
บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โทร. 48044

ท่ี วันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง แจงมตกิารประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2559

เรียน อธิการบดี

ตามท่ีไดมีการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันพุธท่ี 13 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมพินิตประชานาถ 1 ชั้น 1 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัด
ครูไทย ท่ีประชุมมีมติในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้

1. เรื่องมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งท่ี 6/2559 วาระท่ี 3.3 ผลการประเมินผล
ทางวิชาการเพ่ือกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (วาระ 1.1)

มติท่ีประชุม รับทราบและรวมยินดีกับผูท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 8 ราย ซึ่งเปน
ขาราชการ 3 ราย ในตําแหนง รองศาสตราจารย 1 ราย ผูชวยศาสตราจารย 2 ราย และพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย ในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท้ังนี้คณะกรรมการสภาวิชาการไดใหขอสังเกต
ดังนี้

(1) ใหมหาวิทยาลัยฯ รายงานความกาวหนาทางวิชาการ ในตําแหนงทางวิชาการระดับ ผศ.
รศ. และ ศ. ในมหาวิทยาลัย ตอคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบ

(2) ในสวนของอาจารยท่ีจะเกษียณอายุราชการท่ีมีตําแหนงทางวิชาการทางมหาวิทยาลัย
ควรมีแผนในการจัดจางตออายุราชการ ถามีการจัดจางตอมหาวิทยาลัยก็จะเปนการเพ่ิมศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยตอไป

2. เรื่องพิจารณาบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร
ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2558 (รอบ 2) (เอกสารนอกเลม) (วาระ 4.1)

ลําดับ ชื่อปริญญา จํานวน(ราย)
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต 94
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต 137
3 นิติศาสตรบัณฑิต 15
4 บริหารธุรกิจบัณฑิต 112
5 สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1
6 เทคโนโลยีบัณฑิต 73
7 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 1

รวมท้ังสิ้นจํานวน 433
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ตามเสนอใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 433 ราย ใหตรวจ

ความถูกตองกอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติตอไป
3. เรื่องพิจารณาบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร

ระดบัปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2558 (รอบ 2) (เอกสารนอกเลม) (วาระ 4.2)
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ลําดับ ชื่อปริญญา จํานวน(ราย)
1 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 12
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 6
รวมท้ังสิ้นจํานวน 19

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ตามเสนอใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท จํานวน 19 ราย ใหตรวจความ
ถูกตองกอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติตอไป

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

ลําดับ ชื่อปริญญา จํานวน(ราย)
1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1

รวมท้ังสิ้นจํานวน 1
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ตามเสนอใหปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)

จํานวน 1 ราย ใหตรวจสอบความถูกตองกอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติตอไป
5. เรื่องพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จํานวน 3 สาขาวิชา 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2556
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 3)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับป พ.ศ. 2556 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จํานวน 1 สาขาวิชา คือหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ฉบับป พ.ศ.
2556 วิทยาลัยการฝกหัดครู จํานวน 2 สาขาวิชา 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา(5 ป)
ฉบับป พ.ศ. 2556 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2556
และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555 รวมท้ังสิ้น 7 สาขาวิชา (วาระ 4.4)

มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี จํานวนท้ังหมด
6 สาขาวิชา รายละเอียดดังนี้

(1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 3 สาขาวิชา 1) หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป  พ .ศ. 2556 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีตะวันตก ฉบับป  พ.ศ. 2556

(2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 สาขาวิชา คือหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ฉบับป พ.ศ. 2556

(3) วิทยาลัยการฝกหัดครู จํานวน 1 สาขาวิชา คือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2556

(4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1 สาขาวิชา คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555
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(5) ไมเห็นชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. 08) ใหพิจารณาใหม จํานวน 1
สาขาวิชา คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2556 ใหยื่นเอกสารการ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ในเดือนกันยายน 59

(6) ในกรณีท่ี หลักสูตรใดๆ ท่ีมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ท่ี
จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 59 นี้ ใหสํารวจและจัดหาบุคลากรเพ่ือทดแทนในตําแหนงดังกลาว
เพ่ือไมใหเกิดปญหาการขาดแคลนบุคลากรเกิดข้ึน

(7) ควรใหแตละคณะ/วิทยาลัย จัดเตรียมแผนรองรับลวงหนาในการจัดหาบุคลากรทางดาน
การสอน

(8) เม่ืออนุมัติ สมอ.08 เรียบรอยแลว ใหระบุวันท่ีบังคับใช เพราะมีผลตอการประกัน
คุณภาพการศึกษา

