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รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร
คร้ังที่ 4/2559

วันพุธที่ 30 มีนาคม 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.วรากร ไมเรยีง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย ดร.สุทธินันทน พรหมสุวรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย ดร.พิชิต  ฤทธิ์จรูญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤชนนท บงึไกร กรรมการผูแทนคณะวทิยาการจัดการ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรนิทร  อนิทพรหม กรรมการผูแทนคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
8. รองศาสตราจารยสุน ี โชติดลิก กรรมการผูแทนคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
9. ผูชวยศาสตราจารยปาริชาต ิ รัตนพล กรรมการผูแทนคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
10. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรอืง กรรมการและเลขานุการ
11. อาจารย ดร.ณัฐพล  ชุมวรฐายี ผูชวยเลขานุการ
12. อาจารยสันตเิลศิ  เพ็ชรอาภรณ ผูชวยเลขานุการ
13. นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพียร ผูชวยเลขานุการ
14. นางสาวสุนติรา  สงวนศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ
15. นางสุชานาฎ  แวนแควน ผูชวยเลขานุการ

ผูลาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.ณรงค  ปนนิ่ม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง กรรมการผูแทนวทิยาลัยการฝกหัดครู

ผูเขารวมประชุม
1. อาจารยสถาพร วรีะสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสรมิวิชาการและงาน

ทะเบียน/นายทะเบียน นําเสนอขอมูลบัญชี
รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษา
ที่ 2/2558 (รอบ 2)
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2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจักษ ไมเจรญิ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ใหขอมูลและ
นําเสนอหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ
สาขาวิชานาฏศลิปและการละคร
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3. อาจารยธรีตา นุมเจรญิ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /รวมนําเสนอ
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศลิปและการละคร
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4. อาจารยณรงคฤทธิ์  เชาวกรรม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /รวมนําเสนอ
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศลิปและการละคร
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

5. อาจารยรนิทรลภัส ชินวุฒกิุลกาญจน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /รวมนําเสนอ
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศลิปและการละคร
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

6. ผูชวยศาสตราจารยระภพีร สามารถ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ใหขอมูลและ
นําเสนอหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ
สาขาวิชาเทคโนโลยภูีมิศาสตร
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

7. อาจารย ดร.ณัฐพร  ยวงเงิน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /รวมนําเสนอ
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยภูีมิศาสตร
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุเทน ทองทพิย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /รวมนําเสนอ
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยภูีมิศาสตร
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

9. อาจารยอนุวัฒน  คชวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /รวมนําเสนอ
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยภูีมิศาสตร
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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10. อาจารย ดร.ภารดร กาญจนสุธรรม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /รวมนําเสนอ
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยภูีมิศาสตร
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

11. อาจารยฉัตรศริิ  กลั่งเนยีม อาจารยประจําหลักสูตร /รวมนําเสนอ
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยภูีมิศาสตร
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เปดประชุมเวลา 13.30 น.
รองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม

ระเบยีบวาระที่กําหนด

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ แจงที่ประชุม

คณะกรรมการสภาวชิาการถงึนโยบายการจัดทําการเขยีนผลงานทางวิชาการของอาจารย ซึ่งตอนนี้มี
การจัดอบรมแลว 4 รุน ในแตละรุนจะจัดใหมีการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ 3-4 รอบตอรุน
สถานที่จัดอบรมจัดที่อาคารฝกประสบการณพระนครแกรนดวิว ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน รุนที่ 4
ระหวางวันที่ 7-9 เมษายน 2559 นี้ มีผูสมัครแลว 75 คน ทั้งนี้ 1) มหาวิทยาลัยเตรียมอํานวยความ
สะดวกใหกับอาจารยผูมาอบรม ในดานสารสนเทศในการสบืคน หนังสอือางองิ 2) เชิญผูทรงคุณวุฒิ
ระดับ ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย ที่เช่ียวชาญในศาสตรนั้นๆ มาเปน
พี่เลี้ยง แนะนํา ใหคําปรึกษาแกผูเขาอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ 3) เพื่อความตอเนื่องในการ
จัดทําการเขยีนผลงานทางวชิาการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 3/2559
ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดมีการประชุม

ครัง้ที่ 3/2559 วันจันทรที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมพินิตประชานาถ
1 ช้ัน 1 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม
จํานวน 8 หนา รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

จงึเรยีนเสนอใหคณะกรรมการสภาวชิาการ พจิารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ที่
3/2559

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 3/2559 โดยมกีารแกไข ดังนี้
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หนา 5 บรรทัดที่ 14 นับจากแถวลาง ใหแกไข “เปนผูปรักอบ
วชิาชีพ” เปน “เปนผูประกอบวชิาชีพ”

แ ล ะ แ ก ไ ข ช่ื อ “ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ส ภ า ค รู ” เ ป น
“พระราชบัญญัตสิภาวชิาชีพคร”ู

หนา 7 ยอหนาที่ 3 ใหแกไขช่ือ “ศาสตราจารยพรเลิศ อาภานุทัต”
เปน “ผูชวยศาสตราจารยพรเลศิ อาภานุทัต”

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเน่ือง

3.1 เรื่องรายงานการแก ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอมในเอเชีย หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2558 ตามมติของ
คณะกรรมการสภาวชิาการ (ในการประชุมคร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559)

มตทิี่ประชุม ฝายเลขานุการสภาวิชาการ ขอถอนวาระ 3.1 ออก เนื่องจากการช้ีแจง
ขอมูลการแกไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมยั่งยืนและ
สิ่งแวดลอมในเอเชีย หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2558 รายละเอียดการแกไขไมชัดเจน ใหแจงเพื่อ
ทราบในครัง้ตอไป

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา

4.1 เรื่องพิจารณาการเสนอใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ประจําภาค
การศึกษาที่ 2/2558 (รอบ 2) (เอกสารนอกเลม)

ประธานที่ประชุมนําเขาวาระที่ 4.1 เรื่องพิจารณาการเสนอใหปริญญาบัตร ระดับ
ปรญิญาตร ีประจําภาคการศกึษาที่ 2/2558 (รอบ 2) (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ กลาวเชิญอาจารยสถาพร
วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ /นายทะเบียน ใหรายละเอียดการเสนอบัญชี
รายช่ือผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558 (รอบ 2) (เอกสารนอก
เลม)

อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ/นายทะเบียน
ขอนํ า เสนอบัญ ชีราย ช่ือ ผู สํ า เ ร็ จการศึกษา เพื่ อพิ จารณาเ ห็นชอบการ ใหปริญญาบัตร
ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 (รอบ 2)(เอกสารนอกเลม)
รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้
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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

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปรญิญาบัตร ระดับปรญิญาตร ีจํานวน 976 ราย

4.2 การปรับปรุงแก ไขหลักสูตร(สมอ.08)ระดับปริญญาตรี  ประกอบดวย
(1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2556 (2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2555 (3) วิทยาลัยการฝกหัดครู หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 4) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับป พ.ศ. 2554 รวม 4 สาขาวชิา รายละเอยีดดังน้ี

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเสนอขอมูล เรื่อง การ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี ประกอบดวย (1) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร  ฉบับป พ.ศ. 2556 (2) คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป
พ.ศ. 2555 (3) วทิยาลัยการฝกหัดครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอรศึกษา ฉบับป
พ.ศ. 2556 4) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2554 รวม 4 สาขาวิชา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบยีบวาระนี้

(1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2556 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให
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ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556 แลวนั้น เนื่องจากอาจารยธวัชชัย ขัวลํา
ธาร ซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตร ไดลาศึกษาตอ ดังนั้นเพื่อใหการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย
สาขาวชิารัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจากเดมิอาจารยธวัชชัย ขัวลําธาร เปน อาจารยชนะศึก วิเศษชัย
ทัง้นี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการอุดมศกึษาไดกําหนดไวและตามแผนพัฒนาหลักสูตร

(2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.
2555 แลวนั้น เนื่องจากอาจารยทรงพล สุขกิจบํารุง ไดลาออกจากการเปนอาจารยประจําหลักสูตร
ดังนั้นเพื่อใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการติดตาม
ประเมนิผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร จงึไดขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก
เดิมอาจารยทรงพล สุขกิจบํารุง เปน อาจารยธัชชัย ปุษยะนาวิน ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการอุดมศกึษาไดกําหนดไวและตามแผนพัฒนาหลักสตูร

(3) วิทยาลัยการฝกหัดครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
ฉบับป พ.ศ. 2556 วทิยาลัยการฝกหัดครู ไดพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบใหความเห็นชอบ
หลักสูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 แลวนั้น เนื่องจาก 1) อาจารยกรรณิการ เงินบุตร
โคตร 2) อาจารยอารีย แสนคํา และ 3) อาจารยอติพงษ ชัยวาสี ซึ่งทั้ง 3 ทานนี้เปนอาจารยประจํา
หลักสูตร และไดบรรจุเปนอาจารยประจําโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ดังนั้นเพื่อใหการ
บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตร
เปนไปดวยความเรียบรอย สาขาวิชาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครู
มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร จงึไดขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจากเดิม 1) อาจารย
กรรณิการ เงินบุตรโคตร เปน อาจารยศิริชัยชาญ ณ สงขลา 2) อาจารยอารีย แสนคํา เปน อาจารย
ชัชญาภา วัฒนธรรม และ 3) อาจารยอติพงษ ชัยวาสี เปน อาจารยสุไม บิลไบ ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่คณะกรรมการอุดมศกึษาไดกําหนดไวและตามแผนพัฒนาหลักสูตร

4) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.
2555 แลวนั้น เนื่องจาก 1) อาจารยนัฏฐกา  ชวะวิทย 2) อาจารยศันสนีย ทองเบี้ย ซึ่งเปนอาจารย
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ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  ไดลาออกแลว ดังนั้นเพื่อใหการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความ
เรียบรอย สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจากเดิม 1) อาจารยนัฏฐกา
ชวะวทิย เปน อาจารยภัทรพล วรประชา และ 2) อาจารยศันสนีย ทองเบี้ย เปน อาจารยรุงเรือง มุศิริ
ทัง้นี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการอุดมศกึษาไดกําหนดไวและตามแผนพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม เ ห็นชอบการนํ า เสนอการปรับปรุ งแก ไ ขหลักสูตร (สมอ .08 )
ระดับปริญญาตรี ประกอบดวย (1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร ฉบับป  พ.ศ. 2556 (2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2555 (3) วิทยาลัยการฝกหัดครู หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 4) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. 2554 รวม 4
สาขาวิชา ทั้งนี้ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ทั้งนี้เมื่อแกไขเรียบรอย
แลว ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร และสภา
มหาวทิยาลัย พรอมทัง้นําสง สกอ. ตอไป

4.3 พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเขาวาระ 4.3 การ
พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจักษ  ไมเจริญ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
คณะกรรมการฯ นําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ตอคณะกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิานาฏศิลปและการละคร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ไดปรับปรุงหลักสูตรนี้เพื่อใหทันสมัย และตรงตอความตองการของผู ใชบัณฑิต
ปรับเนื้อหารายวิชาใหเหมาะสม เพื่อนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต และประกอบอาชีพ ทั้งนี้ปรับ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2552

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป
และการละคร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ขอนําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการสภา
วชิาการ เพื่อพจิารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุม



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ คร้ังท่ี 4/2559 (วันพุธท่ี 30 มนีาคม 2559) หนา 8 จาก 16

มตทิี่ประชุม เห็นชอบการนําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและ
การละคร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยมเีงื่อนไขใหปรับแกตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการได
ใหขอเสนอแนะไวในเลม และเมื่อแกไขตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบรอยแลว
ใหนําเขาวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ กอนนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวทิยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรตอไป รายละเอยีดดังนี้

1) หนา 1 ขอ 5.2 ภาษาที่ใช  ใหเพิ่มขอความตอทายประโยค “หลักสูตร
จัดการศกึษาเปนภาษาไทย” เปน “หลักสูตรจัดการศกึษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ”

