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รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร
คร้ังที่ 2/2559

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย

ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.วรากร ไมเรยีง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย ดร.สุทธินันทน  พรหมสุวรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง กรรมการผูแทนวทิยาลัยการฝกหัดครู
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤชนนท บงึไกร กรรมการผูแทนคณะวทิยาการจัดการ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรนิทร  อนิทพรหม กรรมการผูแทนคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
8. รองศาสตราจารยสุน ี โชติดลิก กรรมการผูแทนคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
9. ผูชวยศาสตราจารยปาริชาต ิ รัตนพล กรรมการผูแทนคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
10. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรอืง กรรมการและเลขานุการ
11. อาจารย ดร.ณัฐพล  ชุมวรฐายี ผูชวยเลขานุการ
12. อาจารยสันตเิลศิ  เพ็ชรอาภรณ ผูชวยเลขานุการ
13. นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพียร ผูชวยเลขานุการ
14. นางสาวสุนติรา  สงวนศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ
15. นางสุชานาฎ  แวนแควน ผูชวยเลขานุการ

ผูลาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.ณรงค  ปนนิ่ม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย ดร.พิชิต  ฤทธิ์จรูญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
1. อาจารยสถาพร วรีะสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสรมิวิชาการและงาน

ทะเบียน/นายทะเบียน นําเสนอขอมูลบัญชี
รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษา
ที่ 1/2558 (รอบ 3)
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2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดช บุญประจักษ คณบดคีณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี/
รวมนําเสนอหลักสูตรฯ

3. อาจารย ดร.สมคดิ สทุธธิารธวัช รองคณบด ีฝายวิชาการคณะวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี / รวมรับฟงการนําเสนอหลักสูตรฯ

4. อาจารยชุติมา สังคะหะ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สังกัดคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี/
รวมนําเสนอหลักสูตรฯ

5. ผูชวยศาสตราจารยศรุดา นิตวิรการ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สังกัดคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี/
รวมนําเสนอหลักสูตรฯ

6. อาจารยอังคณา จารุพนิทุโสภณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สังกัดคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี/
รวมนําเสนอหลักสูตรฯ

7. อาจารยศุทธวด ีเววา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สังกัดคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี/
รวมนําเสนอหลักสูตรฯ

8. อาจารยโสรฌา เครือเมฆ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สังกัดคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี/
รวมนําเสนอหลักสูตรฯ

9. อาจารยปณฑริา ตั้งศุภธวัช อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณติศาสตร
สังกัดคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี/
รวมนําเสนอหลักสูตรฯ

10. อาจารยภัทรพร ตัสโต อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณติศาสตร
สังกัดคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี/
รวมนําเสนอหลักสูตรฯ
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11. อาจารยปรชีา จ่ันกลา อาจารยประจําหลักสูตร  หลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณติศาสตร
สังกัดคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี/
รวมนําเสนอหลักสูตรฯ

12. อาจารยบุญชัย อารเีอื้อ อาจารยประจําหลักสูตร  หลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณติศาสตร
สังกัดคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี/
ผูนําเสนอหลักสูตรฯ

13. อาจารยพรสนิ สุภวาลย อาจารยประจําหลักสูตร  หลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณติศาสตร
สังกัดคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี/
รวมนําเสนอหลักสูตรฯ

14. นางสาวเนตรนุช อาษากจิ นักวชิาการศกึษา สังกัดบัณฑติวทิยาลัย/
ใหขอมูลรายละเอยีดเกี่ยวกับบทคัดยอระดับ
ปรญิญาโท

เปด1ประชุมเวลา 09.30 น.

รองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล ประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและ
ดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระที่กําหนด

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ

1.1 บันทกึขอความ เรื่อง การอนุมัตกิารกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ไดแก นายอเนกชัย หอมพิกุล และนางสาวสุมนา โสตถิผล
อนันต

ประธานที่ประชุมนําเขาวาระที่ 1.1 เรื่องการอนุมัติการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ แจงที่ประชุมเรื่องการ
อนุมัตกิารกําหนดตําแหนงทางวชิาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ไดแก นายอเนกชัย
หอมพิกุล และนางสาวสุมนา โสตถิผลอนันต ทั้งนี้ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกรที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 ไดมีมติอนุมัติกําหนดตําแหนงและ
แตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวชิาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ไดแก
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1) นายอเนกชัย  หอมพิกุล ขาราชการ สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มีผลการประเมินระดับผูชวยศาสตราจารยผานเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด และอนุมัตแิตงตัง้ตัง้แตวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556

2) นางสาวสุมนา โสตถิผลอนันท พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มีผลการประเมินระดับผูชวยศาสตราจารยผานเกณฑที่
ก.พ.อ. กําหนด และอนุมัตแิตงตัง้ตัง้แตวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระ 1.1

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 1/2559
ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดมีการประชุม

ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
ช้ัน 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม
จํานวน 8 หนา รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

จงึเรยีนเสนอใหคณะกรรมการสภาวชิาการ พจิารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ที่
1/2559

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 1/2559 โดยมกีารแกไข ดังนี้
หนา 7 แกไขขอความในขอ 9) คําวา “ของเขต” แกไขเปน “ขอบเขต”

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเน่ือง

ไมมี

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา

4.1 เรื่องพิจารณาการเสนอใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ประจําภาค
การศึกษาที่ 1/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม)

ประธานที่ประชุมนําเขาวาระที่ 4.1 เรื่องพิจารณาการเสนอใหปริญญาบัตร ระดับปริญญา
ตร ีประจําภาคการศกึษาที่ 1/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรอืง กรรมการและเลขานุการ กลาวเชิญอาจารยสถาพร
วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ /นายทะเบียน ใหรายละเอียดการเสนอบัญชี
รายช่ือผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอก
เลม)
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อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ /นายทะเบียน
ขอนําเสนอบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับปริญญา
ตร ีประจําภาคการศกึษาที่ 1/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบยีบวาระนี้

ลําดับ ชื่อปรญิญา จํานวน(ราย)
1 ปรญิญาวทิยาศาสตรบัณฑติ 13
2 ปรญิญาศลิปศาสตรบัณฑติ 10
3 ปรญิญานติศิาสตรบัณฑติ 3
4 ปรญิญาบรหิารธุรกจิบัณฑติ 3
5 ปรญิญาเทคโนโลยบีัณฑติ 11

รวมท้ังสิ้นจํานวน 40
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปรญิญาบัตร ระดับปรญิญาตร ีจํานวน 40 ราย

4.2 เรื่องพิจารณาการเสนอใหปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญา
โท) ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม)

ประธานที่ประชุมนําเขาวาระที่ 4 .2 เรื่องพิจารณาการเสนอใหปริญญาบัตร
ระดับบัณฑติศกึษา ประจําภาคการศกึษาที่ 1/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรอืง กรรมการและเลขานุการ กลาวเชิญอาจารยสถาพร
วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ /นายทะเบียน ใหรายละเอียดการเสนอบัญชี
ราย ช่ือผูสํ า เร็ จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2558 (รอบ3)
(เอกสารนอกเลม)

อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ /นายทะเบียน
ขอนําเสนอบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา เพื่อพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม) รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้
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ลําดับ ช่ือปรญิญา จํานวน(ราย)
1 ปรญิญาครุศาสตรมหาบัณฑติ 9
2 ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 1
3 ปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ 6
4 ปรญิญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 8

รวมท้ังสิ้นจํานวน 24
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปรญิญาบัตร ระดับบัณฑติศกึษา จํานวน 24 ราย

4.3 เรื่องพิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ประจําภาค
การศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2558 ประกอบดวย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน
1 ราย และคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม จํานวน 2 ราย

ประธานที่ประชุมนําเขาวาระที่ 4.3 เรื่องการพิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ ระดับ
ปรญิญาตรี ประจําภาคการศกึษาที่ 3 ปการศกึษา 2558

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเสนอขอมูลการ
พิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2558
ประกอบดวย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 1 ราย และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จํานวน 2 ราย โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอนําเสนอช่ืออาจารยพิเศษ เพื่อทํา
หนาที่ปฏิบัติการสอนระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2558 รายละเอียด
ดังนี้

