
บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายเลขานุการสภาวชิาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร โทร. 48044
ที่ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559
เรื่อง แจงมตกิารประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครัง้ที่ 5/2559
เรยีน อธกิารบดี

ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน
พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวทิยาลัย ช้ัน 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครู
ไทย ที่ประชุมมมีตใินเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้

1. พจิารณาบัญชรีายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพจิารณาเห็นชอบการใหปริญญา
บัตร ระดับปรญิญาตร ีประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม) (วาระ 4.1)

ลําดับ ชื่อปรญิญา จํานวน(ราย)
1 ปรญิญาวทิยาศาสตรบัณฑติ 72
2 ปรญิญาศลิปศาสตรบัณฑติ 30
3 ปรญิญานติศิาสตรบัณฑติ 16
4 ปรญิญาบรหิารธุรกจิบัณฑติ 8
5 ปรญิญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑติ 11
6 ปรญิญาเทคโนโลยบีัณฑติ 26
7 ปรญิญาเศรษฐศาสตรบัณฑติ 2

รวมท้ังสิ้นจํานวน 165

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปรญิญาบัตร ระดับปรญิญาตร ีจํานวน 165 ราย

2. พิจารณาบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการ
ใหประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอก
เลม) (วาระ 4.2)

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน(ราย)
ประกาศนยีบัตรบัณฑติ (วชิาชีพครู) 55

รวมท้ังสิ้นจํานวน 55

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอใหประกาศนยีบัตรบัณฑติ (วชิาชีพครู) จํานวน 55 ราย
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3. พจิารณาบัญชรีายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพจิารณาเห็นชอบการใหปริญญา
บัตร ระดับปรญิญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม) (วาระ4.3)

ลําดับ ชื่อปรญิญา จํานวน(ราย)
1 ปรญิญาครศุาสตรมหาบัณฑติ 3
2 ปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 1
3 ปรญิญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 2

รวมท้ังสิ้นจํานวน 6

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปรญิญาบัตร ระดับปรญิญาโท จํานวน 6 ราย

4. พิ จ า ร ณ าก าร ป รับ ป รุ ง แก ไ ขห ลั ก สู ต ร (ส ม อ . 08 ) ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ฉบับป พ.ศ. 2556 และวิทยาลัยการฝกหัดครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
ศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 รวม 2 สาขาวชิา (วาระ 4.4)

มติที่ประชุม เห็นชอบการนําเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ฉบับป
พ.ศ. 2556 และวิทยาลัยการฝกหัดครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ฉบับป
พ.ศ. 2556 รวม 2 สาขาวชิา ทัง้นี้ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวชิาการ ทั้งนี้เมื่อ
แกไขเรยีบรอยแลว ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนนิงานของสภามหาวทิยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร
และสภามหาวทิยาลัย เพื่อนําสง สกอ. ตอไป

5. พิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวชิาชพีครู ฉบับป พ.ศ. 2556 (วาระ 4.5)

มติที่ประชุม เห็นชอบการนําเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ฉบับป พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ ทั้งนี้เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวทิยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวทิยาลัย เพื่อนําสง สกอ. ตอไป

6. พจิารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (วาระ 4.6)

มตทิี่ประชุม ใหปรับแกตามมตขิองสภาวชิาการ และนําเสนอหลักสูตรอกีครั้ง รายละเอียด
การแกไขดังนี้
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6.1) หนา 1 ช่ือสาขาวชิา ควรเปลี่ยนช่ือใหมใหนาสนใจ
6.2) หนา 7 ขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร ใหปรับใหม โดยปรับขอความตามลําดับ

ดังนี้ (1) เนนความรู (2) เนนความสามารถ ทักษะ การประยุกตใช (3) เนนคุณธรรม จรยิธรรม
6.3) หนา 14 ขอ 2.2) กลุมวชิาพื้นฐานวชิาชีพ แกไขดังนี้

รหัสวิชา 1631103 ความรูพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร 3(3-0-6) ใหตัดคําวา “ความรู” ออก ปรับช่ือรายวิชาเปน “พื้นฐานทางบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร”

รหัสวิชา 1631106 การรูสารสนเทศ 3(2-2-5) ช่ือภาษาอังกฤษ
Information Literacy ใหแปลภาษาไทยใหตรงกับช่ือภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา 1633115 หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) ช่ือรายวิชาไมตรง
กับหนา 109 ปรับแกไขใหตรงกันทุกหนาที่เกี่ยวของ

