
บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายเลขานุการสภาวชิาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร โทร. 48044
ที่ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
เรื่อง แจงมตกิารประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครัง้ที่ 2/2559
เรยีน อธกิารบดี

ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวทิยาลัย ช้ัน 4 อาคารอนุสรณ 100 ปการฝกหัดครู
ไทย ที่ประชุมมมีตใินเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้

1. บันทกึขอความ เรื่อง การอนุมัตกิารกําหนดตําแหนงทางวชิาการ ระดับผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ไดแก นายอเนกชัย หอมพกิุล และนางสาวสุมนา โสตถิผลอนันต
(วาระ 1.1)

มติที่ประชุม รับทราบ

2. เรื่องพจิารณาการเสนอใหปรญิญาบัตร ระดับปรญิญาตร ีประจําภาคการศึกษา
ที่ 1/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม) (วาระ 4.1)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปรญิญาบัตร ระดับปรญิญาตร ีจํานวน 40 ราย

3. เรื่องพิจารณาการเสนอใหปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท)
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม) (วาระ 4.2)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปรญิญาบัตร ระดับบัณฑติศกึษา จํานวน 24 ราย

4. เรื่องพิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ (ระดับปริญญาตรี)ประจําภาคการศึกษา
ที่ 3 ปการศึกษา 2558 ประกอบดวย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 1 ราย และ
คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม จํานวน 2 ราย(วาระ 4.3)

มติที่ประชุม เห็นชอบพิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ (ระดับปริญญาตรี) เพื่อทําหนาที่
ปฏบิัตกิารสอนระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2558 ประจําภาคการศึกษาที่
3 ปการศึกษา 2558 ประกอบดวย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 1 รายคือ นางสาว
จิรณัฐ สกุลชัยสิทฐิ์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 2 ราย คือ พันเอกอุกฤษ รุงเรือง และ
นางสาวปณฏิฐา ผลาพรม รวมทัง้หมด 3 ราย ทัง้นี้ใหขึ้นทําเนยีบอาจารยพเิศษไวเปนฐานขอมูลเพื่อการ
สบืคน
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5. เรื่องพิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษา
ที่ 3 ปการศึกษา 2558 บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน 1 ราย (วาระ4.4)

มติที่ประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการมอบหมายใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ
ดร.ขจรศักดิ์ จัยวัฒน วาเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรหรือไม กรณีที่
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรไมตองเสนอช่ือเปนอาจารยพิเศษ แตให
ขึ้นทําเนยีบอาจารยผูสอนในรายวชิานัน้ไวเปนฐานขอมูลเพื่อการสบืคน

6. เรื่องพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
ประกอบดวย 1) วิทยาลัยการฝกหัดครู จํานวน 9 สาขาวิชา ประกอบดวย (1) หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 (2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับป พ.ศ. 2556 (3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2556 (4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.
2556 (5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาดนตรีไทยศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 (6) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลปไทย ฉบับป พ.ศ. 2556 (7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาพลศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 (8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป
พ.ศ. 2556 และ (9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 และ
2) วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 1 สาขาวิชา ประกอบดวย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาการจัดการโลจิสตกิส ฉบับป พ.ศ. 2557 รวมจํานวน 10 สาขาวชิา(วาระ 4.5)

มติที่ประชุม เห็นชอบการนําเสนอพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08)
ระดับปริญญาตรี ประกอบดวย 1) วิทยาลัยการฝกหัดครู จํานวน 9 สาขาวิชา ซึ่งประกอบดวย
(1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 (2) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับป พ.ศ. 2556 (3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2556 (4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2556
(5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาดนตรไีทยศกึษา ฉบับป พ.ศ. 2556 (6) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลปไทย ฉบับป พ.ศ. 2556 (7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ฉบับป พ.ศ. 2556 (8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2556 และ (9)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 และ 2) วิทยาลัยนานาชาติ
จํานวน 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ.
2557 รวมจํานวน 10 สาขาวชิา ทัง้นี้ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ทั้งนี้
เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรอง
หลักสูตร และสภามหาวทิยาลัย พรอมทัง้นําสง สกอ. ตอไป
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และคณะกรรมการสภาวิชาการไดมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขกอนนําเสนอในขั้นตอนตอไป
ดังนี้

1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ป) ใหแกไขลําดับ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมดังนี้

1.1) เดิมลําดับ 1 อาจารยจิตรา ชนะกุล ปรับเปลี่ยนเปน อาจารยพัชราภรณ    พุทธิ
กุล ใหปรับลําดับเปนลําดับ 4