ระดับปรญิญาตรี
1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 1 ราย

1.1 นางสาวจริณัฐ สกุลชัยสทิฐิ์ สอนรายวชิา
2551103 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0)

2) คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม จํานวน 2 ราย
2.1 พันเอกอุกฤษ รุงเรอืง สอนรายวชิา

5582809 การจัดการขยะอเิล็กทรอนกิสและจรยิธรรมคอมพวิเตอร 3(3-0)
2.2 นางสาวปณฏิฐา ผลาพรม สอนรายวชิา

5514509 การบรหิารการเงนิในงานอุตสาหกรรม 3(3-0)
รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้
มติที่ประชุม เห็นชอบพจิารณาแตงตัง้อาจารยพเิศษ (ระดับปริญญาตรี) เพื่อทําหนาที่

ปฏิบัติการสอนระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2558 ประจําภาค
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การศกึษาที่ 3 ปการศึกษา 2558 ประกอบดวย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 1 ราย
คือ นางสาวจิรณัฐ สกุลชัยสิทฐิ์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 2 ราย คือ พันเอกอุกฤษ
รุงเรือง และนางสาวปณิฏฐา ผลาพรม รวมทั้งหมด 3 ราย ทั้งนี้ใหขึ้นทําเนียบอาจารยพิเศษไวเปน
ฐานขอมูลเพื่อการสบืคน

4.4 เรื่องพิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค
การศึกษา ที่ 3 ปการศึกษา 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จํานวน 1 ราย

ประธานที่ประชุมนําเขาวาระที่ 4.4 เรื่องการพิจารณาแตงตั้งอาจารยระดับ
บัณฑติศกึษา ประจําภาคการศกึษา ที่ 3 ปการศกึษา 2558

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเสนอขอมูลการ
พจิารณาแตงตัง้อาจารยพเิศษในระดับบัณฑติศกึษา ภาคการศกึษาที่ 3 ปการศกึษา 2558 จํานวน 1
ราย คอื

1) ดร.ขจรศักดิ์ จัยวัฒน สอนรายวชิา
4066901 วทิยานพินธ 1

รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้
มติที่ประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการมอบหมายใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ

ดร.ขจรศักดิ์ จัยวัฒน วาเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรหรือไม กรณี
ที่เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรไมตองเสนอช่ือเปนอาจารยพิเศษ
แตใหขึ้นทําเนยีบอาจารยผูสอนในรายวชิานัน้ไวเปนฐานขอมูลเพื่อการสบืคน

4.5 เรื่องพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
ประกอบดวย 1) วิทยาลัยการฝกหัดครู จํานวน 9 สาขาวิชา ประกอบดวย (1) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 (2) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับป พ.ศ. 2556 (3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2556 (4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ฉบับป พ.ศ. 2556 (5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ฉบับป
พ.ศ. 2556 (6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลปไทย ฉบับป พ.ศ. 2556
(7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 (8) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2556 และ (9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร  ฉบับป พ.ศ. 2556 และ 2) วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 1 สาขาวิชา
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ประกอบดวย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ฉบับป
พ.ศ. 2557 รวมจํานวน 10 สาขาวชิา

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเสนอขอมูล เรื่อง
พิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี ประกอบดวย 1) วิทยาลัยการ
ฝกหัดครู จํานวน 9 สาขาวิชา ประกอบดวย (1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศกึษา ฉบับป พ.ศ. 2556 (2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับป
พ.ศ. 2556 (3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2556 (4) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ. 2556 (5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาดนตรไีทยศกึษา ฉบับป พ.ศ. 2556 (6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลปไทย
ฉบับป พ.ศ. 2556 (7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 (8)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2556 และ (9) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 และ 2) วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 1 สาขาวิชา
ประกอบดวย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2557
รวมจํานวน 10 สาขาวชิา รายละเอยีดดังนี้

วทิยาลัยการฝกหัดครู   จํานวน 9 สาขาวชิา ประกอบดวย
(1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประถมศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556
วทิยาลัยการฝกหัดครู ไดพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