รหัสวิชา 1634601 การจัดการหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 3(2-2-5)
รหัสวชิาไมตรงกับหนา 19 ปรับแกไขใหตรงกันทุกหนาที่เกี่ยวของ

6.4) หนา 15-16 รหัสวิชา 1631501 หองสมุดโรงเรียน 3(3-0-6), 1632104 หองสมุด
ประชาชน 3(3-0-6),1632602 หองสมุดเฉพาะ 3(3-0-6) และ 1634403 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
3(3-0-6) ควรบูรณาการ 4 รายวิชานี้ เปนรายวิชาเดียวกัน เนื่องจากคําอธิบายรายวิชาใกลเคียงกัน
ควรเพิ่มเตมิคําอธิบายรายวิชาใหมีการจัดหองสมุดในหางสรรพสินคา การสรางจุดเดน จุดสนใจในการ
อยากเขาไปใชบรกิารหองสมุด

รหัสวิชา 1633119 แหลงสารสนเทศทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3(3-0-6) และ รหัสวิชา 1633120 แหลงสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) ควร
บูรณาการ 2 รายวชิานี้ เปนรายวชิาเดยีวกัน เนื่องจากคําอธบิายรายวชิาใกลเคยีงกัน

6.5) หนา 16 รหัสวิชา 1631604 ระบบเครือขายสารสนเทศ 3(3-0-6) และรหัสวิชา
1631605 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) ควรบูรณาการ 2 รายวชิานี้ เปนรายวชิาเดยีวกัน

6.6) หนา 17 รหัสวิชา 1631607 การพัฒนาหองสมุดดิจิทัล 3(2-2-5) ควรปรับเปน
รายวชิาในกลุมบังคับเรยีนมากกวาเปนรายวชิาเลอืกเรยีน และเพิ่มขอความในคําอธบิายรายวชิาโดยเนน
ใหมกีารปฏบิัตงิานไดจรงิ

รหัสวชิา 1632403 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการประยุกตใชในสํานักงาน
3(2-2-5) ไมมคีําอธบิายรายวชิา เพิ่มเตมิใหสมบูรณดวย

ขอ 2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ควรเพิ่ม “สหกิจศึกษา”ใน
โครงสรางหลักสูตร เพื่อเปนทางเลอืกใหนักศกึษาไดเลอืกเรยีนมากขึ้น
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6.7) หนา 19 รหัสวิชา 1632101 การจัดการหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 3(2-2-5)
รหัสวิชาไมตรงกับหนา 14 โดยปรับแกไขเปน “รหัสวิชา 1634601 การจัดการหองสมุดและศูนย
สารสนเทศ 3(2-2-5)”

6.8) หนา 27 รายวชิา 1634201 การวจัิยเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร 3(2-2-5) ควรระบุใหชัดเจนในคําอธิบายรายวิชา ตองการทําวิจัยในแนวทางไหน กําหนดให
ชัดเจนในการทําวจัิยในรายวชิานี้ถาตองการผลที่ไดในการทําวจัิยไปตอยอดได ตองเพิ่มอกี 1 รายวชิา

6.9) หนา 31 รายวิชา 1633123 แหลงสารสนเทศของประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) ใน
คําอธิบายรายวิชา รายวิชานี้มีความสําคัญอยางไร แตกตางอยางไรจาก เอเชีย หรือทวีปอื่น ควรมีการ
กําหนดใหชัดเจน

6.10) หนา 38 อาจารยกิตติศักดิ์ คงพูน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเพิ่มขอมูล
ผลงานทางวชิาการ เอกสารการสอน งานวจัิย ตํารา และบทความทางวชิาการดวย

6.11) หนา 39 อาจารยนนทนันท แยมวงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเพิ่มขอมูล
ผลงานทางวชิาการ เอกสารการสอน งานวจัิย ตํารา และบทความทางวชิาการดวย

6.12) หนา 56-61 ขอ 3.2 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูฯ
ควรเนนความรับผิดชอบหลักใหครบทุกทักษะ อยางนอย 1-2 จุดในแตละทักษะ

6.13) หนา 80 สรุปรายงานผลการวิ จัยฯ ควรมีการติดตามผลสําเร็จวาสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ไดจัดกิจกรรมที่ตอบสนอง ผูใชบัณฑิตหรือไม ไมมีภาพ
สะทอนใหเห็นวาผูใชบัณฑิตพอใจบัณฑิตมากนอยแคไหน จุดขายคืออะไร ในการประเมินหลักสูตรครั้ง
ตอไป ตองเชิญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ บัณฑิต นักศึกษา และอาจารยผูสอน รวมในการ
ประเมนิ เก็บขอมูลดวย

