
บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โทร. 48044
ท่ี วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559
เรื่อง แจงมตกิารประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2559
เรียน อธิการบดี

ตามท่ีไดมีการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันจันทรท่ี 13 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย
ท่ีประชุมมีมติในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้

1. พิจารณาบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร
ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2558 (รอบ1) (เอกสารนอกเลม) (วาระ 4.1)

ลําดับ ช่ือปริญญา จํานวน(ราย)
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต 12
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต 29
3 สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1
4 เทคโนโลยีบัณฑิต 2

รวมท้ังสิ้นจํานวน 44

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 44 ราย ใหตรวจ
ความถูกตองกอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติตอไป ท้ังนี้ใหปรับแกไขหัวขอในเลมบัญชีรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

1. แกไขหัวขอ หนา 3 ในเลมขอความเดิม“ประจําภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2558 (รอบ
4)” ขอความใหมเปน “ประจําภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ 1)”

2. แกไขหัวขอ หนา 4 ในเลมขอความเดิม“ประจําภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2558 (รอบ
4)” ขอความใหมเปน “ประจําภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ 1)”

2. พิจารณาบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร
ระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2558 (รอบ1) (เอกสารนอกเลม) (วาระ 4.2)

ลําดับ ช่ือปริญญา จํานวน(ราย)
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1
2 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 4

รวมท้ังสิ้นจํานวน 5

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท จํานวน 5 ราย ใหตรวจ
ความถูกตองกอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติตอไป และคณะกรรมการสภาวิชาการไดให
ขอเสนอแนะดังนี้
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1. เอกสารประกอบการประชุมบทคัดยอตามรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ใหใสเลขหนา
เอกสารทุกหนา

2. เอกสารบทคัดยอท่ีแกไขเรียบรอยแลวใหใสไวในสวนหนา สวนเอกสารท่ีใหแกไข
แนบเปนภาคผนวก

3. ใหบัณฑิตวิทยาลัยจัดทําเอกสารบทคัดยอตามท่ีคณะกรรมการฯเสนอแนะไว

3. พิจารณาบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร
ระดับดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก) ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2558 (รอบ1) (เอกสารนอกเลม)
(วาระ 4.3)

ลําดับ ช่ือปริญญา จํานวน(ราย)
1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1

รวมท้ังสิ้นจํานวน 1

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)
จํานวน 1 ราย ใหตรวจสอบความถูกตองกอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติตอไป และ
คณะกรรมการสภาวิชาการไดใหขอเสนอแนะดังนี้

1. ใหแนบรายละเอียดเอกสารการตีพิมพ หรือเผยแพรผลงานมาในเลมบัญชี
รายชื่อผูสําเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาเอก) ประกอบดวย หนังสือตอบรับจากสถานบัน/มหาวิทยาลัยท่ีสง
หนังสือขอตีพิมพหรือเผยแพรผลงาน

2. เอกสารบทคัดยอท่ีแกไขเรียบรอยแลวใหใสไวในสวนหนา สวนเอกสารท่ีให
แกไขแนบเปนภาคผนวก

3. ผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะและขอสังเกตบทคัดยอ ดังนี้
3.1 ในสวนของบทคัดยอ บางสวนของขอมูลท่ีไมจําเปนตองใส แต

บางสวนควรจะใสขอมูลแตไมไดใสมา เชน ในการทดลองแตละครั้ง ผลการวัดระดับท่ีมีการระบุวาอยูใน
ระดับมาก ระดับนอย ควรแจงรายละเอียดเปนตัวเลข และควรมีคามาตรฐาน เพราะการทดลองเปนการ
ทดลองหาคาเฉลี่ย คามากสุดมีคามาตรฐานอยูท่ีเทาไร ตองมีในการอธิบาย

3.2 การรายงานผลการวิจัย สวนท่ีไมควรใสในการทดลองครั้งนี้ คือ สวน
ของรายละเอียด ขอปลีกยอย เชน ขอสมมติฐานของขอ 3.2 คือรายดานไมตองบอก ใหบอกขอแตกตางก็พอ
วา เพศชาย เพศหญิง ใครยอมรับมากกวากัน เพราะรายละเอียดรายดานสามารถอานในเลมได

