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รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งท่ี 8/2559

วันพุธท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมพินิตประชานาถ 1 ช้ัน 1 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. รองศาสตราจารยสุนี  โชติดิลก กรรมการผูแทนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤชนนท บึงไกร กรรมการผูแทนคณะวิทยาการจัดการ
7. ผูชวยศาสตราจารยปาริชาติ  รัตนพล กรรมการผูแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ
9. อาจารยสันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ ผูชวยเลขานุการ

10. นางสาวอังคณา อุดเมืองเพียร ผูชวยเลขานุการ
11. นางสาวสุนิตรา  สงวนศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ
12. นางสุชานาฎ  แวนแควน ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม(ติดราชการ)
1. ศาสตราจารย ดร.ณรงค  ปนนิ่ม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย ดร.พิชิต  ฤทธิ์จรูญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง กรรมการผูแทนวิทยาลัยการฝกหัดครู
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรินทร  อินทพรหม กรรมการผูแทนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผูเขารวมประชุม
1. อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน/นายทะเบียน นําเสนอขอมูลบัญชี
รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี
3/2558 (รอบ 2)

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณรุง ปภาพสิษฐ อาจารยประจํา วิทยาลัยการฝกหัดครู/ใหขอมูล
เพ่ิมเติมอาจารยพิเศษ

3. อาจารยอภิศักดิ์ คูกระสังข อาจารยประจํา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา
การทองเท่ียวและการโรงแรม/ใหขอมูลเพ่ิมเติม
อาจารยพิเศษ

4. อาจารยบุตรโต นามบุญเรือง อาจารยวิทยาลัยนานาชาติพระนคร/ใหขอมูล
การแกไขเนื้อหา มคอ.2 หลักสูตรแพทยแผน
ไทยประยุกตบัณฑิต
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5. อาจารยนพวรรณ พรศิริ อาจารยวิทยาลัยนานาชาติพระนคร/รวมให
ขอมูลการแกไขเนื้อหา มคอ.2 หลักสูตรแพทย
แผนไทยประยุกตบัณฑิต

6. อาจารยกุลิสรา เผาพันธ อาจารยวิทยาลัยนานาชาติพระนคร/รวมให
ขอมูลการแกไขเนื้อหา มคอ.2 หลักสูตรแพทย
แผนไทยประยุกตบัณฑิต

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพรรณ อนุรักษวรกุล รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย/ใหขอมูลการ
นําเสนอผลงานการวิจัยของบัณฑิต ระดับ
ปริญญาโท/ระดับปริญญาเอก

8. นางสาวเนตรนุช อาษากิจ นักวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

เปดประชุมเวลา 09.30 น.

รองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล ประธานการประชุม และดําเนินการเปดประชุมตามระเบียบ
วาระท่ีกําหนด

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ
1.1 เรื่องมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งท่ี 6/2559 วาระท่ี 3.3 ผลการ

ประเมินผลทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการนําเสนอ เรื่องมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร ครั้งท่ี 6/2559 วาระท่ี 3.3 ผลการประเมินผลทางวิชาการเพ่ือกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการทราบ ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุมครั้งท่ี
6/2559 เม่ือวันศุกรท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ไดพิจารณาผลการประเมินผลทางวิชาการเพ่ือกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ และท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียดดังนี้

1. ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 1 ราย ไดแก ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี เกียรติชนก
ขาราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ผานเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนดและ
อนุมัติแตงตั้ง ตั้งแตวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558

2. ระดับผูชวยศาสตราจารย  จํานวน 7 ราย ไดแก ขาราชการ 2 ราย และ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 5 ราย

(2.1) นายอดิศักดิ์ ทองชวย ขาราชการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหการ ผานเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนดและอนุมัติแตงตั้ง ตั้งแตวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2559

(2.2) นายชาญเวทย อิงคเวทย  ขาราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผานเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนดและอนุมัติแตงตั้ง ตั้งแตวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ.
2557

(2.3) นายรณกร รัตนธรรมมา พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผานเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด และอนุมัติแตงตั้ง ตั้งแตวันท่ี 6
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(2.4) นายวุฒิชัย แพงาม พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาฟสิกส ผานเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด และอนุมัติแตงตั้ง ตั้งแตวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558
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(2.5) นางสาวศุทธวดี เววา พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ผานเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด และอนุมัติแตงตั้ง ตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ.
2558

