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รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร
คร้ังที่ 10/2559

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย

ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย ดร.สุทธินันทน พรหมสุวรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย ดร.บังอร เสรรีัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย ดร.วรสัณฑ บูรณากาญจน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง กรรมการผูแทนวทิยาลัยการฝกหัดครู
7. รองศาสตราจารยสุน ี โชติดลิก กรรมการผูแทนคณะวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
8. อาจารย ดร.วณฎิา  ศิรวิรสกุล กรรมการผูแทนคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
9. อาจารย ดร.จุฑาทพิย  พหลภาคย กรรมการผูแทนคณะวทิยาการจัดการ

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาวุฒ ิ ขุนทอง กรรมการผูแทนคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
11. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรอืง กรรมการและเลขานุการ
12. อาจารยสันตเิลศิ  เพ็ชรอาภรณ ผูชวยเลขานุการ
13. นางเพ็ญพมิล  อัศวสบืสกุล ผูชวยเลขานุการ
14. นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพียร ผูชวยเลขานุการ
15. นางสาวสุนติรา  สงวนศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ
16. นางสุชานาฎ  แวนแควน ผูชวยเลขานุการ

ผูลาประชุม (ตดิราชการ)

1. รองศาสตราจารย ดร.วุฒิชัย นาครักษา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย ดร.พวงรัตน บุญญานุรักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. อาจารย ดร.ณัฐภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบัติ กรรมการผูแทนวทิยาลัยนานาชาตพิระนคร
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ผูเขารวมประชุม
1. อาจารยเพ็ญรุง  แปงใส อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร/ผูนําเสนอหลักสูตรศลิปศาสตร
บัณฑติ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร

2. อาจารยนนทนันท  แยมวงษ อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร/ผูนําเสนอหลักสูตรศลิปศาสตร
บัณฑติ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร

3. อาจารยกติตศัิกดิ์  คงพูน อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร/ผูนําเสนอหลักสูตรศลิปศาสตร
บัณฑติ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร

4. อาจารยนพวรรณ พรศิริ อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติพระนคร/
ผูใหขอมูลการแกไขเนื้อหา มคอ.2 หลักสูตร
แพทยแผนไทยประยุกตบัณฑติ

5. อาจารยอนรรฆนง  ลิ้มสุวรรณ อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติพระนคร/
ผูใหขอมูลการแกไขเนื้อหา มคอ.2 หลักสูตร
แพทยแผนไทยประยุกตบัณฑติ

6. อาจารยทพิาพรรณ  พมิพพันธุ อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติพระนคร/
ผูใหขอมูลอาจารยพิเศษที่ปฏิบัติงานสอนในป
การศกึษา 2559

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพรรณ อนุรักษวรกุล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/ผูใหขอมูลการ
นําเสนอผลงานการวิจัยของบัณฑิต ระดับ
ปรญิญาโท/ระดับปรญิญาเอก

8. นางสาวเนตรนุช อาษากจิ นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย /ผู ให
ขอมูลการนําเสนอผลงานการวิจัยของบัณฑิต
ระดับปรญิญาโท/ระดับปรญิญาเอก

9. นางสาวฐติสริ ิ บูรณารมย นักวิชาการศึกษา สั งกัดสํ านั กส ง เสริม
วิชาการและงานทะเบียน/ผูนําเสนอขอมูล
บัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศกึษา ระดับปริญญา
ตร ีปรญิญาโทและปรญิญาเอก



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ คร้ังท่ี 10/2559 วันพุธท่ี 21กันยายน พ.ศ. 2559 หนา 3

เปดประชุมเวลา 13.37 น.
รองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล ประธานที่ประชุม กลาวเปดประชุมคณะกรรมการ

สภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2559 วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 และดําเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ

1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ 2192/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สภาวชิาการ ลงวันที่ 23 สงิหาคม พ.ศ. 2559

ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตามที่ไดดําเนินการคัดเลือกผูดํารง
ตําแหนงกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวาระใหมนั้น เพื่อใหการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการสภาวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได
แตงตัง้คณะกรรมการสภาวชิาการชุดใหม รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมในวาระ 1.1

ประธานที่ประชุมกลาวตอนรับคณะกรรมการชุดใหม พรอมทั้งแนะนําคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวฒุภิายนอก รายนามดังตอไปนี้ รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท รองศาสตราจารย
ดร.สุทธินันท พรหมสุวรรณ รองศาสตราจารย ดร.บังอร เสรีรัตน รองศาสตราจารย ดร.วรสัณฑ
บูรณากาญจน สวนรองศาสตราจารย ดร.วุฒิชัย  นาครักษา และ รองศาสตราจารย ดร.พวงรัตน
บุญญานุรักษ ลาประชุมเนื่องจากตดิราชการ