(9) เม่ือแกไขปรับปรุงตามขอแนะนําของคณะกรรมการสภาวิชาการแลว ใหนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ และพรอมนําสง สกอ.ตอไป

6. เรื่องพิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ เพ่ือปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1
ปการศึกษา 2559 ประกอบดวย (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 8 ราย (2) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน 4 ราย (3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 ราย (4) คณะวิทยาการจัดการ
จํานวน 11 ราย (5) วิทยาลัยการฝกหัดครู จํานวน 13 ราย และ(6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1
ราย (วาระ 4.5)

มติท่ีประชุม เห็นชอบ การแตงตั้ งอาจารย พิ เศษเพ่ือปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 8 ราย
(2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 4 ราย
(3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 ราย
(4) คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 11 ราย
(5) วิทยาลัยการฝกหัดครู จํานวน 13 ราย
(6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย

ท้ังนี้คณะกรรมการสภาวิชาการไดใหขอสังเกตขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้
(1.) ใหคณะ/วิทยาลัย สํารวจรายวิชาท่ีจะเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหเรียบรอย

กอนเปดภาคเรียน และจัดหาผูสอนประจําใหครบกอน แลวคอยจัดหาอาจารยพิเศษ
(2.) การนําเสนอรายชื่ออาจารย พิ เศษเ พ่ือปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี

ตองนําเสนอรายชื่อกอนเปดภาคการศึกษา 1 สัปดาห
(3.) ใหคณะ/วิทยาลัย ถือปฏิบัติในการนําเสนอรายชื่ออาจารยพิเศษในภาคการศึกษา

ท่ี 2 ปการศึกษา 2559
(4.) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูสอนกะทันหันใหแจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง

โดยทางคณะกรรมการสภาวิชาการจะพิจารณาเปนรายๆ ไป
7. เรื่องพิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษเพ่ือปฏิบัติการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1

ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 ราย (วาระ 4.6)
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มติ ท่ีประชุม เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยพิ เศษเพ่ือปฏิบัติการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 ราย คือ ดร.สุกัญญา หะยีสาและ ท้ังนี้คณะกรรมการสภา
วิชาการไดใหขอสังเกตขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้

(1.) ใหบัณฑิตวิทยาลัยสํารวจรายวิชาท่ีจะเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหเรียบรอย
กอนเปดภาคเรียน และจัดหาผูสอนประจําใหครบกอน แลวคอยจัดหาอาจารยพิเศษ

(2.) การนําเสนอรายชื่ออาจารยพิเศษเพ่ือปฏิบัติการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ตอง
นําเสนอรายชื่อกอนเปดภาคการศึกษา 1 สัปดาห

(3.) ใหบัณฑิตวิทยาลัยถือปฏิบัติในการนําเสนอรายชื่ออาจารยพิเศษในภาคการศึกษาท่ี
2 ปการศึกษา 2559

(4.) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูสอน กะทันหันใหแจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
โดยทางคณะกรรมการสภาวิชาการจะพิจารณาเปนรายๆ ไป

8. เรื่องพิจารณาเรื่องชี้แจงรายการแกไขเนื้อหา มคอ.2 หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต
บัณฑิต เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของสภาการแพทยแผนไทย (เอกสารนอกเลม) (วาระ 4.7)

มติท่ีประชุม ใหปรับรายละเอียดในเลม มคอ.2 ใหม ตามท่ีสภาการแพทยแผนไทยไดใหขอสังเกต
ไวและใหนําเสนอใหมในครั้งตอไป

9. เรื่องพิจารณาแผนรับนักศึกษา ภาคปกติ ปการศึกษา 2560 (เอกสารนอกเลม) (วาระ 4.8)
มติท่ีประชุม ใหปรับใหม เพ่ิมเติมรายละเอียดสถิติยอนหลัง 5 ป และลวงหนา 5 ป และนําเสนอ

ใหมในครั้งตอไป
10. เรื่องชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมของอาจารยพิเศษท่ีปฏิบัติการสอนในระดับปริญญาตรี

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 (ประชุมเม่ือครั้งท่ี 7/2559 วันจันทรท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
(วาระ 5.2)

มติท่ีประชุม รับทราบ และใหยายเปนวาระ 5.1 แทน โดยใหเพ่ิมเติมขอมูลในชองหมายเหตุ
เพ่ิมขอสังเกตครั้งท่ีผานมาใหทราบถึงการแกไข

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบฝายเลขานุการจะดําเนินการแจงมติท่ีประชุม ให
ผูเก่ียวของทราบตอไป

(ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง)
เลขานุการสภาวิชาการ