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

แกไขเปน “ผูสอนดานนาฏศลิป สอนการออกแบบทาเตน”
3) รับจัดการแสดงในงานตางๆ แกไขเปน

“ผูรับจัดการแสดงในงานตางๆ”
4) รับจัดทําเครื่องแตงกายการแสดง แกไขเปน

“ผูรับจัดทําเครื่องแตงกายการแสดง”
5) รานเสรมิสวย รับแตงหนาทําผม แกไขเปน

“ผูประกอบการรานเสรมิสวยและรับแตงหนาทําผม”
6) ศลิปนอสิระ เชน นักรอง นักเตน นักแสดง แกไขเปน

“ประกอบอาชีพอสิระ เชน นักรอง นักเตน นักแสดง”
3) หนา 3 ขอ 9 ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยใหทําเครื่องหมาย( * ) ตอทายลําดับ 1 นายประจักษ ไมเจริญ และ ลําดับ
3 นางสาวธีรตา นุมเจริญ โดยใหหมายเหตุทายตาราง เปน “หมายเหตุ : อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร” และใหตรงกับ สมอ.08

4) หนา 4 ขอ 11.1 การพัฒนาทางเศรษฐกิจ บรรทัดที่ 7 นับจากแถวบน ให
แกไข คําวา ...กอบโกย.. เปน “นํา” แทน

5) หนา 7 ขอ 1.2 ความสําคัญ “ปรับภาษาในการนํ า เสนอให เ ห็นถึ ง
ความสําคัญของนาฏศลิปและการละคร วามคีวามสําคัญอยางไรในการปรับปรุงหลักสูตรครัง้นี้”

ขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร เสนอแนะใหแกไขลําดับขอดังนี้
ขอ 1.3.1 เพื่อผลติบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ออนนอม

และทําหนาที่เปนพลเมืองดีรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม สามารถปฏิบัติตนภายใต
จรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ แกไขเปน “ขอ 1.3.3 ใหมีคุณธรรม
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จริยธรรม ออนนอม และทําหนาที่เปนพลเมืองดีรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม สามารถ
ปฏบิัตตินภายใตจรรยาบรรณวชิาชีพดวยความซื่อสัตยสุจรติ และเสยีสละ”

ขอ 1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและเปนมือ
อาชีพดานนาฏศิลปและการละคร แกไขเปน “ขอ 1.3.1 ใหมีความสามารถและทักษะดานนาฏศิลป
และการละคร”

ขอ 1.3.3 เพื่อผลติบัณฑิตใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคงาน
ดานนาฏศิลปและการละครสามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาไดอยางมีระบบ ใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคม พัฒนาทองถิ่น และพัฒนาประเทศนํา
ความคิดริเริ่มสรางสรรคตอยอดไปสูสังคมโลก  แกไขเปน “ขอ 1.3.2 ใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
งานดานนาฏศลิปและการละครสามารถคดิวเิคราะหและแกปญหาไดอยางมรีะบบ”

การแกไขรวมขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี้
“ 1.3.1 ใหมีความสามารถและทักษะดานนาฏศิลปและการ

ละคร
1.3.2 ใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคงานดานนาฏศิลปและ

การละครสามารถคดิวเิคราะหและแกปญหาไดอยางมรีะบบ
1.3.3 ใหมีคุณธรรม จริยธรรม ออนนอม และทําหนาที่เปน

พลเมืองดีรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม สามารถปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดวยความซื่อสัตยสุจรติ และเสยีสละ ”

และปรับขอความในขอนี้ใหกระชับเนื่องจากขอความกวาง
เกนิไป และตองดูโครงสรางหลักสูตร รายวชิาที่รองรบักับวัตถุประสงคหลักสูตรใหครบทุกขอ

6) หนา 13 ขอ 2.1) กลุมวิชาแกน ใหพิจารณารายวิชาแกนอีกครั้ง รายวิชาแกน
รวมทุกสาขา หรือแยกเปนเฉพาะสาขาวิชา และเพิ่มรายวิชาในนาฏศิลปและการละคร เปนวิชาแกน
รวมดวย

7) หนา 14-17 ขอ 2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ขอ 2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
ใหเรยีงรหัสวชิาจากนอยไปหามาก ทุกกลุมวชิาและหนาคําอธบิายรายวชิาดวย