6.14) หนา 109 -116 ตารางปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ
หลักสูตร คณะกรรมการสภาวชิาการเสนอแนะดังนี้

6.14.1 ควรตรวจสอบเลขหนาที่อางองิในตารางใหถูกตองกับหนาที่แกไข
6.14.2 ควรตรวจสอบรหัสวชิา ช่ือวชิา ที่อางองิใหตรงกับโครงสรางหลักสูตร
6.14.3 ควรใหหัวเรื่องตารางทุกหนาในเรื่องที่อางอิง ในแตละเรื่องใหตรงกัน

ภาพรวมของคณะกรรมการสภาวิชาการตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 รายละเอียด
ดังน้ี

1. ควรเปลี่ยนช่ือสาขาวชิาใหม ใหนาสนใจ
2. สรางหลักสูตรใหมีรายวิชาที่นาเรียน เนนการคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็น แสดง

ผลงาน มกีารจัดประกวดแขงขันการตกแตงหองสมุด ควรเนนรายวชิาที่สอนใหปฏบิัตงิานไดจรงิ
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3. ควรบูรณาการรายวิชาที่มีช่ือรายวิชาเหมือนกัน เนื้อหารายวิชาใกลเคียงกัน รวมเปน
รายวชิาเดยีวกัน

4. รายวชิาในกลุมบังคับเรียนเนนเฉพาะทางดานสารสนเทศมากเกินไป ควรเพิ่มรายวิชา
ที่เกี่ยวของกับบรรณารักษศาสตร ใหเทากัน

5. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรจัดใหเรียนภาคการศึกษาละ 2 รายวิชา และ
สิ้นสุดในภาคการศกึษาที่ 1 ช้ันปที่ 3

6. ควรใหนักศึกษาที่เรียนเขาไปฝกประสบการณวิชาชีพในสถานที่จริง ปฏิบัติงานจริง
เพื่อประสบการณตรงของบัณฑติ

7. พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 สังกัดคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (วาระ 4.7)

มตทิี่ประชุม เห็นชอบการนําเสนอหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาฟสิกสประยุกต
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 โดยมีเงื่อนไขใหปรับแกตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการไดให
ขอเสนอแนะไวในเลม และเมื่อแกไขตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบรอยแลว ใหนําเขา
วาระที่ 5 เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ กอนนําเสนอคณะกรรมการดําเ นินงานของ
สภามหาวทิยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรตอไป รายละเอยีดดังนี้

7.1) หนา ก คํานํา ใหปรับใหมทั้งหมด ควรเขียนสรุปขอความที่เกี่ยวกับการปรับปรุง
หลักสูตรเดมิ และพัฒนาไปหลักสูตรใหมขัน้ตอนอยางไร และใหนําขอความสวนที่วพิากษหลักสูตรมาใส
โดยนําสวนที่สําคัญมาใสไวในบทคํานํา

7.2) หนา 2 ขอ 8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา เสนอแนะให
เพิ่มเตมิขอความตอทายในขอ 8.1 ออกแบบผลติภัณฑทางการแพทยสําหรับผูสูงอายุ

7.3) หนา 4 ขอ 11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนฯ เขียนขอความใหม
เขยีนใหสะทอนถงึความจําเปนของสาขาวชิานี้จรงิๆ ควรเขยีนใหชัดเจน

7.4) หนา 7 ขอ 13.3 การบริหารจัดการ ใหแกไข “สาขาวิชาฟสิกส” เปน “สาขาวิชา
ฟสกิสประยุกต”

7.5) หนา 8 ขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร ใหปรับใหม โดยปรับขอความตามลําดับ
ดังนี้ (1) เนนความรู (2) เนนความสามารถ ทักษะ การประยุกตใช (3) เนนคุณธรรม จริยธรรม ควร
เหลอื 3 ขอ และทบทวนรายวชิาที่มาสอดคลองกับวัตถุประสงคดวย

7.6) หนา 10 ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ควรมีการกําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษา
ใหชัดเจน เชน สายวทิย-คณติ, ศลิป-คํานวณ เปนตน หรอืรับทุกแผนการเรยีน

7.7) หนา 13 ขอ 2.1 กลุมวชิาแกน
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รหัสวิชา 4010001 English for Applied Physics 1 3(3-0-6) ควรมีช่ือ
ภาษาไทยกํากับเหมอืนรายวชิาอื่นๆดวย และแกไขในหนา 53 ดวย