1.2) ปรับลําดับ 2 อาจารยเบญจวรรณ ศรมีารุต ปรับเปนลําดับ 1
1.3) ปรับลําดับ 3 อาจารยชุลกีร เลศิประเสรฐิ ปรับเปนลําดับ 2
1.4) เดิมลําดับ 4 อาจารยนิภาภรณ พรหมเสน ปรับเปลี่ยนเปน ผูชวยศาสตราจารย

ดร.กรรณกิาร สุสม ใหปรับลําดับเปนลําดับ 3
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ป) ใหตรวจสอบคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอก ของอาจารยปรารถนา ผดุงพจน คุณวุฒิ ศษ .ด.(หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน (ไดตรวจสอบแลวคุณวุฒิเปน ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)จริง
ตามคุณวุฒทิี่แนบมา)

3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 5 ป) ใหตรวจสอบ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /อาจารยประจําหลักสูตร ของอาจารยสาวิตรี แกนใจ ใหเพิ่มเติมขอมูล
ประสบการณ มคีวามเช่ียวชาญทางดานดนตร ีหรอืไม

4) เมื่อปรับแกไขแลว ใหรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อทราบ
ตอไป

7. เรื่องพจิารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับ
ปริญญาโท) จํานวน 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ฉบับป พ.ศ. 2556 (วาระ 4.6)

มติที่ประชุม เห็นชอบการนําเสนอพจิารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับ
บัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) จํานวน 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ฉบับป พ.ศ. 2556 ทั้งนี้เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวทิยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวทิยาลัย พรอมทัง้นําสง สกอ. ตอไป

8. เรื่อง พจิารณาคูมอืหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุมรายวิชาชีพครูตามขอบังคับ
คุรุสภา วาดวย มาตรฐานวชิาชพีครู พ.ศ. 2556 (มาตรฐาน 11 มาตรฐาน) วทิยาลัยการฝกหัดครู
มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร ปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เอกสารนอกเลม) (วาระ 4.7)

มตทิี่ประชุม ขอถอนวาระ 4.7 ออก
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9. เรื่อง พจิารณาหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2559 (เอกสารนอกเลม) (วาระ 4.8)

มติทีป่ระชุม เห็นชอบการนําเสนอหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 โดยมเีงื่อนไขใหปรับแกตามขอเสนอแนะของสภาวชิาการดังนี้

(1) หนา 1 ขอ 5.2 ภาษาที่ใช ใหเพิ่มขอความ “หรือ ภาษาตางประเทศ”
ตอทาย “ภาษาไทย” เปน “ภาษาไทยหรอืภาษาตางประเทศ”

ขอ 5.3 การรับเขาศึกษา ใหเพิ่มขอความตอทายประโยค “หรือ
ภาษาตางประเทศได” เปน “รับนักศกึษาไทย หรือรับนักศึกษาตางชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทย หรือ
ภาษาตางประเทศได”

(2) หนา 3 ขอ 9 ช่ือสกุล ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหตัดลําดับ 3 อาจารยนพวรรณ เชาวดํารงสกุล ลําดับ 4 อาจารยปรีชา
จ่ันกลา และลําดับ 5 อาจารยบุญชัย อารเีอื้อ ออก

(3) หนา 5 ขอ 13.1.2 รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ ใหตัดขอความ “และคําอธิบาย
รายวชิา” ออก

ขอ 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่ เปดสอนใหคณะวิชา/
สาขาวชิา/หลักสูตรอื่น  ใหตัดขอความ “และคําอธบิายรายวชิา” ออก

(4) หนา 6 ใหตัดขอความ “และคําอธิบายรายวิชา” ออก และตัดรายวิชา
4113310 สถติสิาธารณสุข ออก

(5) หนา 11 ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน ใหตัดขอความหมายเหตุออกทัง้หมด
(6) หนา 18 รหัสวชิา 4094802 การฝกประสบการณวชิาชีพคณิตศาสตร 5(350)

ใหแกไขจํานวนช่ัวโมงฝกประสบการณวชิาชีพ เปน 5(450)
(7) หนา 22 รหัสวิชา 4094802 การฝกประสบการณวิชาชีพคณิตศาสตร

5(350) ใหแกไขจํานวนช่ัวโมงฝกประสบการณวชิาชีพ เปน 5(450)
(8) หนา 35 รหัสวชิา 4094802 การฝกประสบการณวชิาชีพคณติศาสตร 5(350)

ใหแกไขจํานวนช่ัวโมงฝกประสบการณวชิาชีพ เปน 5(450)
(9) หนา 65 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูฯ ให