ใหตรวจสอบรหัสวิชา 2053704 ทฤษฎีการละครและวิจารณการ
ละคร 2(1-2-3) เนื่องจากช่ือรายวชิาไมตรงกับหนา 20 (หลักการวเิคราะหและวจิารณการละคร)

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

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

Skills เปน “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรยีนรู”
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9) หนา 19 ใหแกไขแผนการเรียน ช้ันปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาค
การศกึษาที่ 2 เสนอแนะดังนี้

8.1) ใหปรับรหัสวิชา 2054913 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาดาน
ศิลปะและการแสดง “ใหจัดการเรียนการสอนในช้ันปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และแกไขช่ือวิชาให
ถูกตอง ตรงกับหนา 13 เปน ภาษาอังกฤษเพื่อการศกึษาดานนาฏศลิปและการละคร 1”

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

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

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

12) หนา 25 ใหแกไขวชิา 2053704 หลักการวเิคราะหและการวิจารณการละคร2
(1-2-3) เนื่องจากช่ือรายวชิาไมตรงกับหนา 20

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

14) หนา 29 รายวิชา 2054601 การวางแผนธุรกิจทางนาฏศิลป 2(1-2-3)
บรรทัดสุดทายของคําอธบิายรายวชิา ขอความหายไป เขยีนใหครบดวย

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” และเพิ่มขอความคําอธิบาย
รายวิชา เปน “แนวคิด หลักการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือในการประเมินผล แบบสอบถาม การ
วเิคราะหขอมูล การวัดการประเมนิผลการแสดงนาฏศลิปและการละคร”

16) หนา 36-45 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร เสนอแนะดังนี้
16.1) ขอ 5.1 เอกสารการสอน ใหเขยีนเปนแบบบรรณานุกรม
16.2) ขอ 5.3 ตํารา ใหจัดลําดับเปนตัวเลข
16.3) ขอ 5.4 บทความวิชาการ / ผลงานการประดิษฐ  ใหจัดลําดับ

เปนตัวเลข
16.4) ขอ 5.6 ประสบการณ อาจารยประจําหลักสูตร ลําดับ 3,4

และ 5 ใหเพิ่มประสบการณ ถามดีานการแสดง ใหเพิ่มดวยวามกีารแสดงที่ไหน ระบุใหชัดเจน
16.5) ควรจัดรูปแบบการนําเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําหลักสูตรใหกระชับ เปนหมวดหมู
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17) หนา 53-55 ใหพจิารณาผลการเรยีนรู ทัง้ 5 ดาน เสนอแนะดังนี้
17.1) ดานความรู ควรมีจุดเนนทุกรายวิชา คณะกรรมการประจํา

หลักสูตรควรพจิารณารวมกัน (ขอ 1 นาจะม ีการประเมนิสอบ)
17.2) ดานทักษะทางปญญา ควรมจุีดเนนทุกรายวิชา คณะกรรมการ

ประจําหลักสูตรควรพจิารณารวมกัน ขอ 4 นาจะมี “การประเมนิ การคนควา การทํารายงาน”
17.3) ดานทักษะความสัมพันธฯ (หนา 54) ขอ 3 นาจะเพิ่มเติม

ขอความเปน “ที่อาจารย มอบหมายในการฝกซอมและสอนปฏิบัติ เชน สอนทารํา การแตงหนา
ประเมนิโดยเก็บคะแนน”

17.4) ดานทักษะการวิเคราะหฯ (หนา 55) ขอ 2 นาจะเพิ่มเติม
ขอความเปน “เผยแพรใหกับบุคคลอื่น เพื่อนๆ ได”

17.5) การเนนความรับผิดชอบหลัก ควรกระจายใหครอบคลุมในแต
ละดาน ในแตละขอที่จําเปน เทานัน้

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

19) หนา 103 ภาคผนวก 4 ใหแนบรายงานการประชุม หรือแสดงตารางขอคิดเห็น
ของคณะกรรมการแตละทานที่ใหขอคดิเห็นไว

20) หนา 110 ภาคผนวก 5 ใหแนบวาระการประชุมคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
ดวยเพื่อใหสอดคลองกับตารางสรุป