รหัสวิชา 4010002 English for Applied Physics 2 3(3-0-6) ควรมีช่ือ
ภาษาไทยกํากับเหมอืนรายวชิาอื่นๆดวย และแกไขในหนา 53 ดวย

7.8) หนา 14 รหัสวิชา 5661102 การเขียนแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน 2(1-3-4)
นักศกึษาสาขาวชิาฟสกิสประยุกตจําเปนตองเรยีนหรอืไม คณะกรรมการหลักสูตรพจิารณาอกีครัง้

รหัสวิชา 4012802 การพัฒนาชุดทดลองกลศาสตร 3(2-2-5) ให
ปรับช่ือวิชาภาษาไทยเปน “การพัฒนาชุดทดลองกลศาสตรแบบบูรณาการ” และปรับช่ือภาษาอังกฤษ
ใหตรงกับภาษาไทยดวย

รหัสวชิา 4012803 การพัฒนาชุดทดลองไฟฟาและแมเหล็ก 3(2-2-
5) ใหปรับช่ือวิชาภาษาไทยเปน “การพัฒนาชุดทดลองไฟฟาและแมเหล็กแบบบูรณาการ” และปรับ
ช่ือภาษาอังกฤษใหตรงกับภาษาไทยดวย

7.9) หนา 15 รหัสวิชา 4012804 การพัฒนาชุดทดลองความรอน 3(2-2-5) ใหปรับช่ือ
วชิาภาษาไทยเปน “การพัฒนาชุดทดลองความรอนแบบบูรณาการ” และปรับช่ือภาษาอังกฤษใหตรงกับ
ภาษาไทยดวย

ขอ 2.2.2 เลือกเรียน 9 หนวยกิต ควรปรับรายวิชาเลือกเรียนใหเหลือ
ประมาณ 6-9 รายวชิา เนื่องจากรายวชิามากเกนิไป

7.10) หนา 16 ขอ 2.4 กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ ควรเพิ่มกลุม“สหกจิศกึษา” ดวย
7.11) หนา 18 แผนการเรียน ช้ันป 2 ภาคการศึกษาที่ 1 รหัสวิชา 4010001 English for

Applied Physics 1 3(3-0-6) ควรมช่ืีอภาษาไทยกํากับเหมอืนรายวชิาอื่นๆดวย
แผนการเรียน ช้ันป 2 ภาคการศึกษาที่ 2 รหัสวิชา 4010002 English for

Applied Physics 2 3(3-0-6) ควรมีช่ือภาษาไทยกํากับเหมือนรายวิชาอื่นๆดวย และควรจัดใหเรียนใน
ช้ันปที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 1

7.12) หนา 25 รหัสวิชา 4010002 English for Applied Physics 2 3(3-0-6) ปรับ
คําอธบิายรายวชิาใหม ควรเนนคําศัพทเฉพาะวชิาชีพ และการพูดเพื่อนําเสนอผลงาน ของนักศกึษา

7.13) หนา 27 รหัสวชิา 4113109 สถติเิพื่อการวจัิย 3(2-2-5) ปรับคําอธบิายรายวชิาใหม
ควรเขยีนใหเปนการวจัิย เนนเรื่องอะไร

รหัสวิชา 5661102 การเขียนแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน 2(1-3-4)
นักศึกษาสาขาวิชาฟสิกสประยุกตจําเปนตองเรียนหรือไม คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาอีกครั้ง
เครื่องมอืที่ใชคอือะไร เกี่ยวของกับฟสกิสอยางไร
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7.14) หนา 28 คําอธิบายรายวิชา 4012802 การพัฒนาชุดทดลองกลศาสตร
3(2-2-5) ใหปรับช่ือวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหตรงกัน และใหตัดคําตนของคําอธิบายรายวิชา
คําวา “ศกึษาและ” ออก

คําอธิบายรายวิชา 4012803 การพัฒนาชุดทดลองไฟฟาและแมเหล็ก 3(2-2-5)
ใหปรับช่ือวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหตรงกัน และใหตัดคําตนของคําอธิบายรายวิชา คําวา
“ศกึษาและ” ออก

7.15) หนา 29 รหัสวิชา 4012801 การสรางอุปกรณตนแบบ 2(1-2-5) ใหตัดคําตนของ
คําอธบิายรายวชิา คําวา “ศกึษา” ออก

