
บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายเลขานุการสภาวชิาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร โทร. 48044
ที่ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559
เรื่อง แจงมตกิารประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครัง้ที่ 1/2559
เรยีน อธกิารบดี

ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม
พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวทิยาลัย ช้ัน 4 อาคารอนุสรณ 100 ปการฝกหัดครู
ไทย ที่ประชุมมมีตใินเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้

1. เรื่องพจิารณาแตงตั้งอาจารยพเิศษ (ระดับปริญญาตรี) ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ป
การศึกษา 2558 วทิยาลัยนานาชาตพิระนคร มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร (วาระ 4.1)

มติที่ประชุม เห็นชอบ พจิารณาแตงตัง้อาจารยพเิศษเพื่อปฏบิัตกิารสอนในระดับปรญิญา
ตรี ประจําภาคการศกึษาที่ 2 ปการศกึษา 2558 สังกัดวทิยาลัยนานาชาตพิระนคร จํานวน 2 ราย คอื 1)
นายธรีทูล แกวเครอืคํา โดยใหปรับแกคุณวุฒิ/สาขาวชิา และสถาบันการศกึษาที่สําเร็จใหเปนภาษาไทย
และ2) ดร.สุพัชร ีสุปรยิกุล

2. เรื่องพจิารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมยั่งยืนและ
สิ่งแวดลอมในเอเชีย หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2558 สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร (วาระ 4.2)

มติที่ประชุม เห็นชอบ การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอมในเอเชีย หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2558 โดยมีเงื่อนไขใหปรับแก
ไขตามที่คณะกรรมการไดใหขอเสนอใหปรับปรุง ดังนี้

2.1 หนา ปก และ ปกรองใหแกไข “พุทธศักราช 2558” เปน “พุทธศักราช 2559” ทุก
หนาที่ปรากฏ

2.2 หนา 1 ขอ 5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป ใหระบุขอความความ
เพิ่มเตมิตอทายประโยค เปน “หลักสูตรระดับปรญิญาโท 2 ป ใชเวลาศกึษาไมเกนิ 5 ปการศกึษา”

2.3 หนา 2 ขอ 6.1 แกไข พ.ศ. 2558 เปน พ.ศ. 2559
ขอ 7 แกไข “...ในปการศกึษา 2560” เปน “...ในปการศกึษา 2561”
ขอ 8.3 ใหตัดคําวา “องคกรอสิระ” ออก

2.4 หนา 3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ลําดับ 3 นายศุภลักษณ  ใจเรือง รายช่ือ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรซ้ํากับหลักสูตรสาขาวชิาการจัดการเทคโนโลย ีในระดับปรญิญาเอก

2.5 หนา 6 ขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร ใหปรับลําดับขอใหม ดังนี้



- แกไขขอ 1.3.1 เปน ขอ 1.3.3
- แกไขขอ 1.3.2 เปน ขอ 1.3.1
- แกไขขอ 1.3.3 เปน ขอ 1.3.2

2.6 หนา 8 ขอ 2.2.1 ใหตัดขอความ “สถ.บ. วท.บ. วศ.บ. รป.บ. และ น.บ.” ออก และ
ปรับขอความเปน “และคุณวุฒอิื่นที่มปีระสบการณทางดานนี้”

ขอ 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  ใหเพิ่มปญหา และแนวทางการแกไข
ปญหาของนักศึกษาแรกเขา ควรระบุใหชัดเจน เชน  ขาดพื้นฐานทางดานสถาปตยกรรม เขียนแบบ
แกปญหาโดย เชน จัดใหเรยีนรายวชิาเสรมิพื้นฐานในภาคฤดูรอน เปนตน

2.7 หนา 9 ขอ 2.5 แผนการรับนักศกึษาและผูสําเร็จการศกึษาในระยะเวลา 5 ป ใหปรับ
ปการศึกษาจากเดิม 2559 เปน 2560, 2560 เปน 2561, 2561 เปน 2562, 2562 เปน 2563 และ
2563 เปน 2564

ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน ใหปรับปการศกึษาจากเดมิ 2559 เปน 2560,
2560 เปน 2561, 2561 เปน 2562, 2562 เปน 2563 และ 2563 เปน 2564

2.8 หนา 10 ขอ 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร ใหแกไขขอความ “แผน ก” เปน “แผน ก แบบ
ก 2” ใหถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2551