21) หนา 122-125 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เสนอแนะดังนี้

21.1) คําอธิบายรายวิชาเดิมและคําอธิบายรายวิชาปรับปรุงใหมตอง
เทยีบกัน จะไดทราบวาแกไขอะไรบาง และใหขดีเสนใหในบรรทัดที่เพิ่มเตมิใหม

22) ใหแกไขตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการไดใหขอเสนอแนะไวในเลม
23) เมื่อแกไขแลวใหพสิูจนอักษรทุกหนากอนการเขาเลม

4.4 พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเขาวาระ 4.4 การ
พจิารณาหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยภูีมศิาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ผูชวยศาสตราจารยระภีพร  สามารถ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ
รวมนําเสนอหลักสูตร ตอคณะกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีภูมิศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดปรับปรุงหลักสูตรนี้เพื่อใหทันสมัย และตรงตอความตองการของผูใชบัณฑิต ปรับเนื้อหารายวิชาให
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เหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของผูเรียน ทั้งนี้ปรับตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2552

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ขอนําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบการนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ภูมศิาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยมเีงื่อนไขใหปรับแกตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการได
ใหขอเสนอแนะไวในเลม และเมื่อแกไขตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบรอยแลว
ใหนําเขาวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ กอนนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวทิยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรตอไป รายละเอยีดดังนี้

1) หนา 1 ขอ 5.2 ภาษาที่ใช  ใหเพิ่มขอความตอทายประโยค “หลักสูตร
จัดการศกึษาเปนภาษาไทย” เปน “หลักสูตรจัดการศกึษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ”

2) หนา 2 ขอ 8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ใหอาจารย
ประจําหลักสูตรรวมพิจารณา อาชีพที่ระบุในเลม (มคอ.2) มีรายวิชาที่รองรับในอาชีพที่ระบุไวหรือไม
มรีายวชิาอะไรบาง

3) หนา 3 ขอ 9 ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวชิาการ ฯ เสนอแนะดังนี้
3.1) ลําดับ 2 อาจารยอนุวัฒน คชวรรณ ใหปรับเปนลําดับ 3
3.2) ลําดับ 3 อาจารยภารดร กาญจสุวรรณ ใหปรับเปนลําดับ 2

4) หนา 6 ขอ 1.1 ปรัชญาหลักสูตร “เทคโนโลยีภูมิศาสตร สรางคนใหมีความรู
ดานเทคนคิภูมศิาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาตอิยางยั่งยืน” เสนอแนะเปน “มุงสรางคน
ใหมคีวามรูดานเทคโนโลยีภูมศิาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาตอิยางยั่งยนื”

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 วิชาชีพและตอสังคม สามารถปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต
และเสยีสละ”

ขอ 1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูดานภูมิศาสตร สามารถ
ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร เพื่อการประกอบอาชีพได มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถคิด
วิเคราะห และการแกปญหาไดอยางเปนระบบและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร  แกไขเปน “ขอ 1.3.1 ใหมีความรูดานภูมิศาสตร สามารถใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร เพื่อ
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การประกอบอาชีพได มคีวามคดิรเิริ่มสรางสรรค สามารถคดิวเิคราะห และการแกปญหาไดอยางเปน
ระบบและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยภูีมศิาสตร”

ขอ1.3.3 เพื่อผลติบัณฑติที่มมีนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถ
ในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน สามารถบูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยี
ภูมศิาสตรในการแกปญหา วางแผน เพื่อการพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติ แกไขเปน “ขอ 1.3.2 ให
มีมนุษยสัมพันธที่ดี 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 มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน สามารถบูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยีภูมิศาสตรใน
การแกปญหา วางแผน เพื่อการพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติ

1.3.3 ใหมีคุณธรรม จริยธรรม ออนนอม รับผิดชอบตอตนเอง
วิชาชีพและตอสังคม สามารถปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต และ
เสยีสละ

และพิจารณาโครงสรางหลักสูตรมีรายวิชาใดบางที่รองรับกับ
วัตถุประสงคหลักสูตรใหครบทุกขอ

