
บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายเลขานุการสภาวชิาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร โทร. 48044
ที่ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559
เรื่อง แจงมตกิารประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครัง้ที่ 4 / 2559
เรยีน อธกิารบดี

ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม
พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมพนิติประชานาถ ช้ัน 1 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครู
ไทย ที่ประชุมมมีตใินเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้

1. เรื่องรายงานการแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ยั่งยืนและสิ่งแวดลอมในเอเชีย หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2558 ตามมติของคณะกรรมการ
สภาวชิาการ (ในการประชุมคร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559) (วาระ 3.1)

มตทิี่ประชุม ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ขอถอนวาระ 3.1 ออก เนื่องจากการช้ีแจงขอมูล
การแกไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอมใน
เอเชีย หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2558 รายละเอยีดการแกไขไมชัดเจน ใหแจงเพื่อทราบในครัง้ตอไป

2. เรื่องพิจารณาการเสนอใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่
2/2558 (รอบ 1) (เอกสารนอกเลม) (วาระ 4.1)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 976 ราย
รายละเอยีดดังนี้

ลําดับ ชื่อปรญิญา จํานวน(ราย)
1 ปรญิญาครุศาสตรบัณฑติ 8
2 ปรญิญาวทิยาศาสตรบัณฑติ 190
3 ปรญิญาศลิปศาสตรบัณฑติ 417
4 ปรญิญานติศิาสตรบัณฑติ 27
5 ปรญิญาบรหิารธุรกจิบัณฑติ 243
6 ปรญิญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑติ 10
7 ปรญิญาเทคโนโลยบีัณฑติ 70
8 ปรญิญาเศรษฐศาสตรบัณฑติ 11

รวมท้ังสิ้นจํานวน 976
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3. การปรับปรุงแก ไขหลักสูตร (สมอ.08)ระดับปริญญาตรี  ประกอบดวย
(1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ฉบับป
พ.ศ. 2556 (2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2555 (3) วิทยาลัยการฝกหัดครู หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 4) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2554
รวม 4 สาขาวชิา (วาระ 4.2)

มติที่ประชุม เห็นชอบการนําเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตร(สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
ประกอบดวย (1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
ฉบับป  พ.ศ. 2556 (2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2555 (3) วิทยาลัยการฝกหัดครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาคอมพวิเตอรศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 4) คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2554 รวม 4 สาขาวิชา ทั้งนี้ใหปรับแก
ไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ทั้งนี้เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ใหนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัย พรอม
ทัง้นําสง สกอ. ตอไป

4. พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (วาระ 4.3)

มติที่ประชุม เห็นชอบการนําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการ
ละคร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยมีเงื่อนไขใหปรับแกตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการไดให
ขอเสนอแนะไวในเลม และเมื่อแกไขตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบรอยแลว ใหนําเขา
วาระที่ 5 เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ กอนนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวทิยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรตอไป รายละเอยีดดังนี้

4.1) หนา 1 ขอ 5.2 ภาษาที่ใช  ใหเพิ่มขอความตอทายประโยค “หลักสูตรจัดการ
ศกึษาเปนภาษาไทย” เปน “หลักสูตรจัดการศกึษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ”

4.2) หนา 2 ขอ 8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา
ใหแกไขขอ 8.3 อาชีพอสิระ ดังนี้
1) ใหเชาชุดการแสดงตางๆ แกไขเปน “ผูใหเชาชุดการแสดงตางๆ”
2) เปดโรงเรยีนสอนดานนาฏศลิป สอนการออกแบบทาเตน

แกไขเปน “ผูสอนดานนาฏศลิป สอนการออกแบบทาเตน”
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3) รบัจัดการแสดงในงานตางๆ แกไขเปน
“ผูรับจัดการแสดงในงานตางๆ”

4) รับจัดทําเครื่องแตงกายการแสดง แกไขเปน
“ผูรับจัดทําเครื่องแตงกายการแสดง”

5) รานเสรมิสวย รับแตงหนาทําผม แกไขเปน
“ผูประกอบการรานเสรมิสวยและรับแตงหนาทําผม”

6) ศลิปนอสิระ เชน นักรอง นักเตน นักแสดง แกไขเปน
“ประกอบอาชีพอสิระ เชน นักรอง นักเตน นักแสดง”

