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รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งท่ี 7/2559

วันจันทรท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย

ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.วรากร  ไมเรียง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย ดร.สุทธินันทน พรหมสุวรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รฐัฉัตรานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง กรรมการผูแทนวิทยาลัยการฝกหัดครู
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤชนนท บึงไกร กรรมการผูแทนคณะวิทยาการจัดการ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรินทร  อินทพรหม กรรมการผูแทนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
8. ผูชวยศาสตราจารยปาริชาติ  รัตนพล กรรมการผูแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ
10. อาจารยสันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ ผูชวยเลขานุการ
11. นางสาวอังคณา อุดเมืองเพียร ผูชวยเลขานุการ
12. นางสาวสุนิตรา  สงวนศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ
13. นางสุชานาฎ  แวนแควน ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.ณรงค ปนนิ่ม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย ดร.พิชิต  ฤทธิ์จรูญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารยสุนี  โชติดิลก กรรมการผูแทนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูเขารวมประชุม
1. อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน/นายทะเบียน นําเสนอขอมูลบัญชีรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2558
(รอบ 1)

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรเลิศ อาภานุทัต รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน/หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

3. อาจารย ดร.วิไลจิตร นิลสวัสดิ์ อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/
อาจารยผูดูแลรายวิชากลุมวิชาภาษา

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพรรณ อนุรักษวรกุล รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย/ใหขอมูลการนําเสนอ
ผลงานการวิจัยของบัณฑิตระดับปริญญาโท/
ระดับปริญญาเอก

5. นางสาวพัชรียา ชัยโชติรานันท นักวิชาการ งานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
6. นางสาวเนตรนุช อาษากิจ นักวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
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เปดประชุมเวลา 09.30 น.

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ แจงท่ีประชุมทราบ
วารองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล ติดภารกิจดวน และจะเขารวมประชุมในวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหท่ี
ประชุมพิจารณา

ท่ีประชุมมีมติให รองศาสตราจารย ดร.วรากร ไมเรียง เปนประธานการประชุมแทนประธานฯ
และดําเนินการเปดประชุมตามระเบียบวาระท่ีกําหนด โดยดําเนินการประชุมรอระหวางประธานจะเขารวม
ประชุมในวาระเพ่ือพิจารณา

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2559
ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได มีการประชุม

ครั้งท่ี 6/2559 วันพุธท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
ชั้น 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม
จํานวน 13 หนา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

จึงเรียนเสนอใหคณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2559
มติ ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้ง ท่ี 6/2559 โดยไมมีการแกไขท้ังนี้ถา

คณะกรรมการทานใดมีขอแกไข หรือขอเสนอแนะ ใหแจงฝายเลขานุการสภาวิชาการเพ่ือดําเนินการแกไข
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สืบเนื่องในรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ในวาระ 4.6 เรื่องการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร หลักสูตรใหม
พุทธศักราช 2559 สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และในวาระ 4.7 เรื่องพิจารณาหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งทางคณะกรรมการสภาวิชาการไดติดตามการแกไข
หลักสูตรฯ ท้ัง 2 หลักสูตร ถึงการดําเนินการแกไขตามมติท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการไดใหขอเสนอแนะไว
ในเลมหลักสูตร

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบใหฝายเลขานุการสภาวิชาการ ติดตามการแกไขหลักสูตรท้ัง 2
หลักสูตร และใหรายงานตอคณะกรรมการสภาวิชาการทราบในการประชุมครั้งตอไป



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2559 (วันจันทรท่ี 13 มิถุนายน 2559) หนา 3 จาก 13

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาบัญชีราย ช่ือผู สํ า เ ร็จการศึกษา เพื่ อ เสนอพิจารณาเห็นชอบการ

ใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ1) (เอกสารนอก
เลม)

ประธานท่ีประชุมนําเขาวาระท่ี 4.1 เรื่องพิจารณาการเสนอใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี
ประจําภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ1) (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ กลาวเชิญอาจารยสถาพร
วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ /นายทะเบียน ใหรายละเอียดการเสนอบัญชีรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ1) (เอกสารนอกเลม)

อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผู อํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน/
นายทะเบียน ขอนําเสนอบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ1) (เอกสารนอกเลม) รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

ลําดับ ช่ือปริญญา จํานวน(ราย)
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต 12
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต 29
5 สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1
6 เทคโนโลยีบัณฑิต 2

รวมท้ังสิ้นจํานวน 44

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 44 ราย ใหตรวจ
ความถูกตองกอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติตอไป ท้ังนี้ใหปรับแกไขหัวขอในเลมบัญชี
รายชื่อผูสําเร็จการศึกษา 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)”

4.2 พิจารณาบัญชีรายช่ือผูสํ า เร็จการศึกษาเพื่อ เสนอพิจารณาเห็นชอบการ
ใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ1) (เอกสารนอก
เลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเขาวาระท่ี 4.2 เรื่องพิจารณา
บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท ประจําภาค
การศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ1) (เอกสารนอกเลม) และกลาวเชิญอาจารยสถาพร วีระสุนทร
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ /นายทะเบียน ใหรายละเอียดการเสนอบัญชีรายชื่อผูสําเร็จ
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การศึกษาเพ่ือเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาท่ี 3
ปการศึกษา 2558 (รอบ1) (เอกสารนอกเลม)

อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ/นายทะเบียน ขอนําเสนอ
บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท ประจําภาค
การศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ1) (เอกสารนอกเลม) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้

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

รวมท้ังสิ้นจํานวน 5

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท จํานวน 5 ราย ใหตรวจ
ความถูกตองกอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติตอไป และคณะกรรมการสภาวิชาการไดให
ขอเสนอแนะดังนี้

1. เอกสารประกอบการประชุมบทคัดยอตามรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ใหใสเลขหนา
เอกสารทุกหนา

2. เอกสารบทคัดยอท่ีแกไขเรียบรอยแลวใหใสไวในสวนหนา สวนเอกสารท่ีใหแกไข
แนบเปนภาคผนวก

3. ใหบัณฑิตวิทยาลัยจัดทําเอกสารบทคัดยอตามท่ีคณะกรรมการฯเสนอแนะไว

4.3 พิจารณาบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการให
ปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก) ประจําภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558
(รอบ 1) (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเขาวาระท่ี 4.3 เรื่องพิจารณา
บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต
(ระดับปริญญาเอก) ประจําภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ 1) (เอกสารนอกเลม) และกลาวเชิญ
อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ/นายทะเบียน ใหรายละเอียดการเสนอ
บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต
(ระดับปริญญาเอก) ประจําภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ 1) (เอกสารนอกเลม)

อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ/นายทะเบียน ขอนําเสนอ
บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต
(ระดับปริญญาเอก) ประจําภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ 1) (เอกสารนอกเลม) รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
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ลําดับ ช่ือปริญญา จํานวน(ราย)
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1

รวมท้ังสิ้นจํานวน 1

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

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

2. เอกสารบทคัดยอท่ีแกไขเรียบรอยแลวใหใสไวในสวนหนา สวนเอกสารท่ี
ใหแกไขแนบเปนภาคผนวก

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
สวนของรายละเอียด ขอปลีกยอย เชน ขอสมมติฐานของขอ 3.2 คือรายดานไมตองบอก ใหบอกขอแตกตาง
ก็พอวา เพศชาย เพศหญิง ใครยอมรับมากกวากัน เพราะรายละเอียดรายดานสามารถอานในเลมได

3.3 ในการทดสอบความแตกตาง ผลท่ีเกิดข้ึนควรบอกแควา “ความ
คิดเห็นของเพศชายแตกตางอยางไร เพศหญิงแตกตางอยางไร ไมใชบอกวาเพศมีอิทธิพลและมีผลตอการ
ยอมรับ

3.4 สวนท่ีไมจําเปนก็ตัดออกเพราะมีผลตอ Abstract ภาษาอังกฤษ
ความยาวของ Abstract ควรเหลือหนาครึ่งเทานั้น

4.4 พิจารณาการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2559
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเขาวาระท่ี 4.4 เรื่องพิจารณา

การปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2559
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรเลิศ อาภานุทัต รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน / กลุมงานศึกษาท่ัวไป ขอนําเสนอการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
พ.ศ. 2559 รายละเอียดเดิม 31 หนวยกิต ปรับเปน 30 หนวยกิต โดยการปรับลดจํานวนหนวยกิตในกลุม
วิชาภาษา เดิม 3 รายวิชา จํานวน 9 หนวยกิต โดยปรับเปน 3 รายวิชา จํานวน 8 หนวยกิต คือรายวิชา
0010202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียน 2(1-2-3) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมในวาระ 4.4
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มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอ เรื่องการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
พ.ศ. 2559 รายละเอียดเดิม 31 หนวยกิต ปรับเปน 30 หนวยกิต โดยมีเงื่อนไขใหปรับแกตามท่ี
คณะกรรมการสภาวิชาการไดใหขอสังเกตไวดังนี้

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
ใหเหลือ 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) ใหเพ่ิม
กิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับอัตลักษณของคนพระนครลงไปใน มคอ.3 ดวย

4.5 พิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ เพื่อปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา
ท่ี 1 ปการศึกษา 2559 ประกอบดวย (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 11 ราย (2) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 24 ราย (3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 5 ราย
และ (4) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 3 ราย

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเขาวาระท่ี 4.5 เรื่องพิจารณา
แตงตั้งอาจารยพิเศษเพ่ือปฏิบัติการสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559
ประกอบดวย (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 11 ราย (2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน
24 ราย (3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 5 ราย และ (4) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน
3 ราย และนําเสนอชื่ออาจารยพิเศษเพ่ือทําหนาท่ีปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี ตอคณะกรรมการ
สภาวิชาการ รายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาตรี
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รวมจํานวน 11 ราย

1.1 นายศิริชัย  วิชชุวัชราการ สอนรายวิชา
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)

(ภาคปกติ 12 ชั่วโมง)
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1.2 นายชํานาญ ชาดิษฐ สอนรายวิชา
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)

(ภาคปกติ 6 ชั่วโมง)
1.3 นางสาวกัณฑิมา  ชางทํา สอนรายวิชา

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)
(ภาคปกติ 12 ชั่วโมง)

1.4 นายชนาธิป  ชินะนาวิน สอนรายวิชา
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)
2562509 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0)

(ภาคปกติ 6 ชั่วโมง และ ภาค กศ.พบ. 3 ชั่วโมง)
1.5 นายเกริกเกียรติ์ นิติพลพัต สอนรายวิชา

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)
(ภาคปกติ 3 ชั่วโมง)

1.6 นายเอกพงษ สารนอย สอนรายวิชา
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)

(ภาคปกติ 6 ชั่วโมง)
1.7 นางสาวอรสุดา แสงกํ่า สอนรายวิชา

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)
(ภาคปกติ 3 ชั่วโมง)

1.8 นางสาวจําลองลักษณ อินทวัน สอนรายวิชา
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)

(ภาคปกติ 12 ชั่วโมง)
1.9 นายสุนิตย ยอดขันธ สอนรายวิชา

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)
(ภาคปกติ 6 ชั่วโมง)

1.10 นายศิลป ราศี สอนรายวิชา
1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)

(ภาคปกติ 12 ชั่วโมง)
1.11 นางสาวพรหมธิดา พงศพรหม สอนรายวิชา

1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย 3(3-0)
(ภาคปกติ 12 ชั่วโมง)

2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมจํานวน 24 ราย
2.1 นางสาวสุขจิต ขจิตมณี สอนรายวิชา

1572401 การเขียนภาษาจีน 3(2-2)
1571006 การออกเสียงและการเขียนอักษรภาษาจีน 3(2-2)

(ภาคปกติ 12 ชั่วโมง)
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2.2 นางสาวสุภาพร วิชัยดิษฐ สอนรายวิชา
1553615 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 3(3-0)

(ภาคปกติ 9 ชั่วโมง)
2.3 นายวิเชษฐ ทิพยทองลาด สอนรายวิชา

1500109 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 3(3-0)
(ภาค กศ.พบ. 3 ชั่วโมง)