2.9 หนา 11 รหัสวชิา 586-5508 สัมมนาสถาปตยกรรมยั่งยนืและสิ่งแวดลอมในเอเชีย
ใหตัดคําวา “สัมมนา” และ “ในเอเชีย” ออก และแกไขในหนา 17 ดวย

ใหตรวจสอบรายวชิาในหนา 11 ทุกรายวชิาที่มีช่ือซ้ํากับช่ือสาขาวิชา ใหแกไข
ใหถูกตองเหมอืนกันทุกหนาที่รายวชิาเหลานี้ปรากฏอยู

ขอ 1.2) วิชาเลือกใหแกไข “แผน ก (แบบ ก 2)” เปน แผน ก แบบ ก 2”
เพื่อใหถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2551

ใหเพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาเลือก ควรเปน 2 เทาของรายวิชาเลือกเรียนใน
ระดับปรญิญาโท

2.10 หนา 12 ขอ 3) วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ (แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ 12
หนวยกติ / แผน ข การคนควาอสิระ 6 หนวยกติ)

1) รหัสวิชา 586-6901 วิทยานิพนธ 12 ควรแยกเปน 3 ชวง และเพิ่มรหัส
รายวชิาใหมอกี 2 รายวชิา ดังนี้

- 586-6901 วทิยานพินธ 1 แผน ก แบบ ก 2 3 หนวยกติ
- 586-6902 วทิยานพินธ 2 แผน ก แบบ ก 2 3 หนวยกติ
- 586-6903 วทิยานพินธ 3 แผน ก แบบ ก 2 6 หนวยกติ



2) รหัสวิชา 586-6926 การศึกษาคนควาอิสระ 6 ใหแกไข ช่ือวิชา
“การศึกษาคนควาอิสระ” เปน “การคนควาอิสระ”ควรแยกเปน 3 ชวง และเพิ่มรหัสรายวิชาใหมอีก 2
รายวชิา ดังนี้ - 586-6926 การคนควาอสิระ 1 2 หนวยกติ

- 586-6927 การคนควาอสิระ 2 2 หนวยกติ
- 586-6928 การคนควาอสิระ 3 2 หนวยกติ

2.11 หนา 13 ขอ 3.1.4 แผนการศึกษา (แผน ก แบบ ก 2) เสนอแนะใหจัดแผนการเรียน
ดังนี้

- รายวิชา 586-6901 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2 3 หนวยกิต จัดให
ศกึษาใน ปที่ 1 ภาคการเรยีนที่ 2

- รายวิชา 586-6902 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2 3 หนวยกิต จัดให
ศกึษาใน ปที่ 2 ภาคการเรยีนที่ 1

- รายวิชา 586-6903 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 2 6 หนวยกิต จัดให
ศกึษาใน ปที่ 2 ภาคการเรยีนที่ 2

สวน แผน ข การคนควาอิสระ 6 หนวยกิต  เสนอแนะใหจัดแผนการเรียน
ดังนี้

- 586-6926 การคนควาอิสระ 1 2 หนวยกิต จัดใหศึกษาใน ปที่ 1 ภาค
การเรยีนที่ 2

- 586-6927 การคนควาอิสระ 2 2 หนวยกิต จัดใหศึกษาใน ปที่ 2 ภาค
การเรยีนที่ 1

- 586-6928 การคนควาอิสระ 3 2 หนวยกิต จัดใหศึกษาใน ปที่ 2 ภาค
การเรยีนที่ 2

2.12 หนา 17 รหัสวิชา 586-5108 ระเบียบวิธีวิ จัยทางสถาปตยกรรมยั่ งยืนและ
สิ่งแวดลอมในเอเชีย ใหเพิ่มคําวา “สถิติและ” นําหนาช่ือรายวิชา เปน “สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทาง
สถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม”

- รหัสวิชา 586-5508 สัมมนาสถาปตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอมใน
เอเชีย ใหตัดคําวา “สัมมนา” และ “ในเอเชีย” ออก

2.13 หนา 25 ขอ 3.2.3 อาจารยพิเศษ ใหเพิ่มชองโดยใสรายละเอียดระบุสถานที่ทํางาน
ดวย

2.14 หนา 34-35 ขอ 4 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานฯ ในขอ 5 ทักษะ
การวเิคราะหสื่อสารและการใชเทคโนโลย ีใหตัดชอง 3-4 ออก

