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รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร
คร้ังที่ 11/2559

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย

ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.สุทธินันทน พรหมสุวรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย ดร.บังอร เสรรีัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย ดร.วรสัณฑ บูรณากาญจน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย ดร.วุฒิชัย นาครักษา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย ดร.พวงรัตน บุญญานุรักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
7. รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง กรรมการผูแทนวทิยาลัยการฝกหัดครู
8. รองศาสตราจารยสุน ี โชติดลิก กรรมการผูแทนคณะวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
9. อาจารย ดร.วณฎิา  ศิรวิรสกุล กรรมการผูแทนคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
10. อาจารย ดร.จุฑาทพิย  พหลภาคย กรรมการผูแทนคณะวทิยาการจัดการ
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาวุฒ ิ ขุนทอง กรรมการผูแทนคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
12. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรอืง กรรมการและเลขานุการ
13. อาจารยสันตเิลศิ  เพ็ชรอาภรณ ผูชวยเลขานุการ
14. นางเพ็ญพมิล  อัศวสบืสกุล ผูชวยเลขานุการ
15. นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพียร ผูชวยเลขานุการ
16. นางสาวสุนติรา  สงวนศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ
17. นางสุชานาฎ  แวนแควน ผูชวยเลขานุการ

ผูลาประชุม (ตดิราชการ)

1. รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถพล ปอมสถติย กรรมการผูแทนวทิยาลัยนานาชาตพิระนคร
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ผูเขารวมประชุม
1. อาจารยสถาพร วรีะสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสรมิวชิาการและ

งานทะเบยีน /นายทะเบยีน /ผูนําเสนอขอมูล
บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศกึษา ระดับปรญิญา
ตรแีละปรญิญาโท

2. อาจารยสุบัน บัวขาว รองคณบดี คณะวทิยาการจัดการ /
ผูใหขอมูลอาจารยพเิศษที่ปฏบิัตงิานสอน
ในปการศกึษา 2559

3. อาจารยอสิร ี ศรคีุณ รองคณบดี คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม/
ผูใหขอมูลอาจารยพเิศษที่ปฏบิัตงิานสอน
ในปการศกึษา 2559

4. ผูชวยศาสตราจารยศุภกจิ สดสี อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/
ผูนํ าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิามัลตมิเีดยีสถาปตยกรรม

5. อาจารยบัญชา บูรณสงิห อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/
ผูนํ าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิามัลตมิเีดยีสถาปตยกรรม

6. อาจารยรุจริาภา งามสระคู อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/
ผูนํ าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิามัลตมิเีดยีสถาปตยกรรม

7. อาจารยสุพจน พรหมพยัคฆ อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/
ผูนํ าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิามัลตมิเีดยีสถาปตยกรรม

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพรรณ อนุรักษวรสกุล รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย / ผู ใหขอมูล
ผลงานวทิยานพินธของบัณฑติ
ระดับปรญิญาโท/ปรญิญาเอก

9. นายนภัิทร สงิหสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย/ผูใหขอมูล
ผลงานวทิยานพินธของบัณฑติ
ระดับปรญิญาโท/ปรญิญาเอก
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เปดประชุมเวลา 13.30 น.
รองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล ประธานที่ประชุม กลาวเปดประชุมคณะกรรมการ

สภาวชิาการ ครั้งที่ 11/2559 วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และดําเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ

1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ 2441/2559 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
สภาวชิาการ (เพิ่มเตมิ) แทนตําแหนงที่วางลง ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

ตามที่ไดดําเนินการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ในวาระใหมนั้นเพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาวิชาการเปนไปดวยความ
เรยีบรอย และมปีระสทิธภิาพ จงึขอยกเลิกรายช่ืออาจารย ดร.ณัฐภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ กรรมการ
ผูแทนวทิยาลัยนานาชาตพิระนคร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ 2192/2559 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการสภาวชิาการ

โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 และขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ
เลอืกคณะกรรมการสภาวชิาการ พ.ศ. 2547 จงึขอแตงตัง้ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถพล ปอมสถิตย
เปนกรรมการผูแทนวทิยาลัยนานาชาติพระนคร แทนตําแหนงที่วางลง ดังเอกสารประกอบการประชุมใน
วาระ 1.1

ประธานที่ประชุมกลาวตอนรับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก รายนามดังนี้
รองศาสตราจารย ดร.วุฒิชัย นาครักษา และ รองศาสตราจารย ดร.พวงรัตน บุญญานุรักษ และมอบชอ
ดอกไมแสดงความยนิดกีับคณะกรรมการชุดใหม

มตทิี่ประชุม รับทราบ

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 10/2559
ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดจัดการประชุมครั้งที่

10/2559 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
ช้ัน 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม
จํานวน 10 หนา รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

จงึเรยีนเสนอใหคณะกรรมการสภาวชิาการรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 10/2559



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ คร้ังท่ี 11/2559 วันพุธท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 หนา 4

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 10/2559 โดยไมมกีารแกไข ถาหากคณะกรรมการ
ทานใดพบขอผิดพลาดภายหลัง ใหแจงฝายเลขานุการเพื่อแกไขตอไป

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเน่ือง
3.1 สบืเน่ืองวาระ 1.1 ในคราวประชุมคร้ังที่ 9/2559 วันพุธที่ 17 สงิหาคม พ.ศ.

2559 เรื่อง สรุปจํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ รายงานขอมูลอาจารยที่

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ในวาระ 1.1 เรื่องการรวบรวมขอมูล และตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร

ฝายเลขานุการ ขอรายงานสรุปจํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของ
มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครดังนี้

ลําดับที่ คณะ/วทิยาลัย
จํานวน
อาจารย
ทั้งหมด

จํานวนอาจารยที่ดาํรงตําแหนงทางวชิาการ
รศ. ผศ. รวม รอยละ

1 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 61 1 19 22 32.78
2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 113 2 15 18 15.04
3 วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 89 2 25 27 30.33
4 วทิยาการจัดการ 71 - 18 18 23.94
5 วทิยาลัยการฝกหัดครู 44 5 6 11 25.00

รวม 378 11 82 92 24.33
หมายเหตุขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
มตทิี่ประชุม รับทราบ และตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ใหถูกตอง

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหที่ประชมุทราบ
ไมมี

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอเพื่อพจิารณา
5.1 พิจารณาบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการให

ปรญิญาบัตร ระดับปรญิญาตร ีประจําภาคการศึกษาที่ 3/2558 (รอบ 4) (เอกสารนอกเลม)
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ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ มอบผูแทนฯใหนําเสนอ
รายละเอียดบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา
2558 (รอบ 4) (เอกสารนอกเลม)

อาจารยสถาพร วรีะสุนทร นายทะเบยีน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอ
บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ประจําภาค
การศกึษาที่ 3/2558 (รอบ 4) รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

ลําดับ ชื่อปรญิญา จํานวน(ราย)
1 ครุศาสตรบัณฑติ 1
2 วทิยาศาสตรบัณฑติ 27
3 ศลิปศาสตรบัณฑติ 16
4 นติศิาสตรบัณฑติ 2
5 บรหิารธุรกจิบัณฑติ 6
6 สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑติ 1
7 เทคโนโลยบีัณฑติ 10
8 บัญชีบัณฑติ 8

รวมท้ังสิ้นจํานวน 71

มตทิี่ประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปรญิญาบัตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 71 ราย โดยใหตรวจความ
ถูกตองกอนนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อขออนุมัตติอไป

5.2 พิจารณาบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการให
ปรญิญาบัตร ระดับปรญิญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2558 (รอบ 4) (เอกสารนอกเลม)

อาจารยสถาพร วรีะสุนทร นายทะเบยีน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอ
บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท ประจําภาค
การศกึษาที่ 3/2558 (รอบ 4) รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

