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รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร
คร้ังที่ 12/2559

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมพินิตประชานาถ 1 ชั้น 1 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย

ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย ดร.สุทธินันทน พรหมสุวรรณ 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.บังอร เสรรีัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถพล ปอมสถติย กรรมการผูแทนวทิยาลัยนานาชาตพิระนคร
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ผูเขารวมประชุม
1. อาจารยสถาพร วรีะสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสรมิวชิาการและงาน

ทะเบยีน /นายทะเบยีน /ผูนําเสนอขอมูลบัญชี
รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี
ปรญิญาโท และปรญิญาเอก

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดช บุญประจักษ คณบดคีณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี /
รวมรับฟงขอเสนอแนะการนําเสนอหลักสูตร

3. อาจารย ดร.สมคดิ สุทธธิารธวัช รองคณบด ีฝายวิชาการ คณะวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี/รวมรับฟงขอเสนอแนะการ
นําเสนอหลักสูตร

4. รองศาสตราจารยปราณตี จริะสุทัศน อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เ ก ษ ต ร ศ าส ตร ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยี

5. ผูชวยศาสตราจารยวรพร เสถยีร อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เ ก ษ ต ร ศ าส ตร  ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยี

6. อาจารย ดร.คงเอก ศริิงาม อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เ ก ษ ต ร ศ าส ตร  ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยี

7. อาจารยเกศรนิทร แสงมณี อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เ ก ษ ต ร ศ าส ตร  ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยี

8. อาจารยนราศักดิ์  บุญมี อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เ ก ษ ต ร ศ าส ตร  ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยี
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9. อาจารยเพ็ญรุง แปงใส อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

10. ผูชวยศาสตราจารยเพชรา ศรคีําภา อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

11. อาจารยนนทนันท แยมวงษ อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

12. อาจารยกติตศัิกดิ์ คงพูน อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพรรณ อนุรักษวรสกุล รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลั ย / ผู ให ข อมู ล
ผลงานวทิยานพินธของบัณฑติ
ระดับปรญิญาโท/ปรญิญาเอก

14. นางสาวเนตรนุช อาษากจิ นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย/ผูใหขอมูล
ผลงานวทิยานพินธของบัณฑติ
ระดับปรญิญาโท/ปรญิญาเอก

เปดประชุมเวลา 13.30 น.
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ แจงที่ประชุมทราบวา

ประธานที่ประชุมติดภาระกิจเรงดวน นําเรียนที่ประชุมมอบ รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท
ปฏบิัตหินาที่แทนประธานที่ประชุมไปพลางกอน

รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท ปฏิบัติหนาที่แทนประธานที่ประชุม และ
กลาวเปดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2559 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
และดําเนินการตามระเบยีบวาระการประชุมดังนี้
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ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ แจงที่ประชุมทราบเรื่อง

โครงการอบรมการเขียนผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งจัดในวันที่ 25-27 ตุลาคม พ.ศ.
2559 ที่ผานมา มีผูเขารวมอบรมประมาณ 28 ทาน และในเดือนมกราคม 2560 จะจัดอบรมอีก
รอบ เนื่องจากอาจารยมีความสนใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีขอบังคับฯ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ภายในระยะเวลา 6 ป ตองขอผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้เลขานุการจะนํารายงานการเขา
อบรมผลงานทางวชิาการมารายงานตอที่ประชุมในคราวหนา

มตทิี่ประชุม รับทราบ

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 11/2559
ตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร ไดจัดการประชุมครั้งที่

11/2559 เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
ช้ัน 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม
จํานวน 14 หนา รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

จงึเรยีนเสนอใหคณะกรรมการสภาวชิาการรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 11/2559

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 11/2559 โดยไมมกีารแกไข หากคณะกรรมการ
ทานใดพบขอผิดพลาดภายหลัง ใหแจงฝายเลขานุการเพื่อแกไขตอไป