4.3) หนา 3 ขอ 9 ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร  โดยใหทําเครื่องหมาย( * ) ตอทายลําดับ 1 นายประจักษ ไมเจริญ และ ลําดับ 3
นางสาวธรีตา นุมเจรญิ  โดยใหหมายเหตุทายตาราง เปน “หมายเหตุ : อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร”
และใหตรงกับ สมอ.08

4.4) หนา 4 ขอ 11.1 การพัฒนาทางเศรษฐกจิ บรรทัดที่ 7 นับจากแถวบน ใหแกไข
คําวา ...กอบโกย.. เปน “นํา” แทน

4.5) หนา 7 ขอ 1.2 ความสําคัญ “ปรับภาษาในการนําเสนอใหเห็นถึงความสําคัญ
ของนาฏศลิปและการละคร วามคีวามสําคัญอยางไรในการปรับปรุงหลักสูตรครัง้นี้”

ขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร เสนอแนะใหแกไขลําดับขอดังนี้
ขอ 1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ออนนอม

และทําหนาที่เปนพลเมืองดีรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม สามารถปฏิบัติตนภายใต
จรรยาบรรณวชิาชีพดวยความซื่อสัตยสุจรติ และเสยีสละ แกไขเปน “ขอ 1.3.3 ใหมีคุณธรรม จริยธรรม
ออนนอม และทําหนาที่เปนพลเมืองดีรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม สามารถปฏิบัติตน
ภายใตจรรยาบรรณวชิาชีพดวยความซื่อสัตยสุจรติ และเสยีสละ”

ขอ 1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและเปนมือ
อาชีพดานนาฏศลิปและการละคร  แกไขเปน “ขอ 1.3.1 ใหมีความสามารถและทักษะดานนาฏศิลปและ
การละคร”

ขอ 1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคงาน
ดานนาฏศิลปและการละครสามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาไดอยางมีระบบ ใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคม พัฒนาทองถิ่น และพัฒนาประเทศนําความคิด
ริเริ่มสรางสรรคตอยอดไปสูสังคมโลก  แกไขเปน “ขอ 1.3.2 ใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคงานดาน
นาฏศลิปและการละครสามารถคดิวเิคราะหและแกปญหาไดอยางมรีะบบ”

การแกไขรวมขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี้
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“ 1.3.1 ใหมีความสามารถและทักษะดานนาฏศิลปและการ
ละคร

1.3.2 ใหมคีวามคดิรเิริ่มสรางสรรคงานดานนาฏศิลปและการ
ละครสามารถคดิวิเคราะหและแกปญหาไดอยางมรีะบบ

1.3.3 ใหมีคุณธรรม จริยธรรม ออนนอม และทําหนาที่เปน
พลเมอืงดรีับผิดชอบตอตนเอง วชิาชีพ และตอสังคม สามารถปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวย
ความซื่อสัตยสุจรติ และเสยีสละ ”

และปรับขอความในขอนี้ใหกระชับเนื่องจากขอความกวาง
เกนิไป และตองดูโครงสรางหลักสูตร รายวชิาที่รองรับกับวัตถุประสงคหลักสูตรใหครบทุกขอ

4.6) หนา 13 ขอ 2.1) กลุมวิชาแกน ใหพิจารณารายวิชาแกนอีกครั้ง รายวิชาแกน
รวมทุกสาขา หรอืแยกเปนเฉพาะสาขาวชิา และเพิ่มรายวชิาในนาฏศิลปและการละคร เปนวิชาแกนรวม
ดวย

4.7) หนา 14-17 ขอ 2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ขอ 2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน ให
เรยีงรหัสวชิาจากนอยไปหามาก ทุกกลุมวชิาและหนาคําอธบิายรายวชิาดวย

ใหตรวจสอบรหัสวชิา 2053704 ทฤษฎีการละครและวิจารณการละคร
2(1-2-3) เนื่องจากช่ือรายวชิาไมตรงกับหนา 20 (หลักการวเิคราะหและวจิารณการละคร)

หนา 17 รายวิชา 2054912 การวัดและประเมินผลนาฏศิลปและการ
ละคร 2(1-2-3) ใหแกไขรายวชิาเปน “การวัดและประเมนิผลการแสดงนาฏศลิปและการละคร”

4.8) หนา 18 ขอ 3.1.4 แผนการศกึษา
ใหแกไขช่ือวิชา 1500111 English for Communication and Study Skills

เปน “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรยีนรู”
4.9) หนา 19 ใหแกไขแผนการเรียน ช้ันปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษา

ที่ 2 เสนอแนะดังนี้
8.1) ใหปรับรหัสวิชา 2054913 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาดานศิลปะ

และการแสดง “ใหจัดการเรียนการสอนในช้ันปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และแกไขช่ือวิชาใหถูกตอง ตรง
กับหนา 13 เปน ภาษาอังกฤษเพื่อการศกึษาดานนาฏศลิปและการละคร 1”

8.2) ใหปรับรหัสวิชา 2054914 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาดาน
นาฏศลิปและการละคร 2 “ใหจัดการเรยีนการสอนในช้ันปที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 1”

4.10) หนา 20 ช้ันป 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ใหแกไขวิชา 2053704 หลักการวิเคราะห
และการวจิารณการละคร เนื่องจากช่ือรายวชิาไมตรงกับหนา 14

4.11) หนา 21 รายวิชา 2053107 การสรางละครรํา 2(1-2-3) ใหเพิ่มขอความให
ชัดเจนวากอนสําเร็จการศกึษา จะมกีารจัดการแสดงอะไรบาง ใหแสดงในคําอธบิายรายวชิาดวย



5

4.12) หนา 25 ใหแกไขวิชา 2053704 หลักการวิเคราะหและการวิจารณการละคร2
(1-2-3) เนื่องจากช่ือรายวชิาไมตรงกับหนา 20

4.13) หนา 27-28 รายวิชา 2055014 ระเบียบวิธีวิจัยในศิลปะการแสดง 2(1-2-3)
ควรยุบรวมเปนรายวิชาเดียวกับ รายวิชา 2054909 การวิจัยดานนาฏศิลปและการละคร 2(1-2-3)
เนื่องจากเนื้อหาใกลเคยีงกัน

4.14) หนา 29 รายวิชา 2054601 การวางแผนธุรกิจทางนาฏศิลป 2(1-2-3) บรรทัด
สุดทายของคําอธบิายรายวชิา ขอความหายไป เขยีนใหครบดวย

4.15) หนา 32 รายวิชา 2054912 การวัดและประเมินผลนาฏศิลปและการละคร
2(1-2-3) แกไขรายวิชาเปน “การวัดและประเมินผลการแสดงนาฏศิลปและการละคร และช่ือ
ภาษาอังกฤษ “Measurements and Evaluations in Classical Dance and Dram” เปน “Measurements
and Evaluations in Classical Dance and Drama” และเพิ่มขอความคําอธิบายรายวิชา เปน “แนวคิด
หลักการ วธิกีารประเมนิผล เครื่องมอืในการประเมินผล แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูล การวัดการ
ประเมนิผลการแสดงนาฏศลิปและการละคร”

4.16) หนา 36-45 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร  เสนอแนะดังนี้
4.16.1) ขอ 5.1 เอกสารการสอน ใหเขยีนเปนแบบบรรณานุกรม
4.16.2) ขอ 5.3 ตํารา ใหจัดลําดับเปนตัวเลข
4.16.3) ขอ 5.4 บทความวิชาการ / ผลงานการประดิษฐ  ใหจัดลําดับ

เปนตัวเลข
4.16.4) ขอ 5.6 ประสบการณ อาจารยประจําหลักสูตร ลําดับ 3,4

และ 5 ใหเพิ่มประสบการณ ถามดีานการแสดง ใหเพิ่มดวยวามกีารแสดงที่ไหน ระบุใหชัดเจน
4.16.5) ควรจัดรูปแบบการนําเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําหลักสูตรใหกระชับ เปนหมวดหมู
4.17) หนา 53-55 ใหพจิารณาผลการเรยีนรู ทัง้ 5 ดาน  เสนอแนะดังนี้

4.17.1) ดานความรู ควรมีจุดเนนทุกรายวิชา คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรควรพจิารณารวมกัน (ขอ 1 นาจะม ีการประเมนิสอบ)

4.17.2) ดานทักษะทางปญญา ควรมจุีดเนนทุกรายวชิา คณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรควรพจิารณารวมกัน  ขอ 4 นาจะมี “การประเมนิ การคนควา การทํารายงาน”

4.17.3) ดานทักษะความสัมพันธฯ (หนา 54) ขอ 3 นาจะเพิ่มเติม
ขอความเปน “ที่อาจารย มอบหมายในการฝกซอมและสอนปฏิบัติ เชน สอนทารํา การแตงหนา
ประเมนิโดยเก็บคะแนน”

4.17.4) ดานทักษะการวิเคราะหฯ (หนา 55) ขอ 2 นาจะเพิ่มเติม
ขอความเปน “เผยแพรใหกับบุคคลอื่น เพื่อนๆ ได”
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4.17.5) การเนนความรับผิดชอบหลัก ควรกระจายใหครอบคลุมในแต
ละดาน ในแตละขอที่จําเปน เทานัน้