2.4 นายทศพร บุญลือ สอนรายวิชา
2552203 ทฤษฎีความสัมพันธระหวางสังคมเศรษฐกิจ 3(2-2)
2553203 ความขัดแยงทางการเมือง 3(3-0)
2553105 การเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0)
2552102 กลุมผลประโยชนและพรรคการเมือง 3(3-0)

(ภาค กศ.พบ. 12 ชั่วโมง)
2.5 นายนรเศรษฐ สิงหพล สอนรายวิชา

2554104 สัมมนาทางรัฐศาสตร 3(3-0)
2551211 ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน 3(3-0)
2553106 สื่อมวลชนกับการเมือง 3(3-0)

(ภาคปกติ 2 ชั่วโมง(สอนรวม 2 คน), ภาค กศ.พบ. 9 ชั่วโมง )
2.6 นายภาคภูมิ อุทัยรัตน สอนรายวิชา

2563519 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0)
2551501 กฎหมายอาญา 3(3-0)
2562510 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0)

(ภาคปกติ 3 ชั่วโมง, ภาค กศ.พบ 6 ชั่วโมง)
2.7 นายธนชาติ ปาลิยะเวทย สอนรายวิชา

2562509 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0)
(ภาคปกติ 9 ชั่วโมง)

2.8 นายกษิดิเดช สุทธิวานิช สอนรายวิชา
2562509 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0)

(ภาคปกติ 6 ชั่วโมง)
2.9 ผูชวยศาสตราจารยโกญจนาท เจริญสุข สอนรายวิชา

2562304 กฎหมายแพงพาณิชย 3(3-0)
(ภาคปกติ 9 ชั่วโมง)

2.10 นางอารยา ตอตระกูล สอนรายวิชา
2552101 การปกครองทองถ่ิน 3(3-0)

(ภาคปกติ 2 ชั่วโมง, ภาค กศ.พบ. 3 ชั่วโมง)
2.11 นายทวีศักดิ์ ประสิทธิ์อน สอนรายวิชา

2553301 การวิเคราะหและการบริหารโครงการ 3(3-0)
(ภาค กศ.พบ. 3 ชั่วโมง)
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2.12 นางสาวปริญญาภรณ เต็งประเสริฐ สอนรายวิชา
2564401 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 3(3-0)

(ภาค กศ.พบ. 3 ชั่วโมง)
2.13 ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย มงคลเกียรติศรี สอนรายวิชา

2563308 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0)
(ภาค กศ.พบ. 3 ชั่วโมง)

2.14 นายพรชัย แดงบรรจง สอนรายวิชา
2562512 กฎหมายปกครอง 2 3(3-0)

(ภาค กศ.พบ. 3 ชั่วโมง)
2.15 นายภานุมาศ ผลพิกุล สอนรายวิชา

2053502 ทารําเตนประกอบเพลงสมัยใหม 2(1-2)
(ภาคปกติ 6 ชั่วโมง)

2.16 นางสาวปยพร ฉายา สอนรายวิชา
2054913 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานศิลปะการแสดง 2(1-2)

(ภาคปกติ 6 ชั่วโมง)
2.17 นางสาวกฤตพชพร ทองถนอม สอนรายวิชา

2051101 สุนทรียภาพทางนาฎศิลปไทย 2(2-0)
(ภาคปกติ 3 ชั่วโมง)

2.18 นางสาวพรนารี ชัยดิเรก สอนรายวิชา
2033207 การออกแบบจัดแสดงและนิทรรศการ 2(1-2)

(ภาคปกติ 6 ชั่วโมง)
2.19 นางสาวปวีณา มณทารักษ สอนรายวิชา

1552702 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป 3(3-0)
(ภาคปกติ 3 ชั่วโมง)

2.20 นายสหภพ กลีบลําเจียก สอนรายวิชา
2033101 การออกแบบโฆษณา 3(2-2)

(ภาคปกติ 8 ชั่วโมง)
2.21 นางสาวปฐมพร  พัฒนาศักดิ์ สอนรายวิชา

1551111 การฟงและพูด 1 3(3-0)
(ภาคปกติ 9 ชั่วโมง)

ผูเช่ียวชาญเฉพาะ (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
2.22 นายสมภพ ขอนพุดชา สอนรายวิชา

2062403 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองเสียงต่ํา 3 2(0-4)
(ภาคปกติ 4 ชั่วโมง)