ลําดับ ชื่อปรญิญา จํานวน(ราย)
1 ครุศาสตรมหาบัณฑติ 8

รวมท้ังสิ้นจํานวน 8

มตทิี่ประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปรญิญาบัตร ระดับปรญิญาโท จํานวน 8 ราย โดยใหตรวจ
ความถูกตองกอนนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อขออนุมัตติอไป
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5.3 พิจารณาแต งตั้ งอ าจารยพิ เศษเพื่ อปฏิบั ติ ก ารสอน ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 ประกอบดวย 1) งานวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 5 ราย
2) วิทยาลัยการฝกหัดครู จํานวน 4 ราย 3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 ราย
4) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 12 ราย 5) คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 3
ราย 6) คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม จํานวน 2 ราย รวมท้ังหมด 30 ราย

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ รายงานตอที่ประชุมเรื่อง
การแตงตั้งอาจารยพิเศษเพื่อปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559
ประกอบดวย 1) งานวชิาศกึษาทั่วไป จํานวน 5 ราย 2) วทิยาลัยการฝกหัดครู จํานวน 4 ราย 3) คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 ราย 4) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 12 ราย
5) คณะวทิยาการจัดการ จํานวน 3 ราย และ 6) คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม จํานวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น
30 ราย

ทั้งนี้สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอนําเสนอรายช่ือเพื่อแตงตั้งอาจารยพิเศษ
ทําหนาที่ปฏบิัตกิารสอน ในระดับปรญิญาตรี ภาคการศกึษาที่ ๒ ปการศกึษา 2559 ประกอบดวย

1) งานวชิาศึกษาท่ัวไป จํานวน 5 ราย
(1) นายลําพอง  ศรรุง สอนรายวชิา

- 0050101 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)
(สอนภาคปกติ 8 ช่ัวโมง)

- 4000115 วทิยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวติ 3(2-2)
(สอนภาคปกติ 4 ช่ัวโมง)

(2) นายจักรนิทร สมมติ สอนรายวชิา
- 2500116 กฎหมายในชีวติประจําวัน 3(3-0)

(สอนภาค กศ.พบ. 6 ช่ัวโมง)
(3) นางสาลนิ ี หนูจติต สอนรายวชิา

- 4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)
(สอนภาคปกติ 6 ช่ัวโมง) และ (ภาค กศ.พบ. 3 ช่ัวโมง)

(4) ดร.นพวรรณ  เชาวดํารงสกุล สอนรายวชิา
- 4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)

(สอนภาคปกติ 12 ช่ัวโมง)

(5) นางสาวกัลยา  เนตรายน สอนรายวชิา
- 1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย 3(3-0)

(สอนภาคปกติ 6 ช่ัวโมง)
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2) วทิยาลัยการฝกหัดครู จํานวน 4 ราย
(1) นายคมสัน  ขันธนกิร สอนรายวชิา

- 4081410 ผูกํากับลูกเสอืและเนตรนารขีัน้ความรูเบื้องตน 2(1-2)
(สอนภาคปกติ 12 ช่ัวโมง)

(2) นายกฤษณ  โกไศยกานนท สอนรายวชิา
- 4081410 ผูกํากับลูกเสอืและเนตรนารขีัน้ความรูเบื้องตน 2(1-2)

(สอนภาคปกติ 3 ช่ัวโมง))
ผูเช่ียวชาญเฉพาะ

(3) นายนพอนันต รักษาศรี สอนรายวชิา
- 4084418 ผูนํานันทนาการและเกม 2(1-2)

(สอนภาคปกติ 3 ช่ัวโมง))
- 4082008 เทคนคิการสอนและการฝกกระบี่กระบอง 2(1-2)

(สอนภาคปกติ 3 ช่ัวโมง)
(4) นายวสิูตร  สุขจรนิ สอนรายวชิา

- 4081410 ผูกํากับลูกเสอืและเนตรนารขีัน้ความรูเบื้องตน 2(1-2)
(สอนภาคปกติ 18 ช่ัวโมง)

3) คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 ราย
(1) นายสังวาล  แสงไทรย สอนรายวชิา

- 4031301 สัตววทิยา 3(2-3)
(สอนภาคปกติ 5 ช่ัวโมง)

(2) นางสาลนิ ี หนูจติต สอนรายวชิา
- 4022501 ชีวเคมพีื้นฐาน 3(2-2)