(2.6) นายวรวิทย ประสิทธิ์ผล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ผานเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด และอนุมัติแตงตั้ง ตั้งแตวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.
2558

(2.7) นายวิ เชษฐ   สุดใด พนักงานมหาวิทยาลั ย สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ผานเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด และอนุมัติแตงตั้ง ตั้งแตวันท่ี 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2558 ท้ังนี้ เลขานุการสภาวิชาการรายงานตอท่ีประชุมรับทราบ
มติท่ีประชุม รับทราบและรวมยินดีกับผูท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 8 ราย ซึ่งเปนขาราชการ 3 ราย
ในตําแหนง รองศาสตราจารย 1 ราย ผูชวยศาสตราจารย 2 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย
ในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท้ังนี้คณะกรรมการสภาวิชาการไดใหขอสังเกตดังนี้

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

(2) ในสวนของอาจารย ท่ีจะเกษียณอายุราชการท่ีมีตําแหนงทางวิชาการทาง
มหาวิทยาลัยควรมีแผนในการจัดจางตออายุราชการ ถามีการจัดจางตอมหาวิทยาลัยก็จะเปนการเพ่ิมศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2559
ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดมีการประชุมครั้งท่ี 7/2559

วันจันทรท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ
100 ป การฝกหัดครูไทย นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม จํานวน 13 หนา รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

จึงเรียนเสนอใหคณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 7/2559
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 7/2559 โดยมีการแกไข ดังนี้

หนา 2 ยอหนาท่ี 2 นับจากแถวบน ใหเพ่ิมขอความตอทายประโยคเปน “โดยดําเนินการ
ประชุมรอระหวางประธานจะเขารวมประชุมในวาระเพ่ือพิจารณา”

หนา 10 ขอ 4.1 “ดร.ปฐวี อารยภานนท” ใหเพ่ิมคํานําหนาเปน “ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท”

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการ ใหปริญญาบัตร

ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ 2) (เอกสารนอกเลม)
ประธานท่ีประชุมนําเขาวาระท่ี 4.1 เรื่องพิจารณาการเสนอใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี

ประจําภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ 2) (เอกสารนอกเลม)
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ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ กลาวเชิญอาจารยสถาพร วีระสุนทร
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ/นายทะเบียน ใหรายละเอียดการเสนอบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ 2) (เอกสารนอกเลม)

อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน/นายทะเบียน
ขอนําเสนอบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ประจํา
ภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ 2) (เอกสารนอกเลม) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้

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 เห็นชอบตามเสนอใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 433 ราย ใหตรวจความถูกตอง
กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติตอไป

4.2 พิจารณาบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร
ระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ 2) (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเขาวาระท่ี 4.2 เรื่องพิจารณา
บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท ประจําภาค
การศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ 2) (เอกสารนอกเลม) และกลาวเชิญอาจารยสถาพร วีระสุนทร
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ/นายทะเบียน ใหรายละเอียดการเสนอบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา
เพ่ือเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา
2558 (รอบ 2) (เอกสารนอกเลม)

อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ/นายทะเบียน ขอนําเสนอ
บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท ประจําภาค
การศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ 2) (เอกสารนอกเลม) รายละเอียด ดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้

ลําดับ ชื่อปริญญา จํานวน(ราย)
1 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 12
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 6
รวมท้ังสิ้นจํานวน 19
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มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท จํานวน 19 ราย ใหตรวจความถูกตอง
กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติตอไป

4.3 พิจารณาบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร
ระดับดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก) ประจําภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ 2) (เอกสาร
นอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเขาวาระท่ี 4.3 เรื่องพิจารณา
บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญา
เอก) ประจําภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ 2) (เอกสารนอกเลม) และกลาวเชิญอาจารยสถาพร
วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ/นายทะเบียน ใหรายละเอียดการเสนอบัญชีรายชื่อผูสําเร็จ
การศึกษาเพ่ือเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก) ประจําภาค
การศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ 2) (เอกสารนอกเลม)

อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ/นายทะเบียน ขอนําเสนอ
บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญา
เอก) ประจําภาคการศึกษาท่ี 3 ปการศึกษา 2558 (รอบ 2) (เอกสารนอกเลม) รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