3.3 ในการทดสอบความแตกตาง ผลท่ีเกิดข้ึนควรบอกแควา “ความ
คิดเห็นของเพศชายแตกตางอยางไร เพศหญิงแตกตางอยางไร ไมใชบอกวาเพศมีอิทธิพลและมีผลตอการ
ยอมรับ

3.4 สวนท่ีไมจําเปนก็ตัดออกเพราะมีผลตอ Abstract ภาษาอังกฤษ ความ
ยาวของ Abstract ควรเหลือหนาครึ่งเทานั้น

4. พิจารณาการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2559 (วาระ 4.4)
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอ เรื่องการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

พ.ศ. 2559 รายละเอียดเดิม 31 หนวยกิต ปรับเปน 30 หนวยกิต โดยมีเงื่อนไขใหปรับแกตามท่ี
คณะกรรมการสภาวิชาการไดใหขอสังเกตไวดังนี้
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1. กลุมวิชาภาษา
ขอความเดิมรหัสวิชา 0010202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียน

2(1-2-3) ใหปรับแกเปน 0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียน 3(3-0-6) ท้ังนี้
คณะกรรมการสภาวิชาการ มีมติใหคงเดิมจํานวนหนวยกิต รายวิชา 0010202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา
ทักษะการเรียน เปน 3(3-0-6) คงเดิมไมปรับ เนื่องจากเปนรายวิชาท่ีสําคัญในสังคมโลกปจจุบัน ซึ่งใชกัน
อยางแพรหลาย และเปนภาษาท่ีมีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวัน ในการทํางานรวมกัน ในกลุมอาเซียน

2. กลุมวิชาสหวิทยาการ
ขอความเดิมรหัสวิชา 0040101 การตระหนักรูและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง

3(3-0-6) ใหแกไขเปน 0040101 การตระหนักรูและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 2(1-2-3) ท้ังนี้
คณะกรรมการสภาวิชาการเห็นชอบในการปรับแกหนวยกิตในกลุมวิชาสหวิทยาการ จากเดิม 3 หนวยกิต ให
เหลือ 2 หนวยกิต และใหปรับแกจํานวนหนวยกิตในคําอธิบายรายวิชาดวย

3. ในแตละกลุมวิชาควรจัดลําดับการสอนในแตละภาคการศึกษาใหสัมพันธกับชั้นป
เพ่ือประโยชนของนักศึกษาดวย เชน รายวิชา 0020104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน  และรายวิชา
0040101 การตระหนักรูและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ควรใหเรียนในชั้นปท่ี 3 กอนนักศึกษาจะออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ

4. ในรายวิชา 0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณคนพระนคร 3(3-0-6) ใหเพ่ิมกิจกรรม
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับอัตลักษณของคนพระนครลงไปใน มคอ.3 ดวย

5. พิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ เพื่อปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1
ปการศึกษา 2559 ประกอบดวย (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 11 ราย (2) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน 24 ราย (3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 5 ราย (วาระ 4.5)

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักเกณฑการนําเสนอพิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ เพ่ือปฏิบัติการ
สอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 ประกอบดวย (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
จํานวน 11 ราย (2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 24 ราย (3) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 5 ราย และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 3 ราย รวมท้ังหมด 43 ราย โดยมี
เงื่อนไขใหปรับแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังตอไปนี้

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
1.1 เห็นชอบ การแตงตั้งอาจารยพิเศษหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 11 ราย
1.2 รายวิชากฎหมายในชีวิตประจําวัน ควรใหอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยจัดการ

เรียนการสอนใหเต็มเวลากอนแลวคอยเชิญอาจารยจากภายนอกมาสอน และปรับมาตรฐานการสอนให
สมํ่าเสมอเทาเทียม

1.3 อาจารยผูประสานงานเชิญอาจารยพิเศษมาสอน ควรมีมติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มอบหมายใหเปนผูประสานอาจารยพิเศษมาสอน

1.4 อาจารยพิเศษท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนอาจารยประจําในหนวยงานของมหาวิทยาลัย
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ควรมีหนังสืออนุญาตจากตนสังกัด