(สอนภาคปกติ 4 ช่ัวโมง)
(3) นายบุญลอื  กล่ําโก สอนรายวชิา

- 4123650 ปฏบิัตกิารพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลบนเว็บ 3(2-2)
(สอนภาคปกติ 4 ช่ัวโมง)

- 4122202 โครงสรางขอมูล 3(2-2)
(สอนภาคปกติ 8 ช่ัวโมง)

(4) ดร.เฟองฟา  เปนศริิ สอนรายวชิา
- 4124103 ระบบปฏบิัติ 3(2-2)

(สอนภาคปกติ 4 ช่ัวโมง)
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- 4122506 การวเิคราะหและการออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2)
(สอนภาคปกติ 4 ช่ัวโมง)

4) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 12 ราย
(1) นายชวัชรพล  วสุกูลพันธุ สอนรายวชิา

- 2554105 จรยิธรรมทางการเมอืง 3(3-0)
(สอนภาค กศ.พบ. 3 ช่ัวโมง)

(2) นายชูชีพ  ทางธรรม สอนรายวชิา
- 2552102 กลุมผลประโยชนและพรรคการเมอืง 3(3-0)

(สอนภาค กศ.พบ. 3 ช่ัวโมง)
(3) นายธาน ี เงาฉาย สอนรายวชิา

- 2552101 การปกครองทองถิ่นไทย 3(3-0)
(สอนภาค กศ.พบ. 3 ช่ัวโมง)

(4) นางสาวชนมณภัทร  เจรญิราช สอนรายวชิา
- 2551103 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0)

(สอนภาค กศ.พบ. 6 ช่ัวโมง)
(5) นางสาวชมฝน  ญาณโกมุท สอนรายวชิา

- 2552101 การปกครองทองถิ่นไทย 3(3-0)
(สอนภาค กศ.พบ. 3 ช่ัวโมง)

(6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุปผาชาต ิ อุปถัมภนรากร สอนรายวชิา
- 2051205 การรําไทยพื้นฐาน 2 2(1-2)

(สอนภาคปกติ 6 ช่ัวโมง /วันพฤหัสบดี 8.30-11.30 และ 12.30-15.30น.)
- 2054904 สรรีะของผูแสดงนาฏศลิป 1 2(1-2)

(สอนภาคปกติ 6 ช่ัวโมง)
(7) ดร.ปรัชญา มหาวนิจิฉัยมนตรี สอนรายวชิา

- 2561208 หลักกฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0)
(สอนภาค กศ.พบ. 3 ช่ัวโมง)

(8) นายพรเทพ เตยีเจรญิวรรธน สอนรายวชิา
- 2563701 กฎหมายแรงงานและวธิพีจิารณาคดใีนศาลแรงงาน 3(3-0)

(สอนภาค กศ.พบ. 3 ช่ัวโมง)
(9) นายนตินิันท  ศรเีมฆ สอนรายวชิา

- 2563503 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0)
(สอนภาค กศ.พบ. 3 ช่ัวโมง)
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(10) นายยุทธพงษ  วุฒกิารโกศล สอนรายวชิา
- 1571501 ความสัมพันธระหวางจนีกับไทย 3(3-0)

(สอนภาคปกติ 6 ช่ัวโมง)
(11) นางสาวศุศราภรณ  แตงตัง้ลํา สอนรายวชิา

- 1571301 หลักการโลจสิตกิส 3(3-0)
(สอนภาคปกติ 6 ช่ัวโมง)

(12) ดร.เจด็จ  คชฤทธิ์ สอนรายวชิา
- 1543408 คตชินในภาษาและวรรณกรรมไทย 3(2-2)

(สอนภาคปกติ 8 ช่ัวโมง)
5) คณะวทิยาการจัดการ จํานวน 3 ราย

(1) รองศาสตราจารยยงยุทธ  เกษสาคร สอนรายวชิา
- 3563405 การวางแผนและนโยบายทางดานทรัพยากรมนุษย 3(3-0)