(ค.บ.5 ป) หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให
ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เนื่องจาก 1) อาจารยวีระพล ทองเจิม
2) อาจารยวันเพ็ญ นาคทองอินทร 3) อาจารยบุศรินทร สุภิกิตย ไดลาออกแลว และ 4) อาจารย
ประเทืองสุข ยังเสถียร  ไดมีการปรับเปลี่ยนไปประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ดังนัน้ เพื่อใหมกีารบรหิารหลักสูตรและการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย
สาขาวิชาประถมศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิม 1) อาจารยวีระพล
ทองเจิม เปน อาจารยดาวใจ ดวงมณี  เดิม2) อาจารยวันเพ็ญ นาคทองอินทร เปน ผูชวย
ศาสตราจารยสุมนา โสตถผิลอนันท เดมิ3) อาจารยบุศรนิทร สุภกิติย เปน อาจารยมัลลิกา จุฑามณี
และ เดมิ4) อาจารยประเทืองสุข ยังเสถียร เปน อาจารยทรงศักดิ์ สุริโยธิน ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดกําหนดไว และตามแผนพัฒนาหลักสูตร

(2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย ฉบับป พ.ศ. 2556
วทิยาลัยการฝกหัดครู ไดพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

(ค.บ.5 ป) หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให
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ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย
ดร.จิตรา ชนะกุล ซึ่งเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ไดปรับ
เปลี่ยนไปประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และอาจารยนิภาภรณ
พรหมเสน  ซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตร ไดหมดสัญญาจาง ดังนั้น เพื่อใหมีการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผล
หลักสูตรเปนไปดวยความเรยีบรอย สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย วทิยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร จากเดิม 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตรา ชนะกุล เปน อาจารยพัชราภรณ พุทธิกุล  และ
เดิม2) อาจารยนิภาภรณ พรหมเสน เปนผูชวยศาสตราจารย ดร. กรรณิการ สุสม ทั้งนี้เพื่อให
เปนไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดกําหนดไว และตามแผนพัฒนาหลักสูตร

(3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2556
วิทยาลัยการฝกหัดครู ไดพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

(ค.บ.5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให
ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เนื่องจากอาจารยณัฐธยาน การุญ
และอาจารยยศชวิน กุลดวง ซึ่งเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดังนั้นเพื่อใหมีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนา
หลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย สาขาวิชาภาษาไทย
วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิม 1) อาจารยณัฐธยาน การุญ เปน
อาจารยปรัชญา ใจภักดี  เดิม 2) อาจารยยศชวิน กุลดวง เปนอาจารยกฤตพล วังภูสิต ทั้งนี้เพื่อให
เปนไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดกําหนดไว และตามแผนพัฒนาหลักสูตร

(4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ฉบับป  พ.ศ. 2556
วิทยาลัยการฝกหัดครู ไดพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

(ค.บ.5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให
ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 28 สงิหาคม พ.ศ. 2557 เนื่องจาก 1) อาจารยพิชามญชุ
จํารัสศร ีซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตร ไดลาศึกษา 2) อาจารยสุธี คําแกว และ 3) อาจารยชัยเดช
นาคสะอาด ไดบรรจุเปนอาจารยประจําโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนั้น เพื่อใหมีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนการพัฒนา
คุณภาพบัณฑติ การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิม 1) อาจารย
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พิชามญชุ จํารัสศรี เปน อาจารยปรารถนา ผดุงพจน  เดิม2) อาจารยสุธี คําแกว เปนอาจารย
สุมิตรา พรรณกุลบดี และเดิม 3) อาจารยชัยเดช นาคสะอาด เปน อาจารยสุวรรณ มาศเมฆ ทั้งนี้
เพื่อใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดกําหนดไว และตามแผนพัฒนาหลักสูตร

(5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาดนตรไีทยศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556
วิทยาลัยการฝกหัดครู ไดพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา

(ค.บ.5 ป) หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให
ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557เนื่องจาก 1) อาจารยโสรถ พึ่งทัศน
ซึ่งเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ไดปรับเปลี่ยนไปเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรอื่น 2) ผูชวยศาสตราจารยประทีป เลารัตนอารีย ไดลาออกจากอาจารยประจํา
หลักสูตร และ 3) ผูชวยศาสตราจารยมณฑา กิมทอง ไดเกษียณอายุราชการ ดังนั้นเพื่อใหมีการ
บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรและการ
ติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการ
ฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิม 1) อาจารยโสรถ พึ่งทัศน เปน อาจารยพิณทิพย ขาวปลื้ม
เดิม2)ผูชวยศาสตราจารยประทีป เลารัตนอารีย เปนอาจารยอัษฏางค เดชรอด และ 3) ผูชวย
ศาสตราจารยมณฑา กิมทอง เปน อาจารยสาวิตรี แกนใจ ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
การอุดมศกึษาไดกําหนดไว และตามแผนพัฒนาหลักสูตร

(6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานาฎศิลปไทย ฉบับป พ.ศ. 2556
วิทยาลัยการฝกหัดครู ไดพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทย

(ค.บ.5 ป) หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให
ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 28 สงิหาคม พ.ศ. 2557 เนื่องจาก 1) รองศาสตราจารย
ฉลอง สุนทรนนท  ซึ่งเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ไดลาออกแลว
2) ผูชวยศาสตราจารยประจักษ ไมเจริญ และ 3) อาจารยนาฎยา รัตนศึกษา ไดปรับเปลี่ยนไป
ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลปและการละคร ดังนั้นเพื่อใหมีการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรและการติดตาม
ประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย สาขาวิชานาฏศิลปไทย วิทยาลัยการฝกหัดครู
มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร จากเดิม 1) รองศาสตราจารยฉลอง สุนทรนนท  เปน อาจารยพิมพิกา มหามาตย
เดิม 2) ผูชวยศาสตราจารยประจักษ ไมเจริญ เปน อาจารยบุญวงศ วงศวิรัตน และ 3) อาจารย
นาฎยา รัตนศึกษา เปน รองศาสตราจารยนงเยาว อํารุงพงษวัฒนา ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดกําหนดไว และตามแผนพัฒนาหลักสูตร
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(7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556
วิทยาลัยการฝกหัดครู ไดพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

(ค.บ.5 ป) หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให
ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เนื่องจาก อาจารยภัทรานิษฐ
พรหมสุรินทร ซึ่งเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ไดบรรจุเปน
อาจารยประจําโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดังนั้นเพื่อใหมีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนา
หลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย สาขาวิชาพลศึกษา
วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จากเดมิ 1) อาจารยภัทรานษิฐ พรหมสุรินทร เปน
ผูชวยศาสตราจารยสายัณห วนะรมย  ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได
กําหนดไว และตามแผนพัฒนาหลักสูตร

(8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชวีวทิยา ฉบับป พ.ศ. 2556
วิทยาลัยการฝกหัดครู ไดพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

(ค.บ.5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให
ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เนื่องจาก 1) ผูชวยศาสตราจารยเครือ
ทิพย เจียระวานิช และ 2) ผูชวยศาสตราจารยวุฒิพงศ ดํารงพร ซึ่งเปนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ไดเกษยีณอายุราชการแลวดังนั้นเพื่อใหมีการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผล
หลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย สาขาวิชาชีววิทยา วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร จงึไดขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จาก
เดิม 1) ผูชวยศาสตราจารยเครือทิพย เจียระวานิช เปน ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญพร พรรณพิสุทธิ์
เดิม2) ผูชวยศาสตราจารยวุฒิพงศ ดํารงพร เปน อาจารยวชิราภรณ ฟูนัน ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดกําหนดไว และตามแผนพัฒนาหลักสูตร

(9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556
วิทยาลัยการฝกหัดครู ไดพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

(ค.บ.5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให
ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 28 สงิหาคม พ.ศ. 2557 เนื่องจาก 1) อาจารยปฐมพร บุญลี
2) อาจารยรุงโรจน ศรีจันทรแกว ซึ่งเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ไดบรรจุเปนอาจารยประจําโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร และ 3) ผูชวยศาสตราจารยปรองชน พูลสวัสดิ์ ซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตร ได
เกษียณอายุราชการแลว ดังนั้นเพื่อใหมีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนการพัฒนา
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คุณภาพบัณฑติ การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย
สาขาวิชาคณิตศาสตร วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิม1) อาจารยปฐมพร
บุญล ีเปน ผูชวยศาสตราจารยนฤนาท จ่ันกลา เดิม 2) อาจารยรุงโรจน ศรีจันทรแกว เปน อาจารย
ปกรชัย เมอืงโคตร และ 3) ผูชวยศาสตราจารยปรองชน พูลสวัสดิ์  เปน ผูชวยศาสตราจารยพยุงศรี
สุขเกื้อ ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดไว และตามแผนพัฒนา
หลักสูตร