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ แนะนําคณะกรรมการ
ผูแทนคณะ/วทิยาลัย ดังนี้ กรรมการผูแทนจากวทิยาลัยการฝกหัดครู รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง
กรรมการผูแทนจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองศาสตราจารยสุนี โชติดิลก กรรมการผูแทน
จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาวุฒิ ขุนทอง กรรมการผูแทนจากคณะ
วิทยาการจัดการ อาจารย ดร.จุฑาทิพย พหลภาคย และกรรมการผูแทนจากคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร อาจารย ดร.วณิฏา ศิริวรสกุล สวนกรรมการผูแทนจากวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
อาจารย ดร.ณัฐภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั ิลาประชุม

ประธานที่ประชุมมอบชอดอกไมแสดงความยนิดกีับคณะกรรมการชุดใหม
มตทิี่ประชุม รับทราบ และรวมแสดงความยนิดกีับคณะกรรมการสภาวชิาการชุดใหม

1.2 ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ แจงเพิ่มวาระการ
ประชุม 2 เรื่อง คือ

วาระที่ 5.6 พิจารณาหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต หลักสูตรใหม
พุทธศักราช 2557 (ปรับแกไขตามมตขิองสภาการแพทยแผนไทย)
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วาระที่ 5.7 พิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ เพื่อปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี
ภาคการศกึษาที่ 1 ปการศกึษา 2559 วทิยาลัยนานาชาตพิระนคร จํานวน 1 ราย
มตทิี่ประชุม รับทราบ

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 9/2559
ตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร ไดจัดการประชุมครั้งที่

9/2559 เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
ช้ัน 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม
จํานวน 10 หนา รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

จงึเรยีนเสนอใหคณะกรรมการสภาวชิาการรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 9/2559
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 9/2559 โดยไมมกีารแกไข ถาหากคณะกรรมการ

ทานใดพบขอผิดพลาด ใหแจงฝายเลขานุการเพื่อแกไขตอไป

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเน่ือง
รองศาสตราจารยสุนี โชติดิลก ไดทวงถามมติจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่

9/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ในวาระ 1.1 เรื่องการรวบรวมขอมูล และตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประธานที่ประชุมมอบหมายใหฝายเลขานุการจัดทํา
รายงานแจงที่ประชุมทราบ
มตทิี่ประชุม รับทราบ และมอบฝายเลขานุการรับเรื่องตดิตามผลและนําเสนอที่ประชุมในครัง้ตอไป

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา
ไมมี

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
5.1 พิจารณาบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการให

ปรญิญาบัตร ระดับปรญิญาตร ีประจําภาคการศึกษาที่ 3/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม)
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ มอบผูแทนฯใหนําเสนอ

รายละเอียดบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา
2558 (รอบ3) (เอกสารนอกเลม)

นางสาวฐติสริ ิ บูรณารมย นกัวชิาการศกึษา ผูแทนนายทะเบียน สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน นําเสนอบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร
ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2558 (รอบ 3) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบยีบวาระนี้
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ลําดับ ชื่อปรญิญา จํานวน(ราย)
1 ครุศาสตรบัณฑติ 2
2 วทิยาศาสตรบัณฑติ 43
3 ศลิปศาสตรบัณฑติ 47
4 นติศิาสตรบัณฑติ 10
5 บรหิารธุรกจิบัณฑติ 13
6 สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑติ 1
7 เทคโนโลยบีัณฑติ 28
8 บัญชีบัณฑติ 12

รวมท้ังสิ้นจํานวน 156
มตทิี่ประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 156 ราย โดยใหตรวจ

ความถูกตองกอนนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อขออนุมัตติอไป

5.2 พิจารณาบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการให
ปรญิญาบัตร ระดับปรญิญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม)

นางสาวฐติสริิ บูรณารมย นักวชิาการศกึษา ผูแทนนายทะเบียน สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน นําเสนอบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร
ระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2558 (รอบ 3) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบยีบวาระนี้

ลําดับ ชื่อปรญิญา จํานวน(ราย)
1 ครุศาสตรมหาบัณฑติ 2
2 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 8

รวมท้ังสิ้นจํานวน 10
มตทิี่ประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปรญิญาบัตร ระดับปรญิญาโท จํานวน 10 ราย โดยใหตรวจ

ความถูกตองกอนนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อขออนุมัตติอไป

5.3 พิจารณาบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการให
ปรญิญาบัตร  ระดับดุษฎบีัณฑิต ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม)

นางสาวฐติสริ ิ บูรณารมย นักวชิาการศกึษา ผูแทนนายทะเบียน สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน นําเสนอบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร
ระดับดุษฎีบัณฑิต ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม) รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้
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ลําดับ ชื่อปรญิญา จํานวน(ราย)
1 ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 2

รวมท้ังสิ้นจํานวน 2
1. กรณีนายนิเวศน ธรรมะ บทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract) ไมตรงกับ

ภาษาไทย
2. กรณีนางนฤมล พึ่งกิจ งานวิจัยสามารถปรับบทคัดยอไดหรือไม ในกรณีที่

สามารถปรับบทคัดยอไดควรปรับ เนื่องจากงานวจัิยมกีารใชเครื่องมอืเปนแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ ยังขาดผลสรุปงานวิจัยและการแปลผลการวิจัยนั้นไมสัมพันธกับ
เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย

3. บทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract) และภาษาไทย เนื้อหาไมตรงกันควรใช
ภาษาที่สื่อความหมายที่ชัดเจน และใชภาษาที่เปนทางการ

4. การขออนุมัติผลสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในครั้งตอไปขอใหเสนอ
ช่ือเลมวารสารที่ตพีมิพ

มตทิี่ประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต จํานวน 2 ราย โดยใหบัณฑิต
วิทยาลัยตรวจสอบและแกไขใหถูกตองตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ กอนเสนอ
สภามหาวทิยาลัย

5.4 พิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1 สาขาวิชา คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ฉบับปพุทธศักราช 2555 และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวน 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ฉบับปพุทธศักราช2556 รวม 2 สาขาวชิา

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา
การขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรใน 2 สาขาวชิา ดังนี้

1) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2555 และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 แลวนั้น เนื่องจาก
อาจารยลัดดาวัลย  เช้ือเจ็ดตน ไดลาออกจากการปฏิบัติหนาที่อาจารยประจําหลักสูตร ดังนั้นเพื่อให
การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตร
เปนไปดวยความเรยีบรอย คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีจงึขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
จากเดิมอาจารยลัดดาวัลย เช้ือเจ็ดตน เปน อาจารยณรงคฤทธิ์ หลาพันธ  ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดกําหนดไว
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2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
แลวนั้น เนื่องจาก อาจารยจินดากร บุญมาก  ซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตร ไดลาศึกษาตอ ดังนั้น
เพื่อใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผล
หลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรจากเดิมอาจารยจินดากร บุญมาก เปนอาจารยวชิรวิทย วิชาสวัสดิ์ ทั้งนี้เพื่อใหเปนไป
ตามมาตรฐานหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดกําหนดไว
มตทิี่ประชุม เห็นชอบใหปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง พุทธศักราช 2555
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พุทธศักราช 2556 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รวม 2 หลักสูตร และใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ

5.5 พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (เอกสารนอกเลม)

อาจารยนนทนันท แยมวงษ และคณะผูรับผิดชอบหลักสูตร นําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559
ตอคณะกรรมการสภาวชิาการเพื่อพจิารณา รายละเอยีดในเอกสารประกอบการประชุมวาระ 5.5

คณะกรรมการไดพจิารณา และใหคําแนะนําในการปรับแกเอกสารหลักสูตรดังนี้
1. หนา 3 ขอ 9 ช่ือ สกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ลําดับที่ 4 อาจารย

กติตศัิกดิ์ คงพูน ใหตรวจสอบช่ือสถานศกึษาสําเร็จคุณวุฒิประกาศนยีบัตรวชิาชีพครูถูกตองหรอืไม
2. หนา 7 ปรัชญาหลักสูตร ใหปรับแกเนื่องจากไมมีจุดเดน “คําวา เทคโนโลยี”

ไมสอดคลองกับช่ือสาขาวิชา ไมเขากับศาสตรดานบรรณารักษ
3. หนา 9 ขอ 2.3 ปญหาของนักศกึษาแรกเขา ควรสรุปปญหาออกมาเปนแต

ละประเด็น ปญหาของนักศึกษาแรกเขานาจะเปนทางดานภาษา ดานคณิตศาสตร เปนตน และขอ 2.4
ควรจะเพิ่มทักษะทางดานใดใหนักศกึษาแรกเขา