ปรับ “ ความรับผิดชอบหลัก” ในกลุมฝกประสบการณวชิาชีพ ใหม   เนื่องจากมจุีดดําแยมากเกนิไป
(10) ใหปรับแกตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการไดใหขอเสนอแนะไวในเลม
(11) เมื่อแกไขเรยีบรอยแลว ใหพสิูจนอักษรทุกหนากอนการเขาเลม
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10. เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 (เอกสารนอกเลม) (วาระ 4.9)

มติที่ประชุม เห็นชอบการนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 โดยมีเงื่อนไขใหปรับแกตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการ
ดังนี้

(1) หนา 2 ขอ 5.2 ภาษาที่ใช ใหเพิ่มขอความ “หรือ ภาษาตางประเทศ”
ตอทาย “หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย” เปน “หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาตางประเทศ”

ขอ 5.3 การรับเขาศึกษา ใหตัดขอความทั้งประโยคออก ใหแกไข
เปน “รับนักศึกษาไทย หรือรับนักศึกษาตางชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทย หรือภาษาตางประเทศได”
เนื่องจากขอความไมสื่อ

(2) หนา 3 ขอ 8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ควรเพิ่ม
อาชีพนักโภชนาการ และตองมรีายวชิารองรับอาชีพที่ระบุในโครงสรางหลักสูตรดวย

(3) หนา 9 ขอ 1.2 ความสําคัญ บรรทัดที่ 10 ใหแกไขขอความ “ธุรกิจขนาดเล็ก”
เปน “ธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอม”

ขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร ขอ 1.3.1 ใหเพิ่มทักษะดานวิชาชีพ ใหตรง
กับโครงสรางหลักสูตรที่กําหนดในแตละกลุม

(4) ขอ 2.3.3 นักเรียนอาจประสบปญหาเรื่องเศรษฐกิจหรือคาใชจายทั้งในชีวิต
ชีวติประจําวนั และในการเรยีน ควรมกีลยุทธใหเห็นในการแกปญหาในขอนี้

(5) หนา 22 กลุมฝกประสบการณวชิาชีพ/สหกจิศกึษา ใหปรับคาหนวยกติดังนี้
5.1) วิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพคหกรรมศาสตร 2(0-6-3) ใหแกไข

หนวยกติเปน 2(90)
5.2) วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพคหกรรมศาสตร 5(0-30-0) ใหแกไข

หนวยกติเปน 5(450)
5.3) การเตรียมฝกสหกิจศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 1(0-3-1) ใหแกไข

หนวยกติเปน 1(45)
5.4) สหกจิศกึษาสาขาวชิาคหกรรมศาสตร 6(0-40-0) ใหแกไขหนวยกิตเปน

6(540)
ทัง้นี้ใหแกไขทุกหนาที่ปรากฏในหนา42-43

(6) หนา 32 -43 คําอธิบายรายวิชา ตรวจสอบสระ และวรรณยุกตในคําอธิบาย
รายวชิาใหละเอยีดทุกหนาที่ปรากฏ
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(7) หนา 45-49 ใหเพิ่มเติมขอมูลงานวิจัย เอกสารการสอน โดยเขียนแบบ
บรรณานุกรม

(8) หนา 68 ขอ 3 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสู
รายวิชา ใหพจิารณารายวชิา 4501001 ภาษาอังกฤษสําหรับคหกรรมศาสตร และ 4501002 การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการบริการอาหาร โดยแกไข “ ความผิดชอบหลัก” ใหมเนื่องจากมีจุดดํา
มากเกนิไป

(9) หนา 76 ใหพิจารณารายวิชา 4504702 สหกิจศึกษา สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร อาหาร โดยแกไข “ ความผิดชอบหลัก” ใหมเนื่องจากมจุีดดํามากเกนิไป

(10) หนา 110 ใหเพิ่มเตมิลายเซ็น รองอธกิารบดดีวย
(11) หนา 111 ภาคผนวก 5 ใหตัดคําสั่ งออก โดยแก ไขเปน หนังสือเ ชิญ

ผูทรงคุณวุฒแิทน
สรุปภาพรวมของคณะกรรมการสภาวิชาการตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559
1) ใหปรับแกตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการไดใหขอเสนอแนะไวในเลม
2) รายวชิาตองครอบคลุม มคอ.1 เพื่อใหเกดิการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3) กําหนดรายวิชาในแตละกลุมที่เปดสอนใหชัดเจน และใหครอบคลุมสาระวิชาให

เปนไปตาม มคอ.1
4) เมื่อแกไขเรยีบรอยแลว ใหพสิูจนอักษรทุกหนากอนการเขาเลม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบฝายเลขานุการจะดําเนินการแจงมติที่ประชุม
ใหผูเกี่ยวของทราบตอไป

(อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี)
ผูชวยเลขานุการ