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเน่ือง
สืบเนื่องวาระที่ 5.3 พิจารณาแตงตั้งอาจารยพิ เศษเพื่อปฏิบัติการสอนระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 30 ราย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
27 ราย ใหทบทวน 3 ราย

อาจารยสันติเลิศ เพช็รอาภรณ ผูชวยเลขานุการ รายงานตอที่ประชุมวา คณะได
ทบทวนคุณสมบัติอาจารยพิเศษที่ไมเปนไปตามเกณฑและตามที่คณะกรรมการไดตั้งขอสังเกตไว จึง
ดําเนนิการตามมตสิภาวชิาการ

มตทิี่ประชุม รับทราบ

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ

ไมมี



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ คร้ังท่ี 12/2559 วันพุธท่ี 9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 หนา 5

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอเพื่อพจิารณา
5.1 พิจารณาบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการให

ปรญิญาบัตร ระดับปรญิญาตร ีประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รอบ 1) (เอกสารนอกเลม)
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ มอบผูแทนฯใหนําเสนอ

รายละเอยีดบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศกึษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รอบ 1)
(เอกสารนอกเลม)

อาจารยสถาพร วีระสุนทร นายทะเบียน นําเสนอบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รอบ 1)
รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

ลําดับ ชื่อปรญิญา จํานวน(ราย)
1 ครุศาสตรบัณฑติ 7
2 วทิยาศาสตรบัณฑติ 56
3 ศลิปศาสตรบัณฑติ 73
4 นติศิาสตรบัณฑติ 9
5 บรหิารธุรกจิบัณฑติ 47
6 เทคโนโลยบีัณฑติ 30

รวมท้ังสิ้นจํานวน 222

มตทิี่ประชุม เห็นชอบตามเสนอการใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 222 ราย โดยให
ตรวจความถูกตองกอนนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อขออนุมัตติอไป

5.2 พิจารณาบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการให
ปรญิญาบัตร ระดับปรญิญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รอบ 1) (เอกสารนอกเลม)

อาจารยสถาพร วีระสุนทร นายทะเบียน นําเสนอบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รอบ 1)
รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

ลําดับ ชื่อปรญิญา จํานวน(ราย)
1 ครุศาสตรมหาบัณฑติ 7
2 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 2

รวมท้ังสิ้นจํานวน 9

มตทิี่ประชุม เห็นชอบตามเสนอการใหปรญิญาบัตร ระดับปรญิญาโท จํานวน 9 ราย โดยใหตรวจ
ความถูกตองกอนนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อขออนุมัตติอไป
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5.3 พิจารณาบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการให
ปรญิญาบัตร ระดับปรญิญาเอก ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รอบ 1) (เอกสารนอกเลม)

อาจารยสถาพร วีระสุนทร นายทะเบียน นําเสนอบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาเอก ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รอบ 1)
รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

ลําดับ ชื่อปรญิญา จํานวน(ราย)
1 ยุทธศาสตรการพัฒนา 1

รวมท้ังสิ้นจํานวน 1

มตทิี่ประชุม เห็นชอบตามเสนอการใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาเอก ประจําภาคการศึกษาที่
1/2559 (รอบ1)จํานวน 1 ราย โดยใหปรับแกบทคัดยอภาษาไทยใหสอดคลองกับ
บทคัดยอภาษาภาษาอังกฤษ พรอมทั้งตรวจความถูกตองของบทคัดยอกอนนําเสนอ
สภามหาวทิยาลัยเพื่อขออนุมัตติอไป

5.4 พิจารณาการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
ประกอบดวย 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย พุทธศักราช 2556 สังกัด
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสตกิส พุทธศักราช 2557 สังกัดวทิยาลัยนานาชาตพิระนคร จํานวน 2 หลักสูตร