(สอนภาค กศ.พบ. 3 ช่ัวโมง)
- 3562403 การสรางทีมงาน 3(3-0)

(สอนภาค กศ.พบ. 3 ช่ัวโมง)
- 3561104 ยุทธศาสตรการจัดการ 3(3-0)

(สอนภาค กศ.พบ. 3 ช่ัวโมง)
(2) นางสาวสุจนิตนา  บุญทวี สอนรายวิชา

- 3562303 มนุษยสัมพันธในองคกร 3(3-0)
(สอนภาค กศ.พบ. 3 ช่ัวโมง)

(3) นางทวิาวรรณ  คําบุญทา สอนรายวิชา
- 3524101 การบัญชีช้ันสูง 1 3(3-0)

(สอนภาค กศ.พบ. 3 ช่ัวโมง)
- 3521101 การเงินธุรกจิ สอนรายวิชา

(สอนภาค กศ.พบ. 3 ช่ัวโมง)
6) คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม จํานวน 2 ราย

(1) นายวรีะชัย อตชิาตนันท สอนรายวชิา
- 5543801 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพออกแบบผลติภัณฑ

อุตสาหกรรม 2(90) (สอนภาคปกติ 4 ช่ัวโมง)
(2) นายสุรพงษ  ดเีปรี้ยว สอนรายวชิา

- 5583712 เครอืขายคอมพวิเตอร 3(2-2)
(สอนภาคปกติ 8 ช่ัวโมง)
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มตทิี่ประชุม พจิารณาการแตงตัง้อาจารยพเิศษเพื่อปฏบิัตกิารสอน ระดับปรญิญาตรี
ภาคการศกึษาที่ 2 ปการศกึษา 2559 และใหความเห็นชอบดังนี้

1) เห็นชอบการแตงตัง้อาจารยพเิศษของกลุมงานวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 5 ราย
โดยมขีอเสนอแนะดังนี้

1.1 ลําดับ 1 นายลําพอง ศรรุง แกไขขอมูลปที่สําเร็จการศกึษาระดับ
ปรญิญาตร ีเดมิ “2537” เปน “2522”

1.2 ลําดับที่ 2 นายจักรนิทร สมมต ิใหอาจารยผูประสานงาน
รายวชิา 2500116 กฎหมายในชีวติประจําวัน ทําหนังสอืแจงไปยัง
หนวยงานตนสังกัดของอาจารยเพื่อรับทราบเนื่องจากเปนอาจารย
ประจําที่มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑติ

1.3 ลําดับ 5 นางสาวกัลยา เนตรายน แกไขขอมูลคุณวุฒกิารศกึษา
ระดับปรญิญาโท เดมิ “กศ.บ.” เปน “กศ.ม.”

2) เห็นชอบการแตงตัง้อาจารยพเิศษของวทิยาลัยการฝกหัดครู จํานวน 4 ราย
3) เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยพิเศษของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จํานวน 4 ราย
4) เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยพิเศษของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จํานวน 10 ราย และไมเห็นชอบ ๒ รายโดยตัง้ขอสังเกตดังนี้
4.1 ลําดับที่ 4 นางสาวชนมภัทร เจรญิราช ขอใหทบทวนใหม

เนื่องจากประสบการณการสอนยังไมม ีลักษณะงานที่ทําไมตรงกับ
ศาสตรที่สอน

4.2 ลําดับที่ 5 นางสาวชมฝน ญาณโกมุท ขอใหทบทวนใหม
เนื่องจากลกัษณะงานที่ทําไมตรงกับศาสตรที่สอน

5) เห็นชอบการแตงตัง้อาจารยพเิศษของคณะวทิยาการจัดการ จํานวน 3 ราย
6) เห็นชอบการแตงตัง้อาจารยพเิศษของคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม จํานวน

1 ราย และไมเห็นชอบ ๑ รายโดยตัง้ขอสังเกตดังนี้
ลําดับที่ 1 นายวรีะชัย อตชิาตนันท  ขอใหทบทวนใหม
เนื่องจากรายวชิา 5543801 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพ
ออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม ไมนับเปนภาระงานสอน
และตรวจสอบความถูกตองอกีครัง้
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5.4 พิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษเพื่อปฏิบัติการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 3 ราย