วทิยาลัยนานาชาต ิ จํานวน 1 สาขาวชิา คอื
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโลจิสตกิส ฉบับป พ.ศ. 2557
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ไดพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจสิตกิส หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
ใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลวเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2558 เนื่องจากอาจารยขนิษฐา เครือวัลย
ไดลาออกแลว ดังนั้นเพื่อใหมีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิม อาจารยขนิษฐา
เครอืวัลย  เปน อาจารยเศรษฐภูมิ เถาชารี ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได
กําหนดไว และตามแผนพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม เห็นชอบการนําเสนอพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08)
ระดับปริญญาตรี ประกอบดวย 1) วิทยาลัยการฝกหัดครู จํานวน 9 สาขาวิชา ซึ่งประกอบดวย
(1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 (2) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับป พ.ศ. 2556 (3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2556 (4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ฉบับป พ.ศ. 2556 (5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556
(6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลปไทย ฉบับป พ.ศ. 2556 (7) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 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 สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ฉบับป พ.ศ. 2557 รวมจํานวน 10 สาขาวิชา ทั้งนี้ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ ทั้งนี้เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวทิยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวทิยาลัย พรอมทัง้นําสง สกอ. ตอไป
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และทั้งนี้ คณะกรรมการสภาวิชาการไดมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขกอนนําเสนอใน
ขัน้ตอนตอไป ดังนี้

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

1.1) เดิมลําดับ 1 อาจารยจิตรา ชนะกุล ปรับเปลี่ยนเปน อาจารยพัชราภรณ
พุทธกิุล ใหปรับลําดับเปนลําดับ 4

1.2) ปรับลําดับ 2 อาจารยเบญจวรรณ ศรมีารุต ปรับเปนลําดับ 1
1.3) ปรับลําดับ 3 อาจารยชุลกีร เลศิประเสรฐิ ปรับเปนลําดับ 2
1.4) เดิมลําดับ 4 อาจารยนิภาภรณ  พรหมเสน ปรับ เปลี่ยนเปน  ผู ช วย

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

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ของอาจารยปรารถนา ผดุงพจน คุณวุฒิ ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน (ไดตรวจสอบแลวคุณวุฒิเปน ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
จรงิตามคุณวุฒทิี่แนบมา)

3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ. 5 ป) ใหตรวจสอบ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /อาจารยประจําหลักสูตร ของอาจารยสาวิตรี แกนใจ ใหเพิ่มเติม
ขอมูล ประสบการณ มคีวามเช่ียวชาญทางดานดนตรี หรอืไม

4) เมื่อปรับแกไขแลว ใหรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อ
ทราบตอไป

4.6 เรื่องพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับบัณฑิตศึกษา
(ระดับปริญญาโท) จํานวน 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บรหิารธุรกจิ ฉบับป พ.ศ. 2556

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเสนอขอมูล
เรื่องพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท)
จํานวน 1 สาขาวชิา คอื หลักสูตรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ ฉบับป พ.ศ. 2556
คณะวิทยาการจัดการ ไดปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบใหความเห็นชอบ
หลักสูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สาระขอที่ 1 เนื่องจาก (1) อาจารยนัชสณภัทร  เจียมวิจิตร (2) อาจารยสุภาภรณ
พรหมฤษ ีและ (3) อาจารยบัณฑติ ประสานตรี ซึ่งทั้ง 3 ทาน เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร ไดปรับเปลี่ยนไปปฏิบัติหนาที่เปนอาจารยประจําหลักสูตรอื่น ดังนั้นเพื่อให
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มีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรและ
การติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร จากเดิม 1) อาจารยนัชสณภัทร เจียมวิจิตร เปน อาจารยรุจิภา สิน
สมบูรณทอง 2) อาจารยสุภาภรณ พรหมฤาษี เปน อาจารยเพ็ญศรี บางบอน และ 3) อาจารย
บัณฑิต ประสานตรี เปน รอยเอกหญิงกาญจนา จินดานิล ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
การอุดมศกึษาไดกําหนดไว และตามแผนพัฒนาหลักสูตร