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณาการ
ปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี ประกอบดวย 1) หลักสูตรศิลป-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย พุทธศักราช 2556 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส พุทธศักราช 2557 สังกัดวิทยาลัย
นานาชาตพิระนคร จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1) คณะมนุษยศาสตรละสังคมศาสตร ไดพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรไีทย หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
การใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2557 แลวนั้น เนื่องจาก อาจารยพิณทิพย
ขาวปลื้ม ซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตร ไดยายไปประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีไทย
ศึกษา ดังนั้นเพื่อใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการติดตาม
ประเมนิผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตร จากเดิมอาจารยพิณทิพย ขาวปลื้ม เปน อาจารยเสวก โสวัตร ทั้งนี้เพื่อให
เปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดกําหนดไว
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2) วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ไดพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2557 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 แลวนั้น เนื่องจาก 1)
อาจารยณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ 2) อาจารยจักรีพันธ ไขแกว และ 3) อาจารยเฉลิมวงศ ตรี
เพชรพงศศิริ ซึ่งเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ไดลาออก ดังนั้น
เพื่อใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผล
หลักสูตรเปนไปดวยความเรยีบรอย วทิยาลัยนานาชาตพิระนคร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิม 1) อาจารยณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ  เปน
อาจารยจริวด ีอนิทกาญจน  เดมิ 2) อาจารยจักรพีันธ ไขแกว เปน อาจารยกนกนาฎ หาญสิทธิพร และ
เดมิ 3) อาจารยเฉลิมวงศ ตรีเพชรพงศศิริ  เปน อาจารยจิรวัฒน ตั้งจิตโสมนัส ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดกําหนดไว

มตทิี่ประชุม เห็นชอบปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
ประกอบดวย 1) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย พุทธศักราช 2556
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส พุทธศักราช 2557 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
รวมจํานวน 2 หลักสูตร

5.5 พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559 สังกัดคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารย ดร.คงเอก ศิริงาม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พรอมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นําเสนอหลักสูตรปรับปรุงตอคณะกรรมการสภาวิชาการ
รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมวาระ 5.5

คณะกรรมการสภาวิชาการ ไดพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 โดยใหขอเสนอแนะ ดังนี้

1) ปรับวัตถุประสงคใหเดนกวาหลักสูตรอื่น
2) เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับสหกรณ เกษตรยั่งยืน ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหเห็น

เดนชัดกวานี้
3) การรับนักศกึษาเขามาศกึษาตองมจุีดเนน เชน เสรมิดานโลจสิตกิส คอมพวิเตอร
4) เพิ่มรายวิชากฎหมายแรงงาน  สารพิษ และเนนเกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม

เนื่องจากคําอธบิายรายวชิาไมชัดเจน
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5) บางรายวิชาใหเสริมประเด็นตางๆ ดานการเกษตรเขาไปในเนื้อหาที่สอน และใหมี
จุดเช่ือมตอการเขาสูผูประกอบการ

6) ใหตรวจสอบการประเมนิหลักสูตรในหนา 108 คา SD. ไมควรเกนิ 2.00
7) ใหเพิ่มเตมิกระวนการลงพื้นที่จรงิ
8) เสรมิกระบวนการดานเทคโนโลยีเขาไปในการเกษตรดวย
9) เพิ่มเนื้อหาดานการตลาดเขามาในการเกษตรดวย
10) รายวชิาสหกจิศกึษา ดําเนนิการถงึขัน้ใดแลว ใหเพิ่มดานเครอืขายสหกิจศึกษาใหเห็น

ชัดเจนกวานี้
11) คําอธบิายรายวชิาสหกจิศกึษา ใหตรวจสอบการเขยีนคําอธบิายใหถูกตองชัดเจน
12) ใหดูแลการสรางเครือขายเปนกรณีพิเศษ ความรวมมือทางการเกษตร การเปน

สมาคม องคกรทางการเกษตร
13) การเพิ่มมูลคาของผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาสินคา สรางนวัตกรรมใหมๆ ควร