5) หนา 12 ขอ 2.1 กลุมวิชาแกน เสนอแนะใหปรับช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษใหม
ทั้ง 2 รายวิชา เนื่องจากไมสัมพันธกัน เสนอแนะใหแกไขเปน “2541701 ภาษาอังกฤษสําหรับ
ภูมศิาสตร 1 และ 2542702 ภาษาอังกฤษสําหรับภูมศิาสตร 2” และแกไขในหนา 23 ดวย

6) หนา 14 รายวชิา 2543409 สถติทิางภูมศิาสตร 3(2-2-5) แกไขช่ือวิชาไมตรง
กับหนา 28

ขอ 2.3.2) กลุมวิชาเลือก จากหนา 14-16 อธิบายความไดวา “
เลือกเรียนรายวิชาจากกลุมใดกลุมหนึ่งหรือทุกกลุม ไมนอยกวา 18 หนวยกิต” ควรแกไขเปน “เลือก
เรียนรายวิชาจากทุกกลุมรวมหนวยกิต ไมนอยกวา 18 หนวยกิต” เนื่องจาก ในโครงสรางหลักสูตร
ในแตละกลุมที่กําหนดมาหนวยกติไมเทากันในแตละกลุม

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

8) หนา 19 ปรับแผนการเรียนรายวิชา 2542702 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับ
ภูมศิาสตร แกไขเปน “2542702 ภาษาอังกฤษสําหรับภูมศิาสตร 2”
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9) หนา 23 แกไขรายวิชา 2541701 ภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับภูมิศาสตร
เปน “2541701 ภาษาอังกฤษสําหรับภูมศิาสตร 1”

แกไขรายวิชา 2541701 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับภูมิศาสตร
เปน “2542702 ภาษาอังกฤษสําหรับภูมศิาสตร 1”

แกไขคําอธบิายรายวชิาเปนภาษาอังกฤษทัง้ 2 รายวชิา

10) หนา 24 รายวิชา 2541205 คณิตศาสตรสําหรับภูมิศาสตร 3(2-2-5)
ในคําอธบิายรายวชิาใหตัดคําวา “เชน” ออก

11) หนา 25 รายวิชา 2541405 แผนที่และการแปลความหมาย 3(2-2-5)
ในคําอธิบายรายวิชาใหเพิ่มขอความตอทาย “ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่..” เพิ่มเปน “ความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ หลักการทําแผนที.่.”

รายวิ ชา 2541105 ธรณีสัณฐานวิทยา เบื้องตน 3 (2-2-5 )
ในคําอธบิายรายวชิาใหตัดคําวา “ไดแก” ออก

12) หนา 27 รายวิชา 2542108 อุทกวิทยาภูมิศาสตรเพื่อการจัดการลุมน้ํา
3(2-2-5) แกไขรหัสวชิาใหตรงกับหนา 14 (2543211) ควรแกไขใหตรงกัน

13) หนา 28 รายวชิา 2543409 การวเิคราะหขอมูลสถิติทางภูมิศาสตร 3(2-2-5)
ช่ือรายวชิาไมตรงกับหนา 14 ควรแกไขใหตรงกัน

รายวิ ชา 2544903 การวิ จัยสํ าหรับ ภูมิศาสตร 3 (2-2-5 )
ช่ือภาษาอังกฤษ Research in Geography ใหแกไขช่ือภาษาอังกฤษเปน “Research for Geography”

14) หนา 30 รายวิชา 2543410 การผลิตแผนที่เพื่องานเฉพาะทาง 3(2-2-5)
ในคําอธบิายรายวชิาใหตัดคําวา “ไดแก” ออก

15) หนา 32 รายวิชา2543206 ภูมิศาสตรการทองเที่ยวประเทศไทย 3(2-2-5)
ในคําอธบิายรายวชิาใหตัดคําวา “เชน” ออก

16) หนา 37 ผลงานวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยอนุวัฒน คชวรรณ ใหเพิ่มขอมูลในขอ 5.1 เอกสารการสอน

,ขอ 5.2 งานวิจัย, ขอ 5.3ตํารา, ขอ 5.4 บทความวิชาการ เพื่อใหขอมูลสมบูรณ และเปนศักยภาพ
ของอาจารยประจําหลักสูตรดวย