สาระขอที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร ขอปรับแผนการรับนักศกึษาและผูสําเร็จการศึกษา ชวงป พ.ศ.
2556 -2560 ที่ปรากฏอยูในเลมรายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อใหสอดคลองและรองรับกับ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2557

มติที่ประชุม เห็นชอบการนําเสนอพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08)
ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) จํานวน 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฉบับป พ.ศ. 2556 ทั้งนี้เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ใหนําเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัย พรอมทั้งนําสง
สกอ. ตอไป

4.7 เรื่อง พิจารณาคูมือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุมรายวิชาชีพครูตาม
ขอบังคับคุรุสภา วาดวย มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 (มาตรฐาน 11 มาตรฐาน) วิทยาลัย
การฝกหัดครู มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร ปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเสนอขอมูล เรื่อง
พจิารณาคูมอืหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ กลุมรายวิชาชีพครูตามขอบังคับคุรุสภา วาดวย มาตรฐาน
วิชาชีพครู พ.ศ. 2556 (มาตรฐาน 11 มาตรฐาน) วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เอกสารนอกเลม)

มตทิีป่ระชุม ขอถอนวาระ 4.7 ออก
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4.8 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเสนอขอมูล เรื่อง
พจิารณาหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559
(เอกสารนอกเลม)

อาจารยบุญชัย  อารีเอื้อ และคณะกรรมการประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาปรับปรุงใหทันสมัย รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

มตทิี่ประชุม เห็นชอบการนําเสนอหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 โดยมเีงื่อนไขใหปรับแกตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการดังนี้

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

ขอ 5.3 การรับเขาศึกษา ใหเพิ่มขอความตอทายประโยค “หรือ
ภาษาตางประเทศได” เปน “รับนักศึกษาไทย หรือรับนักศึกษาตางชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทย
หรอืภาษาตางประเทศได”

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

(3) หนา 5 ขอ 13.1.2 รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ ใหตัดขอความ “และ
คําอธบิายรายวชิา” ออก

ขอ 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะวิชา/
สาขาวชิา/หลักสูตรอื่น  ใหตัดขอความ “และคําอธบิายรายวชิา” ออก

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

(5) หนา 11 ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน ใหตัดขอความหมายเหตุออก
ทัง้หมด

(6) หนา 18 รหัสวิชา 4094802 การฝกประสบการณวิชาชีพคณิตศาสตร
5(350) ใหแกไขจํานวนช่ัวโมงฝกประสบการณวชิาชีพ เปน 5(450)

(7) หนา 22 รหัสวิชา 4094802 การฝกประสบการณวิชาชีพคณิตศาสตร
5(350) ใหแกไขจํานวนช่ัวโมงฝกประสบการณวชิาชีพ เปน 5(450)
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(8) หนา 35 รหัสวิชา 4094802 การฝกประสบการณวิชาชีพคณิตศาสตร
5(350) ใหแกไขจํานวนช่ัวโมงฝกประสบการณวชิาชีพ เปน 5(450)

(9) หนา 65 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูฯ
ใหปรับ “ ความรับผิดชอบหลัก” ในกลุมฝกประสบการณวชิาชีพ ใหม เนื่องจากมจุีดดําแยมาก
เกนิไป

(10) ใหปรับแกตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการไดใหขอเสนอแนะไวในเลม
(11) เมื่อแกไขเรยีบรอยแลว ใหพิสูจนอักษรทุกหนากอนการเขาเลม

4.9 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเสนอขอมูล เรื่อง
พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช
2559 (เอกสารนอกเลม)

อาจารยชุติมา สังคะหะ และคณะกรรมการประจําหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี นําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร เพื่อพัฒนาปรับปรุงใหทันสมัย รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