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา
การแตงตัง้อาจารยพเิศษเพื่อทําหนาที่ปฏบิัตกิารสอน ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจําป
การศกึษา 2559 จํานวน ๓ รายดังนี้

(1) รองศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ตระกูลทรัพยทวี สอนรายวชิา
- 6608602 ระเบยีบวธิวีจัิยขัน้สูง 3(2-2)

(สอนภาคพเิศษ 4 ช่ัวโมง)
(2) นางชญาน ี จันทรประภา สอนรายวชิา

- 4066602 ภูมสิารสนเทศศาสตร 3(2-3)
(สอนภาคพเิศษ 5 ช่ัวโมง)

(3) นาพแพทยพเิชฐ  บัญญัติ
(อาจารยที่ปรกึษารวมระดับปรญิญาเอก สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยี)

มตทิี่ประชุม เห็นชอบแตงตัง้อาจารยพเิศษเพื่อปฏบิัตกิารสอน ระดับบัณฑติศกึษา
ภาคการศกึษาที่ 2 ปการศกึษา 2559 ทัง้ 3 ราย

5.5 พิจารณาการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
ประกอบดวย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ พุทธศักราช 2557 และ
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยเีซรามกิส พุทธศักราช 2556

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา
การปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี ประกอบดวย หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ พุทธศักราช 2557 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาเทคโนโลยเีซรามกิส พุทธศักราช 2556 ดังนี้

1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2557 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
การใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 แลวนั้น เนื่องจาก อาจารยอัจจิมา
แซเฮง ซึ่งเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ไดลาศึกษาตอ ดังนั้นเพื่อให
การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตร
เปนไปดวยความเรียบรอย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร จากเดมิอาจารยอัจจมิา แซเฮง เปน อาจารยสุขจิต ขจิตมณี ทั้งนี้
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดกําหนดไว
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2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยเีซรามกิส หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 แลวนั้น เนื่องจากผูชวย
ศาสตราจารยสาธร ชลชาติภิญโญ ซึ่งเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
ไดเกษยีณอายุราชการ ดังนัน้เพื่อใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและ
การติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิมผูชวยศาสตราจารย
สาธร ชลชาติภิญโญ เปน อาจารยวราวุธ ยอดจันทร ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่
คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดกําหนดไว
มตทิี่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปรญิญาตรี ทัง้ ๒

หลักสูตร และใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวทิยาลัย ฝายกลั่นกรอง
หลักสูตรตรวจสอบ และนําเสนอสภามหาวทิยาลัย เพื่อพจิารณาอนุมัตติอไป

5.6 พิจารณาการปรับปรุงแก ไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08) ระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา พุทธศักราช 2556

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา
การปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08) ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา พุทธศักราช 2556

วิทยาลัยการฝกหัดครู ไดปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
การใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แลวนั้น เนื่องจาก 1) อาจารย
ดร.ณัฐพล ชุมวรฐายี 2) อาจารย ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท 3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย ไชยสงคราม
ซึ่งอาจารยทั้ง 3 ทานเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรไดเสียชีวิตแลว
4) อาจารยนพวรรณ เชาวดํารงสกุล ไดปรับเปลี่ยนไปประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร ดังนั้นเพื่อใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการ
ตดิตามประเมนิผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย วิทยาลัยการฝกหัดครู จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิม 1) อาจารย ดร.ณัฐพล ชุมวรฐายี เปน
อาจารยเบญจวรรณ ศรมีารุต 2) อาจารย ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท เปน อาจารย ดร.กรรณานุช ณ ถลาง
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย  ไชยสงคราม เปน อาจารย ดร.ไตรรัตน สิทธิทูล 4) อาจารย ดร.
นพวรรณ เชาวดํารงสกุล เปน อาจารย ดร.สุวัฒน อัจฉริยานนท ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดกําหนดไว
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มตทิี่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08) ระดับบัณฑติศกึษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา พุทธศักราช 2556
และใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนนิงานของสภามหาวทิยาลัย ฝายกลั่นกรอง
หลักสูตรตรวจสอบ และนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาอนมุัตติอไป
มขีอเสนอแนะ ดังนี้