2.15 หนา 35 ขอ 4 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานฯ
- รหัสวชิา 586-6217 การศกึษาพเิศษ ใหแกไขช่ือรายวชิาใหตรงกับหนา 11



2.16 หนา 128 ภาคผนวก 7 ใหแกไข “คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร” เปน
“หนังสอืเชิญผูทรงคุณวุฒวิพิากษหลักสูตร”

2.17 หนา 129 ใหตัดคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวิพากษหลักสูตรฯ ออก
เพราะรายช่ือซ้ําซอนกับคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

2.18 หนา 136 ใหตัดหนังสือเชิญเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร ของรอง
ศาสตราจารยสุภาวด ี รัตนมาศ  ออก เพราะซ้ํากับคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

2.19 หนา 137 ใหตัดรายช่ือผูทรงคุณวุฒริวมวพิากษหลักสูตรในลําดับที่ 1 ออกและใหเพิ่ม
สาขาวชิา ในลําดับที่ 7

2.20 หนา 105 -107 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 5 นาย
วรัญู ศริวิรรณ ใหเพิ่มบทความทางวชิาการ อยางนอยกวา 2 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง

สรุปภาพรวมของคณะกรรมการสภาวิชาการตอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวชิาสถาปตยกรรมยั่งยนืและสิ่งแวดลอมในเอเชยี หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2558 ดังน้ี

(1) ช่ือปริญญา “สถ.ม. หรือ วท.ม. สภาวิชาชีพควบคุมเฉพาะปริญญาตรี ไมได
ควบคุมในระดับปรญิญาโท ใหคณะกรรมการพจิารณาดวย

(2) คุณสมบัติผูสมัครเขาศึกษา เชน วท.บ. วศ.บ. ควรระบุใหชัดเจน สวน รป.บ. น.บ.
จะมพีื้นฐานการศกึษาระดับปรญิญาตรเีพยีงพอที่จะเขาศกึษาหรอืไม ในหนา 8

(3) อาจารยพเิศษ ใหระบุสถานที่ทํางาน ในหนา 25
(4) คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร และคณะกรรมการวพิากษหลักสูตรไมควรมรีายช่ือ

ซ้ํากัน ในหนา 127-129
5) ช่ือสาขาวิชากวาง ควรปรับใหกระชับ เชน สถาปตยกรรมอาเซียนและสิ่งแวดลอม

หรือ สถาปตยกรรมเปรียบเทียบและสิ่งแวดลอม เปนตน ควรตัดคําวา “ในเอเชีย” ออก ใหพิจารณา
ตัง้แตหนา 11-21

(6) คําอธบิายรายวชิาบางรายวชิากวางเกินไป ปรับในกระชับเนื่องจากรายวิชาซ้ําซอน
กับช่ือสาขาวชิา

(7) ใหเพิ่มรายวชิาปรับพื้นฐานสําหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางดานสถาปตยกรรมนอย
หรอืในศาสตรที่เปดสอน

(8) ควรออกแบบหลักสูตรใหครอบคลุม แยกประเทศที่ใหศึกษาใหชัดเจน  และลง
รายละเอยีดในรายวชิาใหเห็นในเชิงประจักษ เชน เกาหลใีต ญี่ปุน อนิเดยี เปนตน

(9) ควรกําหนดขอบเขตของการทําวิทยานิพนธ เชน ในประเทศ ตางประเทศ หรือ ใน
โชนภูมภิาคเอเชีย เปนตน



(10) ใหทางคณะกรรมการบริหารพัฒนาหลักสูตร พิจารณาเปาหมายการจัดการศึกษา
ใหชัดเจน นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวชิาการไปพจิารณาสิ่งไหนที่ควรแกไขไดและแกไขไมได
เพราะอะไร

(11) พสิูจนอักษรทุกหนากอนการเขาเลมทุกครัง้

3. ปฏทินิกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประจําป 2559 (วาระ 6.1)

มติที่ประชุม รับทราบตามที่แจงในเลมเอกสารการประชุม ครัง้ที่ 1/2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบฝายเลขานุการจะดําเนินการแจงมติที่ประชุม
ใหผูเกี่ยวของทราบตอไป

(อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี)
ผูชวยเลขานุการ


