็นวิชาบังคับเลือก
๖.๔ ให้เพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อความสําคัญของหลักสูตรในหน้า ๑๐
๖.๕ ตรวจสอบและปรับแก้ข้อมูลงบประมาณในหน้า ๑๔ ค่าใช้จ่ายต่อหัวรวมทั้งงบประมาณ
ครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับจํานวนนักศึกษา
๖.๖ เพิ่มรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๖.๗ ให้ปรับแก้การกําหนดตัวบ่งชี้การดําเนินงานในหน้า ๗๑ ข้อ ๑๕-๑๗ โดยให้เพิ่มข้อมูลจาก ๔
ปี เป็น ๕ ปี และให้กรอกข้อมูลในข้อ ๑๕-๑๖ ด้วย
๗. มอบนโยบายในการนําเสนอหลักสูตร โดย
๗.๑ ให้สรุปการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรว่าสะท้อนสิ่งใด เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ความเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร
๗.๒ ให้จัดทําบทสรุปผู้บริหารเสนอสภามหาวิทยาลัยว่าจะทําอะไร และทําอย่างไร
๘. เห็นชอบในหลักการผลการสังเคราะห์รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม่
และมอบอธิการบดีศึกษารายละเอียดว่าหัวข้อใดสามารถรวมกันได้และพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้ดําเนินการในแต่ละเรื่องว่าเรื่องใดหน่วยงานภายในสามารถดําเนินการได้ โดยจัดให้มี
ค่าตอบแทนและถือเป็นผลงานวิจัย หรืออาจจะจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการ และให้รายงานต่อ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
๙. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยมี นายถนอม อินทรกําเนิด เป็นประธาน
กรรมการ ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้วและคุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน เป็นกรรมการ อาจารย์จุไร วร
ศักดิ์โยธิน เป็นเลขานุการ โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และกลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย
๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