เพิ่มเตมิในเนื้อหาคําอธบิายรายวชิาใหชัดเจน
๑๔) ควรมีรายวิชาที่สอนใหนักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห รูเทาทันกลุมแอบ

แฝงที่เขามาเพื่อหาผลประโยชน

มตทิี่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559 และใหปรับแกตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการไดใหขอเสนอแนะ

5.6 พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อาจารยนนทนันท แยมวงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พรอมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําเสนอการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรตามขอเสนอแนะ และขอสังเกตของคณะกรรมการสภาวชิาการ ดังนี้

๑) ช่ือ-สกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ลําดับที่ ๔ อาจารยกิตติศักดิ์   คงพูน
ไดสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพครู จากมหาวทิยาลัยรามคําแหง ในป พ.ศ. 2549 จริง
เพราะมกีารสอบถาม ตรวจสอบกับมหาวทิยาลัยรามคําแหงแลวมกีารเปดการเรยีนการสอน

๒) ไดปรับปรัชญาหลักสูตร เปน “มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม กาวทัน
เทคโนโลยสีารสนเทศ”

๓) ไดปรับแกไข ขอ ๒.๓ ปญหาของนักศกึษาแรกเขาโดยสรุปเปนขอๆ ดังนี้
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(1) นักศึกษาที่เขาเรียนในหลักสูตรจะมีปญหาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานในระดับ
มัธยมศกึษาและความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

(๒) การปรับตัวของนักศกึษาตอการเรยีนและการใชชีวติในระดับอุดมศกึษา
๔) ไดปรับแกกลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3

ดังนี้
(1) จัดสอนเสริมความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร ใหนักศึกษาช้ันปที่ 1

ในปการศกึษาแรกโดยจะมอีาจารยและนักศกึษารุนพี่เปนพี่เลี้ยง เพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรยีน
(2) มรีายวชิาภาษาอังกฤษจํานวน 5 รายวชิาโดยหลักสูตรไดจัดลําดับความยาก

งายของรายวชิา เพื่อเปนการปรับพื้นฐานความรูทางดานภาษาอังกฤษในนักศกึษาช้ันปที่ 1
(3) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จัดระบบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหคําแนะนําใน

การเรียนและการใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวาง
อาจารยและนักศกึษา

5) ไดปรับแกไขช่ือรายวิชา ในกลุมวิชาแกน รหัสวิชา 1631001 ภาษาอังกฤษสําหรับ
บรรณารักษศาสตรและนักวิชา ชีพสารสนเทศ 1 เปน 1631001 ภาษาอั งกฤษสําหรับ
บรรณารักษศาสตร และสารสนเทศ 1 และร หัสวิ ชา 1631002 ภาษาอั งกฤษสํ าหรับ
บรรณารักษศาสตรและนักวิชาชีพสารสนเทศ 2 เปน 1631002 ภาษาอั งกฤษสําหรับ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ 2 และแกไขในหนา 14 เรยีบรอย

6) ไดปรับแกไขช่ือภาษาอังกฤษของรายวชิา 1631603 โปรแกรมประยุกตโอเพนซอรส
คอื Open sources Application

7) ไดปรับแกไขช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 1633118 การตลาด
เพื่องานสารสนเทศ (Marketing for Information Works) ไดแกไขช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เปน การตลาดเพื่องานสารสนเทศบรกิาร (Marketing for Information Services)

8) ไดปรับแกไขช่ือภาษาอังกฤษ รหัสรายวิชา 1633121 การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส (เดิม Organization of Electronic Resource เปน Management of Electronic
Information Resource)

9) ไดเพิ่มผลงานทางวิชาการของนายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ ไดแก ธาดาศักดิ์ วชิร
ปรีชาพงษ. (2558). การพัฒนาหองสมุดดิจิทัลนาฏดุริยางคศิลปไทยของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป. ชลบุรี : มหาวทิยาลัยบูรพา.