4. หนา 15 ขอ 2.1 กลุมวชิาแกน รหัสวชิา 1631001 ภาษาอังกฤษสําหรับ
บรรณารักษและนักวชิาชีพสารสนเทศ 1 และ 1631002 ภาษาอังกฤษสําหรับบรรณารักษและ
นักวชิาชีพสารสนเทศ 2 ใหตัดคําวา “นักวชิาชีพ” ออก เพราะไมมสีภาวชิาชีพดานนี้
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5. หนา 17 ใหแกช่ือวชิาภาษาอังกฤษในรหัสวชิา 1631602 การออกแบบและ
การพัฒนาสื่อประสม(Multimedia Design and Development) เนื่องจากช่ือวิชาภาษาอังกฤษซ้ํากับ
รายวชิา 1631603 โปรแกรมประยุกตโอเพนซอรส (Multimedia Design and Development) แกไขให
ถูกตองตรงตามช่ือวชิาในภาษาไทย

6. หนา 18 ใหแกไขช่ือวชิาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในรหัสวชิา 1633118
การตลาดเพื่องานสารสนเทศ (Marketing for Information Works) ควรแกไขเปน “การตลาดเพื่องาน
สารสนเทศบรกิาร” และช่ือวชิาในภาษาอังกฤษควรปรับแกเปน “Marketing for Information Services”
และแกไขในหนาที่ 39 ดวย

และรหัสวชิา 1633121 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศอเิล็กทรอนกิส
(Organization of Electronic Resources) แกไขช่ือวชิาในภาษาอังกฤษเปน “Management of
Electronic Information Resources” และแกไขในหนา 40 ดวย

7. หนา 21 แกไขช่ือวชิาภาษาไทยรหัสวิชา 1631001 ภาษาอังกฤษสําหรับ
บรรณารักษและนักวชิาชีพสารสนเทศ 1 เปน “ภาษาอังกฤษสําหรับบรรณารักษและสารสนเทศ 1”

8. หนา 22 แกไขช่ือวชิาภาษาไทยรหัสวิชา 1631002 ภาษาอังกฤษสําหรับ
บรรณารักษและนักวชิาชีพสารสนเทศ 2 เปน “ภาษาอังกฤษสําหรับบรรณารักษและสารสนเทศ 2”

9. หนา 23 ใหเพิ่มรายวชิาสหกิจศกึษาเขาไปในโครงสรางหลักสูตรและแผนการ
เรยีนดวยเพื่อเปนทางเลอืกใหนักศกึษา

10. หนา 44 ผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 1 นายธาดาศักดิ์
วชิรปรชีาพงษ ใหเพิ่มรายละเอยีดเอกสารการสอน สวนขอ 5.2 งานวิจัย ตรวจสอบผลงานการวจัิยไม
ควรเกนิ 5 ป

11. หนา 45 ผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 2 นายกิตตศัิกดิ์ คงพูน
ใหเพิ่มรายละเอยีดเอกสารการสอน

12. หนา 46 ผลงานอาจารยอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 3 นายนนทนันท
แยมวงษ ใหเพิ่มรายละเอียดเอกสารการสอน

13. หนา 52 ขอ 3.2.2 อาจารยประจํา ลําดับที่ 1 นายเสวยีน เจนเขวา ใหเพิ่ม
ขอมูลสาขาที่ไดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

และขอ 3.2.3 อาจารยพเิศษ ลําดับที่ 1 นางมุกดา วิชญคุปต ใหเพิ่มขอมูลสาขา
ที่ไดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

14. หนา 62-66 ขอ 2.2 การพัฒนาผลการเรยีนรูหมวดวิชาเฉพาะดาน ใหเขยีนใน
รูปแบบเดยีวกับรายวชิาหมวดวชิาศกึษาทั่วไป โดยเขยีนใหขยายความใหม

สรุปประเด็นของคณะกรรมการสภาวชิาการ ตอหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ดังนี้
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1. ยังไมพบจุดเดนของหลักสูตรนี้ และยังไมเห็นการเช่ือมโยงระหวางบรรณารักษกับ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

2. ยังไมมกีารบูรณาการดานบรรณารักษกับสารสนเทศใหเห็นไดชัดเจน
3. ใหทบทวนกลยุทธหรอืกจิกรรมของนักศกึษา (หนา 55)ใหตรงประเด็น
4. ใหปรับแก ขอ 5.3 (หนา 1) ภาษาที่ใช กรณภีาษาตางประเทศใหใหกําหนดวาเปน

ภาษาใด เชน ภาษาอังกฤษ
5. ปรับขอความ หนา 7 ปรัชญาหลักสูตร ควรเขยีนเนนใหเห็นภาพจุดเดนของ