ลําดับ ช่ือปริญญา จํานวน(ราย)
1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1

รวมท้ังสิ้นจํานวน 1
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก) จํานวน 1 ราย
ใหตรวจสอบความถูกตองกอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติตอไป

4.4 พิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร(สมอ.08) ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร จํานวน 3 สาขาวิชา 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ.
2556 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ.
2556 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับป พ.ศ. 2556 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จํานวน 1 สาขาวิชา คือหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ
ผลิต ฉบับป พ.ศ. 2556วิทยาลัยการฝกหัดครู 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 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเขาวาระท่ี 4.4 เรื่องพิจารณา
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 3
สาขาวิชา 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2556 2) หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 3) หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับป พ.ศ. 2556 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 สาขาวิชา คือ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ฉบับป พ.ศ. 2556 วิทยาลัยการฝกหัด
ครู จํานวน 2 สาขาวิชา 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2556 2)
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2556 และคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2555
รวมท้ังสิ้น 7 สาขาวิชา รายละเอียดดังนี้

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 3 สาขาวิชา
1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบใหความเห็นชอบ
หลักสูตรนี้แลว เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แลวนั้น

เนื่องจากอาจารยเกศนี คุมสุวรรณ ซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตร ไดลาศึกษาตอ ดังนั้นเพ่ือให
การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวย
เรียบรอย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิมอาจารยเกศนี คุมสุวรรณ เปน อาจารยอาทิตย ศรีจันทร
ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดไว และตามแผนพัฒนาหลักสูตร

2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 แลวนั้น

เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยสุภาพร ดุษฎีพฤติพันธุ  ซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตร ได
เกษียณอายุราชการแลว ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการ
ติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยเรียบรอย สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตร จากเดิมผูชวยศาสตราจารยสุภาพร ดุษฎีพฤติพันธุ  เปน อาจารยนนทนันท แยมวงษ ท้ังนี้เพ่ือให
เปนไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดไว และตามแผนพัฒนาหลักสูตร

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ตะวันตก ฉบับป พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
ใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 แลวนั้น

เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยสหชัย วิวัฒนปฐพี  ซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตร จะเกษียณอายุ
ราชการในเดือนกันยายน 2559 นี้ ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยเรียบรอย สาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิม
ผูชวยศาสตราจารยสหชัย วิวัฒนปฐพี เปน อาจารยวรภพ ประสานตรี ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดไว และตามแผนพัฒนาหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 สาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบใหความ
เห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 แลวนั้น

เนื่องจากอาจารยลักขณา ฤกษเกษม ซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตร ไดลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตรและการติดตาม
ประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยเรียบรอย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุ มัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
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จากเดิมอาจารยลักขณา ฤกษเกษม เปนอาจารยวงษวิทิต จิตตม่ัน ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการ  การอุดมศึกษาไดกําหนดไว และตามแผนพัฒนาหลักสูตร

วิทยาลัยการฝกหัดครู จํานวน 2 สาขาวิชา
1) วิทยาลัยการฝกหัดครู ไดพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ป)

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว
เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 แลวนั้น

เนื่องจาก อาจารยอดิเทพ ณ พัทลุง ซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตร ไดกลับมาปฏิบัติราชการ
จากการลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนการพัฒนา
หลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยเรียบรอย สาขาวิชาพลศึกษา (5 ป) วิทยาลัยการ
ฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุมัติเพิ่มอาจารยประจําหลักสูตร อีก 1 ทาน คือ อาจารย
อดิเทพ ณ พัทลุง ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดไว และตาม
แผนพัฒนาหลักสูตร

2) วิทยาลัยการฝกหัดครู ไดพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา(5 ป)
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว
เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 แลวนั้น

เนื่องจาก อาจารยบุปผา ซังพุก ซึ่งเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
ไดลาออกจากการปฏิบัติงานจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ดังนั้นเพ่ือใหการ
บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวย
เรียบรอย สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ป) วิทยาลัยการฝกหัดครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิมอาจารยบุปผา ซังพุก
เปนอาจารยณัฐกานต เรือนคํา ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดไว
และตามแผนพัฒนาหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1 สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้
แลว เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555 แลวนั้น