1. ลําดับ 4 นายสุวัฒน อัจฉรยิานนท ใหเปลี่ยนลําดับไปอยูในลําดับ 3
2. ลําดับ 5 นายไตรรัตน  สทิธทิูล ใหเปลี่ยนลําดับไปอยูในลําดับ 4
3. ลําดับ 3 นางสาวกรรณานุช ณ ถลาง ใหเปลี่ยนลําดับไปอยูในลําดับ 5

5.7 พิจารณาแผนรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560 สํานักสงเสริม
วชิาการและงานทะเบยีน มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เนอที่ประชุมพิจารณาแผน
รับนักศกึษา ภาคปกต ิประจําปการศกึษา 2560

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดสรุปแผนรับ
นักศกึษา ภาคปกต ิประจําปการศกึษา 2560 จากการศกึษาบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนแนวทาง
และเปาหมายในการรับนักศึกษา จากกอุดมการณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่ งมาจาก
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 นโยบายมหาวิทยาลัย และ
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมวาระ 5.7

มตทิี่ประชุม พจิารณาแผนรับนักศกึษา ภาคปกต ิพ.ศ. 2560 จากบทที่ 4 เห็นชอบ สวนบทอื่น ๆ ให
ตรวจสอบใหถูกตองและทบทวนใหม

5.8 พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปตยกรรม
หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2559

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดพัฒนาหลักสูตรใหม สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปตยกรรม
เพื่อเปนทางเลอืกใหกับผูสนใจ เนื่องจากการประกอบอาชีพสถาปตยกรรม ตองอาศัยความรูหลากหลาย
และบุคคลากรที่มคีวามรูจากศาสตรอื่น ๆ ประกอบดวย  หลักสูตรมัลตมิเีดยีสถาปตยกรรมเปนหลักสูตร
ที่มีความสําคัญและจําเปนตอการออกแบบสถาปตยกรรม เนื่องจากบุคลากรทางดานสถาปตยกรรมไม
เพียงพอที่จะดําเนินงานดานมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนสถาปตยกรรม รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมวาระ 5.8

สรุปประเด็นของคณะกรรมการสภาวชิาการ ตอหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา
มัลตมิเีดยีสถาปตยกรรม หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2559 ดังนี้
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๑. การจัดการเรยีนการสอนในระดับปรญิญาตรไีมควรเกนิ 130 หนวยกติ
๒. เพิ่มรายวชิาที่สงเสรมิการมีจติสาธารณะที่เปนวชิาพื้นฐาน
๓. เพิ่มรายวชิาที่เปนภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการทํางานที่เปนสากลในอนาคต
๔. ควรมรีายวิชาที่จัดการเรยีนการสอนในรูปแบบสหกจิศึกษา
๕. ปรับรายวชิาเลอืกใหลดลง เพราะรายวชิาเลอืกไมควรเกนิสองเทาของจํานวน

หนวยกติ
๖. ตรวจสอบขอมูลผลงานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมอีายุไมเกนิ 5 ป
๗. ตรวจสอบความถูกตองในการเขยีนคําอธบิายรายวิชา
หลักสูตรนี้ เปนหลักสูตรบูรณาการระหวางศาสตรดานมัลตมิเีดยีและสถาปตยกรรม

พจิารณาแลวพบวาเปนรายวชิาดานสถาปตยกรรมมากเกนิไป เชน รายวิชากอสราง ๑-๖ ควรเนน
รายวชิาดานมัลตมิเีดยีใหมากขึ้น

มตทิี่ประชุม ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวชิาการ และใหนําเสนอใหม

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ไมมี

ปดประชุมเวลา 17.00 น.

นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพียร นางเพ็ญพมิล อัศวสบืสกุล ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรอืง
นางสาวสุนติรา สงวนศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ ผูบันทกึการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม
ผูพมิพรายงานการประชุม