หลักสูตรที่เนนปฏบิัติ
6. ใหตรวจสอบผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบ (หนา 74)ของรหัสวชิา

1634701 ขอ 3 ทักษะทางปญญา ใหตรงกับคําอธบิายรายวิชา (หนา 41)
7. ปรับแกผลการเรยีนรู (หนา 62) และใหตรงกับหัวขอ
8. ปรับวธิกีารเขยีนวัตถุประสงค โดยใหเรยีงลําดับและจัดรายวชิาใหสอดรับกับ

วัตถุประสงค
9. เสนอใหจัดการสอนในรูปแบบสหกจิศกึษา

มตทิี่ประชุม ใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ แลวนําเสนอตอสภาวิชาการใหม
อกีครัง้

5.6 พจิารณาหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต หลักสูตรใหม พุทธศักราช
2557 (ปรับแกไขตามมตขิองสภาการแพทยแผนไทย) (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา
หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑติ หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2557 และช้ีแจงรายการแกไข
ในเลม มคอ.2 เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของสภาการแพทยแผนไทย

อาจารยนพวรรณ พรศิริ และคณะผูรับผิดชอบหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต
บัณฑิต หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2557 นําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการสภาวิชาการ ภายหลัง
การตรวจประเมินหลักสูตรจากสภาการแพทยแผนไทย รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
วาระ 5.6

คณะกรรมการไดพจิารณา และใหคําแนะนําในการปรับแกเอกสารหลักสูตรดังนี้
1. หนา 10 ขอ 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา ใหปรับเปนขอๆ และใหตรงกับ

ขอ 2.4 กลยุทธในการดําเนนิการเพื่อแกไขปญหา
2. หนา 21 ขอ 3.1.4 แผนการศกึษา ใหตัด “ภาคการศกึษาที่ 3” ออก และปรับ

แผนการเรยีนใหอยูในภาคการศกึษาที่ 1 และ 2 แทน
3. หนา 46 ผลงานอาจารยอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 1 นางกุลิสรา

เผาพันธุ ใหเพิ่มขอมูลเอกสารประกอบการสอน และขอมูลงานวจัิย
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4. หนา 47 ผลงานอาจารยอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 2 นางสาวกุลนันทน
จงนมิติไพบูลย ใหเพิ่มขอมูลเอกสารประกอบการสอน และขอมูลงานวจัิย

5. หนา 48 ผลงานอาจารยอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 3 นางสาวนพวรรณ
พรศริิ ใหเพิ่มขอมลูเอกสารประกอบการสอน และขอมูลงานวจัิย

6. หนา 49 ผลงานอาจารยอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 4 นางสาวอนรรฆนง
ลิ้มสุวรรณ ใหเพิ่มขอมูลเอกสารประกอบการสอน และขอมูลงานวิจัย

7. หนา 50 ผลงานอาจารยอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 5 นางสาวนฤมล
วิถธีรรมศักดิ์ ใหเพิ่มขอมูลเอกสารประกอบการสอน และขอมูลงานวิจัย และเสนอขอมูลประสบการณ
การทํางานดวย

8. ใหปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559 และปรับ
วัน-เวลาในการดําเนนิการเรยีนการสอน ตามนโยบายของมหาวทิยาลัย
มตทิี่ประชุม เห็นชอบหลกัสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑติ หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2557

โดยมเีงื่อนไขใหปรับแกตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการไดใหขอเสนอแนะไว

5.7 พิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ เพื่อปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 วทิยาลัยนานาชาตพิระนคร จํานวน 1 ราย

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ เสนอที่
ประชุมพจิารณาวทิยาลัยนานาชาติ ขอเสนอแตงตัง้อาจารยพเิศษ เพื่อปฏบิัตกิารสอน ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 1 ราย คือ อาจารยบดินทร
ยนืชนม รายละเอยีดในเอกสารประกอบการประชุมวาระ 5.7
มตทิี่ประชุม เห็นชอบการแตงตัง้อาจารยพเิศษ ขอใหตรวจสอบเอกสารรายละเอยีดประกอบ

เชน ป พ.ศ. ที่มผีลงานวจัิยใหถูกตอง

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ไมมี

ปดประชุมเวลา 16.30น.
นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพียร

นางสาวสุนติรา สงวนศักดิ์
ผูชวยเลขานุการ

ผูจดบันทกึการประชุม

นางเพ็ญพมิล อัศวสบืสกุล
ผูชวยเลขานุการ

ผูตรวจรายงานการประชุม