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

กราฟ หรอืแผนภูมิ
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19) หนา 101-102 ภาคผนวก 5 หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรให
แกไขหนังสอืเชิญใหถูกตองกับหัวขอวพิากษหลักสูตร

20) หนา 104 ภาคผนวก 6 ตารางการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
วพิากษหลักสูตร ใหแนบกําหนดการและรายงานการประชุมดวย

21) หนา 106-124 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เสนอแนะดังนี้

21.1) วัตถุประสงคหลักสูตร ใหแกไขใหถูกตอง ไมตรงกับหนา 6
21.2) คําอธิบายรายวิชาเดิมและคําอธิบายรายวิชาปรับปรุงใหมตอง

เทยีบกัน จะไดทราบวาแกไขอะไรบาง และใหขดีเสนใหในบรรทัดที่เพิ่มเตมิใหม
21.3) ชองที่ใหเหตุผลในการปรับปรุง แจงรายละเอียดดวยวาแกไข

อะไรบาง

22) ใหเรยีงรหัสวชิาในแตละกลุม โดยเรยีงรหัสวิชาจากนอยไปหามาก แกไขทุก
หนาที่เกี่ยวของ

23) ใหแกไขตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการไดใหขอเสนอแนะไวในเลม
24) เมื่อแกไขแลวใหพสิูจนอักษรทุกหนากอนการเขาเลม

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เรื่อง การแจงเวียนเอกสารการขออนุมัติผลการศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ผลการเรียน ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558(รอบ1) (ที่ศธ 0565.10/ว1024) เมื่อวันที่ 14
มนีาคม พ.ศ. 2559

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเขาวาระ 5.1 การแจง
เวียนเอกสารการขออนุมัติผลการศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการเรียน ประจําภาคการศึกษาที่
2/2558(รอบ1) (ที่ศธ 0565.10/ว1024) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 ดวยภาคการศึกษาที่ 2 ป
การศึกษา 2558 (รอบ 1) มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา และตองการวุฒิการศึกษาเพื่อไปสมัครงาน
เพื่อประโยชนของนักศึกษาในการสมัครงาน จึงขออนุญาตแจงเวียนเอกสารการขออนุมัติผล
การศึกษาเพื่อจะไดเสนอตอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหปริญญาในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559
รายละเอยีดดังตารางนี้
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ลําดับ ชื่อปรญิญา จํานวน(ราย)
1 ปรญิญาครุศาสตรบัณฑติ 312
2 ปรญิญาวทิยาศาสตรบัณฑติ 1
3 ปรญิญาศลิปศาสตรบัณฑติ 23
7 ปรญิญาเทคโนโลยบีัณฑติ 11

รวมท้ังสิ้นจํานวน 347
มติที่ประชุม รับทราบ การแจงเวยีนเอกสารการขออนุมัตผิลการศกึษา จํานวน 347 ราย

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 การนําสงหลักสูตรใหคณะกรรมการสภาวชิาการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ แจงที่ประชุมเรื่องการ

นําสงหลักสูตรใหคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรตามมติที่ประชุมรวมกัน
ในการนําสงหลักสูตรฯ ใหคณะกรรมการพจิารณาลวงหนากอนวันประชุม เสนอแนะดังนี้

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

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝายเลขาประสานแจงยัง คณะ / วิทยาลัย และผูที่
เกี่ยวของใหทราบโดยทั่วกัน

6.2 เรื่องนัดประชุมคร้ังตอไปในเดอืนเมษายน 2559
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรอืง กรรมการและเลขานุการ แจงที่ประชุม เรื่องการนัด

หมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในเดือนเมษายน 2559 โดยกําหนดเปนวันพุธที่ 20
เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ฝายเลขานุการ ประสานแจงคณะกรรมการสภาวิชาการทราบ
ตอไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 16.30 น.

ผูจดบันทกึการประชุม
นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพียร
นางสาวสุนติรา สงวนศักดิ์
นางสุชานาฏ แวนแควน

ผูตรวจรายงานการประชุม
อาจารยณัฐพล  ชุมวรฐายี

ผูชวยเลขานุการ