เนื่องจาก อาจารยวิภาภรณ แสวงมี ซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตร ไดลาออกจากราชการ
ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตร
เปนไปดวยเรียบรอย สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จึงไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิมอาจารย
วิภาภรณ แสวงมี เปน ผูชวยศาสตราจารยวรพร เสถียร ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดกําหนดไว และตามแผนพัฒนาหลักสูตร
มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี จํานวนท้ังหมด 6 สาขาวิชา
รายละเอียดดังนี้

(1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 3 สาขาวิชา 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับป พ.ศ. 2556 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับป พ.ศ.
2556
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(2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 สาขาวิชา คือหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 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

(5) ไมเห็นชอบ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. 08) ใหพิจารณาใหม จํานวน 1 สาขาวิชา
คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2556 ใหยื่นเอกสารการปรับปรุงแกไข
หลักสูตร (สมอ.08) ในเดือนกันยายน 59

(6) ในกรณีท่ี หลักสูตรใดๆ ท่ีมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ท่ีจะ
เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 59 นี้ ใหสํารวจและจัดหาบุคลากรเพ่ือทดแทนในตําแหนงดังกลาว เพ่ือ
ไมใหเกิดปญหาการขาดแคลนบุคลากรเกิดข้ึน

(7) ควรใหแตละคณะ/วิทยาลัย จัดเตรียมแผนรองรับลวงหนาในการจัดหาบุคลากรทางดานการ
สอน

(8) เม่ืออนุมัติ สมอ.08 เรียบรอยแลว ใหระบุวันท่ีบังคับใช เพราะมีผลตอการประกันคุณภาพ
การศึกษา

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

4.5 พิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ เพื่อปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี
1 ปการศึกษา 2559 ประกอบดวย (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 8 ราย (2) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน 4 ราย (3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 ราย (4) คณะวิทยาการ
จัดการ จํานวน 11 ราย (5) วิทยาลัยการฝกหัดครู จํานวน 13 ราย และ(6) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จํานวน 1ราย

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเขาวาระท่ี 4.5 พิจารณาแตงตั้ง
อาจารยพิเศษ เพ่ือปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 ประกอบดวย (1)
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 8 ราย (2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 4 ราย (3) คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 ราย (4) คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 11 ราย (5) วิทยาลัยการฝกหัด
ครู จํานวน 13 ราย และ(6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอนําเสนอชื่อแตงตั้งอาจารยพิเศษ เพ่ือทําหนาท่ีปฏิบัติการ
สอน ในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 ประกอบดวย (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
จํานวน 8 ราย (2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 4 ราย (3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน 4 ราย (4) วิทยาลัยการฝกหัดครู จํานวน 13 ราย (5) คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 11 ราย และ(6)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย รายละเอียดดังตอไปนี้

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 8 ราย
1.1 นายอานนท  ขันโท สอนรายวิชา 0010201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะ

การเรียนรู 3(3-0-6) 1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(3-0) (ภาคปกติ 12 ชั่วโมง)
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1.2 รศ.ดร.วิชิต  สุวรรณโนภาส สอนรายวิชา 0050101 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ
1(0-2-1) (ภาคปกติ 4 ชั่วโมง)

1.3 นางปวีณา  มาศเกษม สอนรายวิชา 1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย
3(3-0) 0010101ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) (ภาคปกติ 9 ชั่วโมง) (ภาค กศ.พบ 3 ชั่วโมง)

1.4 นางสาวกนกกาญจน นุกูล สอนรายวิชา 0010101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
(ภาค กศ.พบ. 6 ชั่วโมง)

1.5 นางศุภพร  ถาวรวงศ สอนรายวิชา 1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะ
การเรียนรู 3(3-0) (ภาคปกติ 12 ชั่วโมง)

1.6 ดร.ดุษฎี  ปญญา สอนรายวิชา 0010201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการ
เรียนรู 3(3-0-6) (ภาคปกติ 6 ชั่วโมง)

1.7 นายยุทธศักดิ์ อารักษกิจสกุล สอนรายวิชา 0010201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) (ภาคปกติ 6 ชั่วโมง)

1.8 นายอรุณรัชช  แสงพงษ สอนรายวิชา 0010101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)
(ภาค กศ.พบ. 3 ชั่วโมง)

2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 4 ราย
2.1 นางสาววโรทัย  สมมิตร สอนรายวิชา 1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