4.18) หนา 79-88 การสํารวจ/วิจัย ประเมินหลักสูตร ใหแสดงผลเปนตาราง กราฟ
หรอืแผนภูมิ

4.19) หนา 103 ภาคผนวก 4 ใหแนบรายงานการประชุม หรอืแสดงตารางขอคดิเห็นของ
คณะกรรมการแตละทานที่ใหขอคดิเห็นไว

4.20) หนา 110 ภาคผนวก 5 ใหแนบวาระการประชุมคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
ดวยเพื่อใหสอดคลองกับตารางสรุป

4.21) หนา 122-125 ตารางเปรยีบเทยีบรายวชิาหลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2556 และหลักสูตร
ปรับปรงุ พ.ศ. 2559 เสนอแนะดังนี้

4.21.1) คําอธิบายรายวิชาเดิมและคําอธิบายรายวิชาปรับปรุงใหมตอง
เทยีบกัน จะไดทราบวาแกไขอะไรบาง และใหขดีเสนใหในบรรทัดที่เพิ่มเตมิใหม

4.22) ใหแกไขตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการไดใหขอเสนอแนะไวในเลม
4.23) เมื่อแกไขแลวใหพสิูจนอักษรทุกหนากอนการเขาเลม

5. พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (วาระ 4.4)

มติที่ประชุม เห็นชอบการนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ภูมศิาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยมเีงื่อนไขใหปรับแกตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการไดให
ขอเสนอแนะไวในเลม และเมื่อแกไขตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบรอยแลว ใหนําเขา
วาระที่ 5 เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ กอนนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภา
มหาวทิยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรตอไป รายละเอยีดดังนี้

5.1) หนา 1 ขอ 5.2 ภาษาที่ใช  ใหเพิ่มขอความตอทายประโยค “หลักสูตรจัดการ
ศกึษาเปนภาษาไทย” เปน “หลักสูตรจัดการศกึษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ”

5.2) หนา 2 ขอ 8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ใหอาจารย
ประจําหลักสูตรรวมพจิารณา อาชีพที่ระบุในเลม (มคอ.2) มีรายวิชาที่รองรับในอาชีพที่ระบุไวหรือไม มี
รายวชิาอะไรบาง

5.3) หนา 3 ขอ 9 ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวชิาการ ฯ เสนอแนะดังนี้
5.3.1) ลําดับ 2 อาจารยอนุวัฒน คชวรรณ ใหปรับเปนลําดับ 3
5.3.2) ลําดับ 3 อาจารยภารดร กาญจสุวรรณ ใหปรับเปนลําดับ 2
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5.4) หนา 6 ขอ 1.1 ปรัชญาหลักสูตร “เทคโนโลยีภูมิศาสตร สรางคนใหมีความรู
ดานเทคนคิภูมศิาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาตอิยางยั่งยนื” เสนอแนะเปน “มุงสรางคนให
มคีวามรูดานเทคโนโลยีภูมศิาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาตอิยางยั่งยนื”

ขอ 1.3 วัตถุประสงคหลักสูตร เสนอแนะใหแกไขดังนี้
ขอ 1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ออนนอม

รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและตอสังคม สามารถปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ  แกไขเปน “ขอ 1.3.3 ใหมีคุณธรรม จริยธรรม ออนนอม รับผิดชอบตอ
ตนเอง วชิาชีพและตอสังคม สามารถปฏบิัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต และ
เสยีสละ”

ขอ 1.3.2 เพื่อผลติบัณฑติใหมคีวามรูดานภูมิศาสตร สามารถใช
เครื่องมือทางภูมิศาสตร เพื่อการประกอบอาชีพได มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถคิดวิเคราะห
และการแกปญหาไดอยางเปนระบบและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยภูีมศิาสตร  แกไขเปน
“ขอ 1.3.1 ใหมีความรูดานภูมิศาสตร สามารถใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร เพื่อการประกอบอาชีพได มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถคิดวิเคราะห และการแกปญหาไดอยางเปนระบบและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยภูีมศิาสตร”

ขอ1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถ
ในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน สามารถบูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยี
ภูมศิาสตรในการแกปญหา วางแผน เพื่อการพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติ        แกไขเปน “ขอ 1.3.2
ใหมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถ ในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน สามารถ
บูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยีภูมิศาสตรในการแกปญหา วางแผน เพื่อการพัฒนาทองถิ่นและ
ประเทศชาต”ิ