10) ไดเพิ่มเตมิเอกสารการสอนของนายกิตติศักดิ์ คงพูน ไดแก 1) เอกสารประกอบการ
สอน รายวชิา 1633203 การจัดหมู 2. 2557

11) ไดเพิ่มเติมเอกสารการสอนของนายนนทนันท แยมวงษ ไดแก 1) เอกสาร
ประกอบการสอน รายวชิา1633701 เทคโนโลยสีารสนเทศและการประยุกตใช. 2559
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12) ได เพิ่ ม เติมผลงานทางวิ ชาการของนายเสวี ยน  เจนเขว า  เป นสาขาวิ ชา
บรรณารักษศาสตรและสารนเิทศศาสตร

13) ได เพิ่ ม เติมผลงานทางวิ ชาการของนางมุกดา  วิ ชญคุปต  เป นสาขาวิ ชา
บรรณารักษศาสตรและสารนเิทศศาสตร

14) ไดปรับวัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลติบัณฑติใหมคีุณลักษณะ ดังนี้
(1) มคีวามรูทางวชิาการดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
(2) มีความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร และสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางมปีระสทิธภิาพ
(3) มี เ จตคติ  คุณธรรม จริ ยธรรมและยึดมั่ น ในจรรยาบรรณวิชา ชีพ

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

มตทิี่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ-
ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559

5.7 พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
มตทิี่ประชุม ขอถอนวาระ 5.7 และใหนําเสนอใหมในครัง้ตอไป

5.8 พจิารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษเพื่อปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปการศึกษา 2559 (เพื่อปฏิบัติการสอนแทน อาจารย ดร.เสาวลักษณ ชาญชัยฤกษ
เน่ืองจากลาคลอด)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณาการ
แตงตั้งอาจารยพิเศษเพื่อปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559
(เพื่อปฏิบัติการสอนแทน อาจารย ดร.เสาวลักษณ ชาญชัยฤกษ เนื่องจากลาคลอด) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย คอื อาจารยกันตพัฒน พวกสันเทียะ สอนรายวิชา 4021101 เคมีทั่วไป1
3(3-0) ภาคปกติ 4 ช่ังโมง วันพุธ เวลา 08.30-12.30 น.

และขอเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษเพื่อปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรีเพิ่มเติมอีก 3
คณะ/วทิยาลัย ดังน้ี

1) กลุมงานศกึษาทั่วไป จํานวน 1 ราย คอื
- รองศาสตราจารยภณิดา มาประเสริฐ สอนรายวิชา 0020108 สมาธิเพื่อการ

พัฒนา 3(3-0-6) ภาคปกติ 6 ช่ัวโมง วันศุกร เวลา 08.30-11.30และ 12.30-15.30 น.
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2) วทิยาลัยการฝกหัดครู จํานวน 5 ราย ดังนี้
(1) อาจารยรัถยา เช้ือกลาง สอนรายวิชา 1072315 การจัดสภาพแวดลอมเพื่อ

การเรยีนรู 2(1-2) ภาคปกติ 6 ช่ัวโมง สอนวันพุธ 11.30-14.30 และ 14.30-17.30 น.
(2) อาจารยณลาพิชญ บุญจิตสิทธิ์ ศักดิ์ สอนรายวิชา 1072314 การพัฒนา

ทักษะทางภาษาและการรูหนังสือ 2(1-2) สอนวันพฤหัสบดี เวลา 08.30-11.30, 11.30-13.30
และ 15.30-16.30 น. และสอนรายวิชา 1073503 ผูปกครอง ชุมชนและทองถิ่นกับการพัฒนา
2(1-2) สอนวันพฤหัสบด ีเวลา14.30-17.30 น. รวมสอนภาคปกติ 9 ช่ัวโมง