3(3-0) (ภาคปกติ 6 ชั่วโมง)
2.2 นางสาวลลิตา นานวม สอนรายวิชา 1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(3-0)

(ภาคปกติ 6 ชั่วโมง)
2.3 นางพิมพนิภา  พิณทิพย สอนรายวิชา 2553203 ความขัดแยงทางการเมือง 3(3-0)

2553105 การเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0) (ภาคปกติ 6 ชั่วโมง)
2.4 นางสาวณภัทร ศิลปะมา สอนรายวิชา 2552103 นโยบายสาธารณะ 3(3-0)

(ภาคปกติ 3 ชั่วโมง)
3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 ราย

3.1 ผศ.เขมขนิษฐ  แสนยะนันทธนะ สอนรายวิชา 4124514 กา รจั ด การ โคร งกา ร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2) (ภาค กศ.พบ. 4 ชั่วโมง)

3.2 นายยุทธภูมิ  ภูไพบูลย สอนรายวิชา 4123649 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(2-2)
(ภาค กศ.พบ. 4 ชั่วโมง)

3.3 นายพิชชา สิงหพันธุ สอนรายวิชา 4022622 การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ1
3(3-0) (ภาคปกติ 3 ชั่วโมง)

3.4 นายพงษศักดิ์ กรานสําราญ สอนรายวิชา 4123649 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(2-2) (ภาค กศ.พบ. 4 ชั่วโมง)

4) วิทยาลัยการฝกหัดครู จํานวน 13 ราย
4.1 นายเกษม  ทองอราม สอนรายวิชา 2051110 วิวัฒนาการละครไทยและบุคคลสําคัญ

ทางการละครไทย 3(1-3) (ภาคปกติ 4 ชั่วโมง)
4.2 นายภานุมาศ  ผลพิกุล สอนรายวิชา 2052614 การออกแบบทารําเตน 3(1-3)

(ภาคปกติ 4 ชั่วโมง)
4.3 ดร.กุณฑีรา  บุญเลี้ยง สอนรายวิชา 1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู

3(2-2) (ภาคปกติ 4 ชั่วโมง)



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2559 (วันพุธท่ี 13 กรกฎาคม 2559) หนา 10 จาก 14

4.4 นายอวยพร แสงคํา สอนรายวิชา 1543441 วรรณกรรมกับการแสดง 3(3-0)
(ภาคปกติ 3 ชั่วโมง)

4.5 นางสาวสุธากร  วสุโภคิน สอนรายวิชา 1072313 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
สําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2) (ภาคปกติ 6 ชั่วโมง/จํานวน 2 หมูเรียน)

4.6 ดร.พรรณรายณ  ทรัพยแสนดี สอนรายวิชา 1023102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2)
(ภาคปกติ 12 ชั่วโมง/จํานวน 3 หมูเรียน)

4.7 ดร.วารินทร  ฟนเฟองฟู สอนรายวิชา 1023102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2) (ภาค
ปกติ 8 ชั่วโมง/จํานวน 2 หมูเรียน)

4.8 ดร.กนตธีร  กิจเกียรติพงษ สอนรายวิชา 4013401 กลศาสตรควอนตัม 3(3-0) (ภาค
ปกติ 3 ชั่วโมง)

4.9 ดร.สุรัตน  จงดา สอนรายวิชา 2051308 การแสดงหุน 3(1-3) (ภาคปกติ 4 ชั่วโมง)
4.10 คุณหญิงยุพดี  สิงโตโรจน สอนรายวิชา 1553511 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิง

วิชาการ 3(3-0) (ภาคปกติ 3 ชั่วโมง)
4.11 ผศ.ดร.บรรเจิด  จงอภิรัตนกุล สอนรายวิชา 1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับคร

3(2-2) 1552117 การฟงและพูด 3 2(1-2) (ภาคปกติ 7 ชั่วโมง)
4.12 นายไพฑูรย  เขมแข็ง สอนรายวิชา 2051109 พิธีไหวครู ครอบครูนาฏศิลปไทย

3(1-3) (ภาคปกติ 4 ชั่วโมง)
ผูเช่ียวชาญเฉพาะ

4.13 ผศ.คมคาย  กลิ่นภักดี สอนรายวิชา 2051211 ระบํานานาชาติ 3(1-3) (ภาคปกติ 4
ชั่วโมง)

5. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 11 ราย
5.1 นางสาวณิชา  ชวลิต สอนรายวิชา 3563307 การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจ

การบิน 3(2-2) (ภาคปกติ 12 ชั่วโมง/จํานวน 3 หมูเรียน)
5.2 นางสาวณัฐนรี  สมิตร สอนรายวิชา 3561603 มรดกไทยเพ่ือการทองเท่ียว 3(3-0)

(ภาคปกติ 12 ชั่วโมง/จํานวน 3 หมูเรียน)
5.3 นางยุวเรศ  มาซอรี สอนรายวิชา 3563314 การดํ า เนินงานและการจัดการงาน

แมบาน 3(2-2) (ภาคปกติ 4 ชั่วโมง)
5.4 นางสาววนิดา  อัจฉริยสุนทร สอนรายวิชา 3562305 การดําเนินงานการจัดการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 3(2-2) (ภาคปกติ 4 ชั่วโมง)
5.5 นายกิตติกร  เรืองขํา สอนรายวิชา 3563312 การจัดการธุรกิจสปา 3(2-2) (ภาค กศ.

พบ. 4 ชั่วโมง)
5.6 นางสาวฐิติมา  อังกุรวัชรพันธุ สอนรายวิชา 3561603 มรดกไทยเพ่ือการทองเท่ียว

3(2-2) (ภาคปกติ 8 ชั่วโมง/จํานวน 2 หมูเรียน)
5.7 ดร.สุนิสา  จิตรพันธ สอนรายวิชา 3561603 มรดกไทยเพ่ือการทองเท่ียว 3(2-2)

(ภาคปกติ 12 ชั่วโมง/จํานวน 3 หมูเรียน)
5.8 ดร.เจนพล ทองยืน สอนรายวิชา 3563117 กฎหมายสําหรับผูประกอบการ 3(3-0)

(ภาคปกติ 9 ชั่วโมง/ภาค กศ.พบ. 3 ชั่วโมง)
5.9 ดร.เบญจวรรณ ธรรมรัตน สอนรายวิชา 3563117 กฎหมายสําหรับผูประกอบการ

3(3-0) (ภาคปกติ 6 ชั่วโมง)
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5.10 นางสาวสุชีรา มาตยภูธร สอนรายวิชา 3592110หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0) (ภาค
ปกติ 6 ชั่วโมง)

5.11 นางวิไลลักษณา สรอยคีรี สอนรายวิชา 3593301 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(2-2)
(ภาคปกติ 4 ชั่วโมง)

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย
6.1 นายภูเบศ  มีนะโรจน สอนรายวิชา 5681201 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5)

5681209 ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม1 1(0-3-6) 5513207 หลักการออกแบบและเขียนแบบ
วิศวกรรม 3(2-2-5) (ภาคปกติ 11 ชั่วโมง)
มติท่ีประชุม เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยพิเศษเพ่ือปฏิบัติการสอน 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 สํารวจรายวิชาท่ีจะเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหเรียบรอยกอนเปดภาค

เรียน และจัดหาผูสอนประจําใหครบกอน แลวคอยจัดหาอาจารยพิเศษ
(2) การนําเสนอรายชื่ออาจารยพิเศษเพ่ือปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี ตองนําเสนอรายชื่อกอน

เปดภาคการศึกษา 1 สัปดาห
(3) ใหคณะ/วิทยาลัย ถือปฏิบัติในการนําเสนอรายชื่ออาจารยพิเศษในภาคการศึกษาท่ี 2 ป

การศึกษา 2559
(4) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูสอนกะทันหันใหแจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง โดยทาง

คณะกรรมการสภาวิชาการจะพิจารณาเปนรายๆ ไป
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
มติท่ีประชุม เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยพิเศษเพ่ือปฏิบัติการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1
ปการศึกษา 2559 จํานวน 1 ราย คือ ดร.สุกัญญา หะยีสาและ ท้ังนี้คณะกรรมการสภาวิชาการไดให
ขอสังเกตขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้

(1) ใหบัณฑิตวิทยาลัยสํารวจรายวิชาท่ีจะเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหเรียบรอยกอนเปด
ภาคเรียน และจัดหาผูสอนประจําใหครบกอน แลวคอยจัดหาอาจารยพิเศษ