มติที่ประชุม เห็นชอบการนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 โดยมีเงื่อนไขใหปรับแกตามขอเสนอแนะของ
สภาวชิาการดังนี้

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

ขอ 5.3 การรับเขาศึกษา ใหตัดขอความทั้งประโยคออก ใหแกไข
เปน “รับนักศึกษาไทย หรือรับนักศึกษาตางชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทย หรือภาษาตางประเทศ
ได” เนื่องจากขอความไมสื่อ

(2) หนา 3 ขอ 8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ควรเพิ่ม
อาชีพนักโภชนาการ และตองมรีายวชิารองรับอาชีพที่ระบุในโครงสรางหลักสูตรดวย

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



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ คร้ังท่ี 2/2559 (วันพุธท่ี 17 กุมภาพันธ 2559) หนา 17 จาก 18

ขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร ขอ 1.3.1 ใหเพิ่มทักษะดานวิชาชีพ ให
ตรงกับโครงสรางหลักสูตรที่กําหนดในแตละกลุม

(4) ขอ 2.3.3 นักเรยีนอาจประสบปญหาเรื่องเศรษฐกจิหรอืคาใชจายทั้งในชีวิต
ชีวติประจําวัน และในการเรยีน ควรมกีลยุทธใหเห็นในการแกปญหาในขอนี้

(5) หนา 22 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา ใหปรับคาหนวยกิต
ดังนี้

5.1) วิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพคหกรรมศาสตร 2(0-6-3)
ใหแกไขหนวยกติเปน 2(90)

5.2) วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพคหกรรมศาสตร 5(0-30-0)
ใหแกไขหนวยกติเปน 5(450)

5.3) การเตรียมฝกสหกิจศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 1(0-3-1)
ใหแกไขหนวยกติเปน 1(45)

5.4) สหกิจศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 6(0-40-0) ใหแกไขหนวยกิต
เปน 6(540)

ทัง้นี้ใหแกไขทุกหนาทีป่รากฏในหนา42-43
(6) หนา 32 -43 คําอธิบายรายวิชา ตรวจสอบสระ และวรรณยุกตใน

คําอธบิายรายวชิาใหละเอยีดทุกหนาที่ปรากฏ
(7) หนา 45-49 ใหเพิ่มเติมขอมูลงานวิจัย เอกสารการสอน โดยเขียนแบบ

บรรณานุกรม
(8) หนา 68 ขอ 3 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรยีนรูสูรายวชิา ใหพจิารณารายวิชา 4501001 ภาษาอังกฤษสําหรับคหกรรมศาสตร และ 4501002
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการบริการอาหาร โดยแกไข “ ความผิดชอบหลัก” ใหม
เนื่องจากมจุีดดํามากเกนิไป

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

(10) หนา 110 ใหเพิ่มเตมิลายเซ็น รองอธกิารบดดีวย
(11) หนา 111 ภาคผนวก 5 ใหตัดคําสั่งออก โดยแกไขเปน หนังสือเชิญ

ผูทรงคุณวุฒแิทน
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สรุปภาพรวมของคณะกรรมการสภาวิชาการตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาคหกรรมศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559

1) ใหปรับแกตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการไดใหขอเสนอแนะไวในเลม
2) รายวชิาตองครอบคลุม มคอ.1 เพื่อใหเกดิการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3) กําหนดรายวชิาในแตละกลุมที่เปดสอนใหชัดเจน และใหครอบคลุมสาระวิชา

ใหเปนไปตาม มคอ.1
4) เมื่อแกไขเรยีบรอยแลว ใหพสิูจนอักษรทุกหนากอนการเขาเลม

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไมมี

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 เรื่องนัดประชุมคร้ังตอไปในเดอืน กุมภาพันธ 2559
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ แจงที่ประชุม เรื่องการ

นัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในเดือน กุมภาพันธ 2559 โดยกําหนดเปน
วันจันทรที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ฝายเลขานุการ ประสานแจงคณะกรรมการ
สภาวชิาการทราบตอไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 12.00 น.

ผูจดบันทกึการประชุม
นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพียร
นางสาวสุนติรา สงวนศักดิ์
นางสุชานาฏ แวนแควน

ผูตรวจรายงานการประชุม
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี

ผูชวยเลขานุการ