การแกไขรวมขอ 1.3 วัตถุประสงคหลักสูตร ดังนี้
“ 1.3.1 ใหมีความรูดานภูมิศาสตร สามารถใชเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร เพื่อการประกอบอาชีพได มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถคิดวิเคราะห และการ
แกปญหาไดอยางเปนระบบและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยภูีมศิาสตร

1.3.2 ใหมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถ ในการทํางาน
รวมกับผูอื่น มทีัศนคตทิี่ดใีนการทํางาน สามารถบูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยีภูมิศาสตรในการ
แกปญหา วางแผน เพื่อการพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติ

1.3.3 ใหมีคุณธรรม จริยธรรม ออนนอม รับผิดชอบตอตนเอง
วชิาชีพและตอสังคม สามารถปฏบิัตตินภายใตจรรยาบรรณวชิาชีพดวยความซื่อสัตยสุจรติ และเสยีสละ

และพิจารณาโครงสรางหลักสูตรมีรายวิชาใดบางที่รองรับกับ
วัตถุประสงคหลักสูตรใหครบทุกขอ
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5.5) หนา 12 ขอ 2.1 กลุมวิชาแกน เสนอแนะใหปรับช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษใหมทั้ง
2 รายวิชา เนื่องจากไมสัมพันธกัน เสนอแนะใหแกไขเปน “2541701 ภาษาอังกฤษสําหรับภูมิศาสตร 1
และ 2542702 ภาษาอังกฤษสําหรับภูมศิาสตร 2” และแกไขในหนา 23 ดวย

5.6) หนา 14 รายวิชา 2543409 สถิติทางภูมิศาสตร 3(2-2-5) แกไขช่ือวิชาไมตรง
กับหนา 28

ขอ 2.3.2) กลุมวิชาเลือก  จากหนา 14-16 อธิบายความไดวา “เลือก
เรียนรายวิชาจากกลุมใดกลุมหนึ่งหรือทุกกลุม ไมนอยกวา 18 หนวยกิต” ควรแกไขเปน “เลือกเรียน
รายวชิาจากทุกกลุมรวมหนวยกิต ไมนอยกวา 18 หนวยกิต” เนื่องจาก ในโครงสรางหลักสูตร ในแตละ
กลุมที่กําหนดมาหนวยกติไมเทากันในแตละกลุม

5.7) หนา 18 ปรับแผนการเรียนรายวิชา 2541701 ภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับ
ภูมศิาสตร แกไขเปน “2541701 ภาษาอังกฤษสําหรับภูมศิาสตร 1”

5.8) หนา 19 ปรับแผนการเรียนรายวิชา 2542702 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับ
ภูมศิาสตร แกไขเปน “2542702 ภาษาอังกฤษสําหรับภูมศิาสตร 2”

5.9) หนา 23 แกไขรายวิชา 2541701 ภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับภูมิศาสตร เปน
“2541701 ภาษาอังกฤษสําหรับภูมศิาสตร 1”

แกไขรายวิชา 2541701 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับภูมิศาสตร เปน
“2542702 ภาษาอังกฤษสําหรับภูมศิาสตร 2”

แกไขคําอธบิายรายวชิาเปนภาษาอังกฤษทัง้ 2 รายวชิา
5.10) หนา 24 รายวิชา 2541205 คณิตศาสตรสําหรับภูมิศาสตร 3(2-2-5) ใน

คําอธบิายรายวชิาใหตัดคําวา “เชน” ออก
5.11) หนา 25 รายวิชา 2541405 แผนที่และการแปลความหมาย 3(2-2-5) ใน

คําอธิบายรายวิชาใหเพิ่มขอความตอทาย “ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่..” เพิ่มเปน “ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับแผนที่ หลักการทําแผนที.่.”