(2) การนําเสนอรายชื่ออาจารยพิเศษเพ่ือปฏิบัติการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ตองนําเสนอ
รายชื่อกอนเปดภาคการศึกษา 1 สัปดาห
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(3) ใหบัณฑิตวิทยาลัยถือปฏิบัติในการนําเสนอรายชื่ออาจารยพิเศษในภาคการศึกษาท่ี 2
ปการศึกษา 2559

(4) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูสอน กะทันหันใหแจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง โดยทาง
คณะกรรมการสภาวิชาการจะพิจารณาเปนรายๆ ไป

4.7 พิจารณาเรื่องช้ีแจงรายการแกไขเนื้อหา มคอ.2 หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต
บัณฑิต เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของสภาการแพทยแผนไทย (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเขาวาระท่ี 4.7 พิจารณาเรื่อง
ชี้แจงรายการแกไขเนื้อหา มคอ.2 หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนด
ของสภาการแพทยแผนไทย (เอกสารนอกเลม)

มติท่ีประชุม ใหปรับรายละเอียดใหมในเลม มคอ.2 เปนฉบับสมบูรณ ตามท่ีสภาการแพทยแผนไทย
ไดใหขอสังเกตไวและใหนําเสนอใหมในครั้งตอไป

4.8 พิจารณาแผนรับนักศึกษา ภาคปกติ ปการศึกษา 2560 (เอกสารนอกเลม)
มติท่ีประชุม รับทราบ โดยใหเพ่ิมเติมขอมูลในชองหมายเหตุเพ่ิมขอสังเกตครั้งท่ีผานมาใหทราบ

ถึงการแกไข
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ

5.1 ช้ีแจงรายการแกไขเนื้อหา มคอ.2 หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต เพื่อให
เปนไปตามขอกําหนดของสภาการแพทยแผนไทย (เอกสารนอกเลม)

มติท่ีประชุม รับทราบ และยายไปวาระเพ่ือพิจารณา 4.7

5.2 ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมของอาจารยพิเศษท่ีปฏิบัติการสอนในระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 (ประชุมเม่ือครั้งท่ี 7/2559 วันจันทรท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง  กรรมการแลเลขานุการ รายงานตอท่ีประชุมวาฝาย
เลขานุการสภาวิชาการไดแจงมติท่ีประชุมใหทางผูเก่ียวของทราบถึงขอสังเกต ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ตออาจารยพิเศษท่ีปฏิบัติการสอนในระดับปริญญาตรี ผูเก่ียวของแจงรายละเอียดตอท่ีประชุมดังนี้

1) กลุมวิชาศึกษาท่ัวไป
ผูประสานงานรายวิชาของกลุมงานวิชาศึกษาท่ัวไป ขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในรายวิชา

กฎหมายในชีวิตประจําวัน โดยทางประธานสาขานิติศาสตร ขอแจงรายละเอียดดังนี้
ลําดับ ขอมูลเดิม ขอมูลใหมปรับแกไขแลว หมายเหตุ

1. นายศิริชัย  วิชชุวัชราการ
เดิมสอนภาคปกติ 12 ชั่วโมง

คงเดิมภาคปกติ 12 ชั่วโมง -สอนไดไมมีปญหาเรื่องเวลา

2. นายชํานาญ ชาดิษฐ
เดิมสอนภาคปกติ 6 ชั่วโมง

ปรับเปน ภาคปกติ 12 ชั่วโมง -ภาคเอกชน
-สอนไดไมมีปญหาเรื่องเวลา

3. นางสาวกัณฑิมา  ชางทํา
เดิมสอนภาคปกติ 12 ชั่วโมง

ปรับเปน ภาคปกติ 6 ชั่วโมง -ปรับ ชั่วโมงสอนลดลง

4. นายชนาธิป  ชินะนาวิน
เดิมสอนภาคปกติ 6 ชั่วโมง
และสอน ภาค กศ.พบ. 3 ชั่วโมง

ปรับเปน ภาคปกติ 6 ชั่วโมง
และภาค กศ.พบ. 6 ชั่วโมง)

-ผูพิพากษา
-ปรับชั่วโมงสอนเปน 12
คาบ
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5. นางสาวจําลองลักษณ อินทวัน
เดิมสอนภาคปกติ 12 ชั่วโมง

ปรับเปน ภาคปกติ 6 ชั่วโมง -ปรับชั่วโมงสอนลดลง

6. นายสุนิตย ยอดขันธ สอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะ
การเรียนรู เดิมสอนภาคปกติ 6 ชั่วโมง