1.5 ใหแนบรายละเอียดของเกณฑการพิจารณาภาระงานสอนของอาจารยพิเศษ เพ่ือ
พิจารณาดวย
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1.6 ใหมีการจัดประชุมอาจารยประจํา อาจารยผูประสาน และอาจารยพิเศษท่ีสอน
ในรายวิชาเดียวกัน ใหมีแนวการสอนท่ีเปนแบบเดียวกัน กอนการเปดภาคการศึกษาใหม เพ่ือลดความ
ปญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.1 เห็นชอบ การพิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ จํานวน 24 ราย
2.2 ลําดับท่ี 2.4 ดร.ทศพร บุญลือ  และลําดับท่ี 2.5 ดร.นรเศรษฐ สิงหพล ใหทาง

คณะมนุษยศาสตรฯ ทบทวนการจัดรายวิชาท่ีใหสอน เนื่องจาก
1) ไมมีประสบการณทางดานการสอนในระดับปริญญาตรี
2) อนุญาตใหสอนได 1-2 รายวิชา เทานั้น เนื่องจากจัดรายวิชาใหสอนมาก

เกินไป
3) ควรจัดรายวิชาท่ีผูสอนใหตรงกับรายวิชาท่ีเคยศึกษามา เนื่องจากสอนได

บางรายวิชา ไมท้ังหมดท่ีเสนอมา
4) ควรมีแนวการสอนท่ีเปนแบบเดียวกัน ท้ังนี้มอบใหประธานสาขาวิชา

รัฐศาสตร ชวยกํากับ ดูแล เรื่องการเรียนการสอน การวัด ประเมินผลการเรียนของอาจารยพิเศษโดย
เครงครัด และใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

5) รายวิชาท่ีสอนมากเกินไป เวลาในการเตรียมสอนทันหรือไม ควรจัดหา
อาจารยประจํารวมสอนดวย

2.3 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ(ระดับปริญญาตรี) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ลําดับท่ี 2.23 นายปยะ ในแปลง เห็นชอบ โดยมีเงื่อนไข เนื่องจากไมมี

ประสบการณดานการสอนในระดับปริญญาตรี ท้ังนี้มอบใหประธานสาขาวิชานาฏศิลปและการละคร  ชวย
กํากับ ดูแล เรื่องการเรียนการสอน การวัด ประเมินผลการเรียนของอาจารยพิเศษโดยเครงครัด

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เห็นชอบ 3 ราย
ลําดับ 2 นายวรยศ รัตนมาศ เห็นชอบ โดยมีเงื่อนไข เนื่องจากไมมีประสบการณดานการ

สอนในระดับปริญญาตรี ท้ังนี้มอบใหประธานสาขาวิชาสถาปตยกรรม ชวยกํากับ ดูแล เรื่องการเรียนการ
สอน การวัด ประเมินผลการเรียนของอาจารยพิเศษโดยเครงครัด

4. เม่ือปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการแลว แจงการปรับปรุง
แกไขท่ีสมบูรณยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุมงานมาตรฐานหลักสูตร เพ่ือบันทึกรายชื่อ
อาจารยพิเศษในฐานขอมูล และนําข้ึนเว็บไชตของมหาวิทยาลัยตอไป

6. พจิารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษเพื่อปฏิบัติการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1
ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 ราย(วาระ 4.6)

มติท่ีประชุม เห็นชอบการนําเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษ เพ่ือปฏิบัติการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 ราย คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรนาท แสนสา
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7. พิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 (สมอ.08)
(วาระ 4.7)

มติท่ีประชุม เห็นชอบการนําเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจากเดิมอาจารยนงศิรนารถ กุศลวงศ เปน อาจารยณัฐดนัย สุภัทรากุล
และใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรและนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบ และนําสง สกอ. ตอไป

8. พิจารณาเรื่องขอขยายจํานวนนักศึกษาเกินแผนการรับในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2559 (วาระ 4.8)

มติท่ีประชุม เห็นชอบการนําเสนอเรื่องขอขยายจํานวนนักศึกษาเกินแผนการรับในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2559 จากเดิม 40 คน เปน 60 คน โดยจัดแบง
เปน 2 หมูเรียน หมูเรียนละ 30 คน ท้ังนี้ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝายกลั่นกรองหลักสูตรและนําเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบ พรอมนําสงคุรุสภา และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบฝายเลขานุการจะดําเนินการแจงมติ ท่ีประชุม
ใหผูเก่ียวของทราบตอไป

(ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง)
เลขานุการสภาวิชาการ