2.23 นายปยะ  ใจแปลง สอนรายวิชา
2054907 การใชคอมพิวเตอรข้ันพ้ืนฐานในงานนาฏศิลป 2(1-2)

(ภาคปกติ 6 ชั่วโมง)
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2.24 นางรัจนา พวงประยงค สอนรายวิชา
2053105 การแสดงเปนชุดเปนตอน 2(1-2)

(ภาคปกติ 6 ชั่วโมง)
3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมจํานวน 5 ราย

3.1 นางสาวดวงกมล เสงี่ยมดี สอนรายวิชา
4022622 การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 1 3(3-0)

(ภาคปกติ 3 ชั่วโมง)
3.2 นางเกศแกว เจะโส สอนรายวิชา

4073229 ระบบการจัดการยาในสถานบริการสุขภาพ 3(3-0)
(ภาคปกติ 3 ชั่วโมง)

3.3 นายกฤษณพงศ  โพธิ์ศรี สอนรายวิชา
4072702 สารสนเทศทางการแพทย 3(2-2)

(ภาคปกติ 4 ชั่วโมง)
3.4 นางสาวอรวรรณ เชาวลิต สอนรายวิชา

4123202 คลังขอมูล 3(2-2)
(ภาคปกติ 4 ชั่วโมง)

3.5 นายธีรภัทร นุชสา สอนรายวิชา
4123708 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2)

(ภาคปกติ 4 ชั่วโมง)
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมจํานวน 3 ราย

4.1 ดร.ปฐวี  อารยภานนท สอนรายวิชา
5443110 ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3 3(2-2)

(ภาคปกติ 8 ชั่วโมง)
4.2 นายวรยศ  รัตนมาศ สอนรายวิชา

5712201 กลศาสตรโครงสราง 3(3-0)
(ภาคปกติ 6 ชั่วโมง)

4.3 ดร.ไพกานท  รักษาสุทธิพันธ สอนรายวิชา
5663304 การกอสรางอาคาร 4 3(1-6)

(ภาคปกติ 7 ชั่วโมง)
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักเกณฑการนําเสนอพิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ เพ่ือ

ปฏิบัติการสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 ประกอบดวย (1) หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป จํานวน 11 ราย (2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 24 ราย (3) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 5 ราย และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 3 ราย รวมท้ังหมด 43 ราย โดยมี
เงื่อนไขใหปรับแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังตอไปนี้
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
1.1 เห็นชอบ การแตงตั้งอาจารยพิเศษหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 11 ราย
1.2 รายวิชากฎหมายในชีวิตประจําวัน ควรใหอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยจัดการ

เรียนการสอนใหเต็มเวลากอนแลวคอยเชิญอาจารยจากภายนอกมาสอน และปรับมาตรฐานการสอนให
สมํ่าเสมอเทาเทียม

1.3 อาจารยผูประสานงานเชิญอาจารยพิเศษมาสอน ควรมีมติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มอบหมายใหเปนผูประสานอาจารยพิเศษมาสอน

1.4 อาจารยพิเศษท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนอาจารยประจําในหนวยงานของมหาวิทยาลัยท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน ควรมีหนังสืออนุญาตจากตนสังกัด

1.5 ใหแนบรายละเอียดของเกณฑการพิจารณาภาระงานสอนของอาจารยพิเศษ เพ่ือ
พิจารณาดวย

1.6 ใหมีการจัดประชุมอาจารยประจํา อาจารยผูประสาน และอาจารยพิเศษท่ีสอนใน
รายวิชาเดียวกัน ใหมีแนวการสอนท่ีเปนแบบเดียวกัน กอนการเปดภาคการศึกษาใหม เพ่ือลดความปญหา
การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย

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 เนื่องจากไม มี

ประสบการณดานการสอนในระดับปริญญาตรี ท้ังนี้มอบใหประธานสาขาวิชานาฏศิลปและการละคร
ชวยกํากับ ดูแล เรื่องการเรียนการสอน การวัด ประเมินผลการเรียนของอาจารยพิเศษโดยเครงครัด