ปรับเปน ภาคปกติ 12 ชั่วโมง -ปรับชั่วโมงสอนเพ่ิมข้ึน
-สอนไดไมมีปญหาเรื่องเวลา

2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ทางคณะ

มนุษยศาสตรฯ ไดปรับแกไขขอมูลดังนี้
ลําดับ ขอมูลเดิม ขอมูลใหมปรับแกไขแลว หมายเหตุ

1. นายทศพร บุญลือ
1. ทฤษฎีความสัมพันธระหวางสังคม
เศรษฐกิจ 3(2-2)
2. ความขัดแยงทางการเมือง 3(3-0)
3. การเมืองเปรียบเทียบ 3(3-0)
4. กลุมผลประโยชนและพรรคการเมือง
3(3-0) เดิมสอนภาค กศ.พบ. 12 ชัว่โมง

ปรับเปนใหสอน 2 รายวิชา คือ
1. ทฤษฎีความสัมพันธระหวางสังคม
เศรษฐกิจ 3(2-2)
2. กลุมผลประโยชนและพรรค
การเมือง 3(3-0)
ปรับเปนภาค กศ.พบ. 6 ชั่วโมง

-ปรับชั่วโมงสอน
ลดลง
-แจงผูสอนรับทราบ
แลว

2. นายนรเศรษฐ สิงหพล
1. สัมมนาทางรัฐศาสตร 3(3-0)
2. ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน
3(3-0)
3. สื่อมวลชนกับการเมือง 3(3-0)
เดิมสอนภาคปกติ 2 ชั่วโมง(สอนรวม 2
คน) ภาค กศ.พบ. 9 ชั่วโมง

ปรับเปนใหสอน 1 รายวิชาคือ
ความสัมพันธระหวางประเทศ
เบื้องตน 3(3-0)
ปรับเปนภาค กศ.พบ. 6 ชั่วโมง

-สอนไดไมมีปญหา
เรื่องเวลา

3. นายสหภพ กลีบลําเจียก ใหขอมูลเพ่ิมเติม เวลาสอนภาคปกติ
ไมมีปญหาเนื่องจาก เปนชวงท่ีลา
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก

-สอนไดไมมีปญหา
เรื่องเวลา

3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมของกรณี นายวรยศ รัตนมาศ สอน

รายวิชา 5712201 กลศาสตรโครงสราง 3(3-0) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาวุฒิ ขุนทอง ประธานสาขาวิชา
สถาปตยกรรม ไดตรวจสอบคุณวุฒิของนายวรยศ รัตนมาศ แลว สามารถสอนไดในรายวิชากลศาสตรโครงสราง
ซึ่งเปนวิชาพ้ืนฐานในหลักสูตรฯ เนื่องจากคุณวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท ทางวิศวกรรมศาสตร (วศ.บ.) ซึ่ง
ผานการเรียนพ้ืนฐานกลศาสตรและมีความรูความเขาใจในรายละเอียดวิชาเปนอยางดี รวมท้ังมีประสบการณ
การสอนมาแลว ท้ังนี้ ประธานสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร จะกํากับ ดูแล เรื่องการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผลการเรียนของอาจารยพิเศษโดยเครงครัด และใหเปนไปตามระเบียบฯ วาดวยการวัดและประเมินผล
ของมหาวิทยาลัย
มติท่ีประชุม รับทราบ
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5.3 แผนรับนักศึกษา ภาคปกติ ปการศึกษา 2560 (ยายไปวาระเพื่อพิจารณา 4.8)
มติท่ีประชุม รับทราบ และยายไปวาระเพ่ือพิจารณา 4.8

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
6.1 แจงกําหนดการประชุมครั้งตอไป
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ แจงท่ีประชุม เรื่องการนัดหมาย

การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในเดือนสิงหาคม 2559 โดยกําหนดเปนวันพุธท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.
2559 เวลา 09.30 น. ฝายเลขานุการจะประสานแจงคณะกรรมการสภาวิชาการทราบตอไป
มติท่ีประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 16.30 น.
ผูจดบันทึกการประชุม

นางสาวอังคณา อุดเมืองเพียร
นางสาวสุนิตรา สงวนศักดิ์

ผูตรวจรายงานการประชุม
อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ

ผูชวยเลขานุการ