(3) อาจารยณฐิณี เจียรกุล สอนรายวิชา 1072314 การพัฒนาทักษะทางภาษา
และการรูหนังสอื 2(1-2) สอนวันศุกร 11.30-14.30 น. และสอนรายวิชา 1073503 ผูปกครอง
ชุมชนและทองถิ่นกับการพัฒนา 2(1-2) สอนวันศุกร 14.30-17.30 น. รวมสอนภาคปกติ 6
ช่ัวโมง

(4) อาจารยชนัย วรรณะลี  สอนรายวิชา 2051702 การวิจัยทางนาฏศิลปไทย
3(3-0) สอนวันพุธ 14.30-17.30 น. และสอนรายวิชา 2051101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลปไทย
2(2-0) สอนวันพุธ 10.30-12.30 น. รวมสอนภาคปกติ 5 ช่ัวโมง

(5) อาจารย เรืออากาศโทปรมะ จินดาเลิศ สอนรายวิชา 1051107 จิตวิทยาการ
ใหคําปรกึษาและการแนะแนว 2(1-2) สอนวันพฤหัสบดี 13.30-16.30 น. สอนภาคปกติ 3 ช่ัวโมง

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 1 ราย คอื
- อาจารยสรรพสิริ เลิศธนาไพจิตร สอนรายวิชา 2063506 ภาษาอังกฤษเพื่อ

การศึกษาดนตรีตะวันตก 3(3-0) สอนวันพุธ 08.30-11.30 น. และสอนรายวิชา 1500108
ภาษาอังกฤษเฉพาะกจิ 3(3-0) สอนวันศุกร 13.30-17.30น. รวมสอนภาคปกติ 6 ช่ัวโมง

มตทิี่ประชุม ใหความเห็นชอบการแตงตัง้อาจารยพเิศษเพื่อปฏบิัตกิารสอน ระดับปรญิญาตรี
ภาคการศกึษาที่ 2 ปการศกึษา 2559
1) เห็นชอบการแตงตัง้อาจารยพเิศษ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย
2) เห็นชอบการแตงตัง้อาจารยพเิศษ กลุมงานวชิาศกึษาทั่วไป จํานวน 1 ราย
3) เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยพิเศษ วิทยาลัยการฝกหัดครู จํานวน 5 ราย โดยมี

ขอเสนอแนะดังนี้
3.1 อาจารยณลาพชิญ บุญจติสทิธิ์ศักดิ์ ใหตรวจสอบเรื่องเวลาสอนใหถูกตอง

และใหแกไข “มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ” ตัดคําวา “ราชภัฏ” ออก เปน “มหาวทิยาลัยสวนดุสติ”
3.2 อาจารยณฐิณี เจียรกุล ใหตรวจสอบตําแหนงปจจุบันและสถานที่

ปฏบิัตงิานและใหลงรายละเอยีดเพิ่มเตมิ
4) เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยพิเศษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน

1 ราย โดยมขีอเสนอแนะดังนี้
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- อาจารยสรรพสิริ เลิศธนาไพจิตร ใหเพิ่มผลงานทางดานอื่นที่เกี่ยวของกับ
งานดนตร ีและปรับปรุงขอมูลใหสอดคลองกับสาขาวชิาที่สอน

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

1.6 เรื่องนัดประชุมในคร้ังตอไป
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ แจงเรื่องนัดประชุมสภา

วิชาการเพิ่มเติม เนื่องจากมีหลักสูตรที่รอการนําเสนอ จํานวน 5 หลักสูตร จึงนําเรียนคณะกรรมการ
สภาวิชาการขอนัดหมายการประชุมในเดือนพฤศจิกายน เปน 2 รอบ คือวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน
2559 เวลา 13.30 น. และวันศุกรที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. สถานที่ประชุมฝาย
เลขานุการจะแจงใหทราบในภายหลัง

มตทิี่ประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 15.30 น.

นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพียร นางเพ็ญพมิล อัศวสบืสกุล ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรอืง
นางสาวสุนติรา สงวนศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ ผูบันทกึการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม
ผูพมิพรายงานการประชุม