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

การสอนในระดับปริญญาตรี ท้ังนี้มอบใหประธานสาขาวิชาสถาปตยกรรม ชวยกํากับ ดูแล เรื่องการเรียน
การสอน การวัด ประเมินผลการเรียนของอาจารยพิเศษโดยเครงครัด
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4. เม่ือปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการแลว แจงการปรับปรุง
แกไขท่ีสมบูรณยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุมงานมาตรฐานหลักสูตร เพ่ือบันทึกรายชื่อ
อาจารยพิเศษในฐานขอมูล และนําข้ึนเวบ็ไซตของมหาวิทยาลัยตอไป

4.6 พิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ เพื่อปฏิบัติการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา
ท่ี 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 ราย

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเขาวาระท่ี 4.6 เรื่องพิจารณา
แตงตั้งอาจารยพิเศษเพ่ือปฏิบัติการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559
จํานวน 1 ราย และนําเสนอชื่ออาจารยพิเศษเพ่ือทําหนาท่ีปฏิบัติการสอน ในระดับบัณฑิตศึกษา
ตอคณะกรรมการสภาวชิาการ รายละเอียดดังนี้

1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรนาท แสนสา สอนรายวิชา
1055205 การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา 3(2-2)

(ภาคพิเศษ 8 ชั่วโมง)
มติท่ีประชุม เห็นชอบการนําเสนอแตงตั้งอาจารยพิเศษ เพ่ือปฏิบัติการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 ราย คือผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรนาท
แสนสา

4.7 พิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 (สมอ.08)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเขาวาระท่ี 4.7 และนําเสนอ
ขอมูลเรื่องการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว
เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 แลวนั้น เนื่องจากอาจารยนงศิรนารถ กุศลวงศ ซึ่งเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรไดลาศึกษาตอ ในระดับดุษฎีบัณฑิต ดังนั้นเพ่ือใหการ
บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวย
ความเรียบรอย สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จึงไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจากเดิมอาจารยนงศิรนารถ กุศลวงศ เปน อาจารย
ณัฐดนัย สุภัทรากุล ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการอุดมศึกษาไดกําหนดไวและตาม
แผนพัฒนาหลักสูตร

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

4.8 พิจารณาเรื่องขอขยายจํานวนนักศึกษาเกินแผนการรับในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) ประจําปการศึกษา 2559

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเขาวาระท่ี 4.8 เรื่องขอขยาย
จํานวนนักศึกษาเกินแผนการรับในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) ประจําปการศึกษา
2559

วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอนําเสนอเรื่องขอขยายจํานวนนักศึกษา
เกินแผนการรับ ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) ประจําปการศึกษา 2559 เนื่องจาก
ตามแผนรับของสาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) กําหนด 40 คนตามแผนรับ ดวยในป พ.ศ. 2559 มีนักศึกษา
สนใจมาสมัครเพ่ือศึกษาตอในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเปนจํานวนมากเกินกวาแผนรับ
นักศึกษาเดิมท่ีสาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) กําหนดไว เปน 60 คน และไดจัดแบง 2 หมูเรียน โดยจัดหมูเรียน
ละ 30 คน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

มติท่ีประชุม เห็นชอบการนําเสนอเรื่องขอขยายจํานวนนักศึกษาเกินแผนการรับในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) ประจําปการศึกษา 2559 จากเดิม 40 คน เปน 60 คน โดย
จัดแบงเปน 2 หมูเรียน หมูเรียนละ 30 คน ท้ังนี้ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝายกลั่นกรองหลักสูตรและนําเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบ พรอมนําสงคุรุสภา และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของตอไป

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
6.1 แจงกําหนดการประชุมครั้งตอไป
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ แจงท่ีประชุม เรื่องการนัด

หมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในเดือนกรกฎาคม 2559 โดยกําหนดเปนวันพุธท่ี 13
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ฝายเลขานุการจะประสานแจงคณะกรรมการสภาวิชาการทราบ
ตอไป

มติท่ีประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 12.30 น.
ผูจดบันทึกการประชุม

นางสาวอังคณา อุดเมืองเพียร
นางสาวสุนิตรา สงวนศักดิ์

ผูตรวจรายงานการประชุม
อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ

ผูชวยเลขานุการ