รายวิชา 2541105 ธรณีสัณฐานวิทยาเบื้องตน 3(2-2-5) ในคําอธิบาย
รายวิชาใหตัดคําวา “ไดแก” ออก

5.12) หนา 27 รายวชิา 2542108 อุทกวทิยาภูมศิาสตรเพื่อการจัดการลุมน้ํา 3(2-2-5)
แกไขรหัสวชิาใหตรงกับหนา 14 (2543211) ควรแกไขใหตรงกัน

5.13) หนา 28 รายวิชา 2543409 การวิเคราะหขอมูลสถิติทางภูมิศาสตร 3(2-2-5)
ช่ือรายวชิาไมตรงกับหนา 14 ควรแกไขใหตรงกัน

รายวิชา 2544903 การวิ จัยสําหรับภูมิศาสตร 3(2-2-5) ช่ือ
ภาษาอังกฤษ Research in Geography ใหแกไขช่ือภาษาอังกฤษเปน “Research for Geography”
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5.14) หนา 30 รายวิชา 2543410 การผลิตแผนที่เพื่องานเฉพาะทาง 3(2-2-5) ใน
คําอธบิายรายวชิาใหตัดคําวา “ไดแก” ออก

5.15) หนา 32 รายวิชา2543206 ภูมิศาสตรการทองเที่ยวประเทศไทย 3(2-2-5) ใน
คําอธบิายรายวชิาใหตัดคําวา “เชน” ออก

5.16) หนา 37 ผลงานวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยอนุวัฒน คชวรรณ ใหเพิ่มขอมูลในขอ 5.1 เอกสารการสอน

,ขอ 5.2 งานวจัิย, ขอ 5.3ตํารา, ขอ 5.4 บทความวชิาการ  เพื่อใหขอมูลสมบูรณ และเปนศักยภาพของ
อาจารยประจําหลักสูตรดวย

5.17) หนา 66-67 ใหแกไขตัวเลขในตาราง จาก “ป 2564” เปน “ป 2563”
5.18) หนา 76-77 การสํารวจ/วิจัย ประเมินหลักสูตร ใหแสดงผลเปนตาราง กราฟ

หรอืแผนภูมิ
5.19) หนา 101-102 ภาคผนวก 5 หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร ใหแกไข

หนังสอืเชิญใหถูกตองกับหัวขอวพิากษหลักสูตร
5.20) หนา 104 ภาคผนวก 6 ตารางการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

วพิากษหลักสูตร ใหแนบกําหนดการและรายงานการประชุมดวย
5.21) หนา 106-124 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 และ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เสนอแนะดังนี้
5.21.1) วัตถุประสงคหลักสูตร ใหแกไขใหถูกตอง ไมตรงกับหนา 6
5.21.2) คําอธบิายรายวชิาเดิมและคําอธิบายรายวิชาปรับปรุงใหมตอง

เทยีบกัน จะไดทราบวาแกไขอะไรบาง และใหขดีเสนใหในบรรทัดที่เพิ่มเตมิใหม
5.21.3) ชองที่ใหเหตุผลในการปรับปรุง แจงรายละเอียดดวยวาแกไข

อะไรบาง
5.22) ใหเรยีงรหัสวชิาในแตละกลุม โดยเรยีงรหัสวชิาจากนอยไปหามาก แกไขทุกหนาที่

เกี่ยวของ
5.23) ใหแกไขตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการไดใหขอเสนอแนะไวในเลม
5.24) เมื่อแกไขแลวใหพสิูจนอักษรทุกหนากอนการเขาเลม
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6. เรื่อง การแจงเวียนเอกสารการขออนุมัติผลการศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบผล
การเรียน ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558(รอบ1) (ที่ศธ 0565.10/ว1024) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม
พ.ศ. 2559 (วาระ 5.1)

มติที่ประชุม การแจงเวยีนเอกสารการขออนุมัตผิลการศกึษา จํานวน 347 ราย รายละเอยีด
ดังนี้

ลําดับ ชื่อปรญิญา จํานวน(ราย)
1 ปรญิญาครุศาสตรบัณฑติ 312
2 ปรญิญาวทิยาศาสตรบัณฑติ 1
3 ปรญิญาศลิปศาสตรบัณฑติ 23
7 ปรญิญาเทคโนโลยบีัณฑติ 11

รวมท้ังสิ้นจํานวน 347

7. การนําสงหลักสูตรใหคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร
(วาระ 6.1)

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝายเลขาประสานแจงยัง คณะ / วิทยาลัย และผูที่เกี่ยวของ
ใหทราบโดยทั่วกัน ตามขอเสนอแนะดังนี้

1) หลักสูตรปรับปรุง  ใหนําสงหลักสูตรฯ ลวงหนาอยางนอย 3 วัน
2) หลักสูตรใหม  ใหนําสงหลักสูตรฯ ลวงหนาอยางนอย 5 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบฝายเลขานุการจะดําเนินการแจงมติที่ประชุม
ใหผูเกี่ยวของทราบตอไป

(อาจารยณัฐพล  ชุมวรฐาย)ี
ผูชวยเลขานุการ