คําอธบิารายวชิา 4012804 การพัฒนาชุดทดลองความรอน 3(2-2-5) ใหปรับช่ือ
วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหตรงกัน และใหตัดคําตนของคําอธิบายรายวิชา คําวา “ศึกษาและ”
ออก

7.16) หนา 31 รหัสวิชา 4012805 การพัฒนาชุดทอลองวิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ
3(2-2-5) ในคําอธิบายรายวิชาใหตัดขอความ “(เคมี ชีววิทยา ฟสิกส )” ออก และแกไขเปน
“ทุกศาสตร”

7.17) หนา 37 ผลงานอาจารยประจําหลักสูตร(ลําดับที่ 1 ) นายสืบตระกูล สุชาติ
ใหเพิ่มเตมิขอมูลในขอ 5.1 เอกสารการสอน ดวย

7.18) หนา 38 ผลงานอาจารยประจําหลักสูตร(ลําดับที่ 2) นายเจษฎา ประทุมสิทธิ์
ใหเพิ่มเตมิขอมูลในขอ 5.1 เอกสารการสอน ดวย

7.19) หนา 39 ผลงานอาจารยประจําหลักสูตร(ลําดับที่ 3) นายวุฒิชัย แพงาม ใหเพิ่มเติม
ขอมูลในขอ 5.1 เอกสารการสอน ดวย

7.20) หนา 40 ผลงานอาจารยประจําหลักสูตร (ลําดับที่ 4) นายอาทิตย สารสมบูรณ
ใหเพิ่มเตมิขอมูลในขอ 5.1 เอกสารการสอน ดวย

7.21) หนา 41 ผลงานอาจารยประจําหลักสูตร (ลําดับที่ 5) นายสุธี เพชราวุธ ใหเพิ่มเติม
ขอมูลในขอ 5.1 เอกสารการสอน ดวย

7.22) หนา 61 ขอ 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพทางดานอื่นๆ ใหเพิ่มเติมขอความ
ตอทาย “สาขาวชิาฟสกิส” เปน “สาขาวชิาฟสกิสประยุกต” โดยแกไขทุกขอความที่ปรากฏในหนานี้

7.23) หนา 62 ขอ 1 การบริหารหลักสูตร ใหแกไขขอความในตาราง ขอความวา“ดาน
คอมพวิเตอรแอนเิมชันและมัลติมีเดีย” แกไขเปน “ดานฟสิกสประยุกต” โดยแกไขทุกขอความที่ปรากฏ
ในหนานี้

7.24) หนา 66 ขอ 3 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายระเอียดหลักสูตร ใหตัด
ขอความวา “สาขาวชิาคอมพวิเตอร” ออก



8

7.25) หนา 70-72 รายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
หลักสูตรปรับปรุง 2553 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณารายงานการประเมินหลักสูตรใหม
เนื่องจากยังไมสะทอนใหเห็นถึงความตองการของตลาดแรงงาน ผูใชบัณฑิต หรือความตองการของ
ผูเรยีน ควรแสดงเปนกราฟเพื่อใหเห็นภาพ

ภาพรวมของคณะกรรมการสภาวิชาการตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟสกิสประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 รายละเอยีดดังน้ี

1. ปรับแกไขตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการเสนอแนะไวในเลม
2. ควรออกแบบรายวิชาใหหลากหลาย มีการออกแบบ การประยุกต เนนปฏิบัติ

สามารถนําไปใชในการทํางานได
3. ควรมกีารจัดชุดทดลองโดยบูรณาการหลายศาสตรเขาดวยกัน
4. ควรมกีารศกึษาดูงานที่ สสวช. ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐใหมๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาความ

แตกตางของการผลติชุดทดลอง
5. ควรปรับแผนการเรยีน ใหเปนแผนการเรยีนเดยีว
6. ควรเรียงรหัสวิชา ในแตละกลุมโดยจากนอยไปหามาก ทั้งโครงสรางรายวิชา และ

คําอธบิายรายวชิา ทุกหนาที่เกี่ยวของ
7. ควรมกีารบูรณาการรวมรายวชิาที่มคีวามสัมพันธกันรวมเปนรายวชิาเดยีวกัน

8. พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ.
2559 สังกัดคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (วาระ 4.8)

มตทิี่ประชุม ถอนวาระนี้ และใหนําเสนอหลักสูตรใหมในการประชุมครัง้ตอไป

9. เรื่องรายงานการแกไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอมในเอเชีย หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2558 ตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ (ในการประชุมคร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 20
มกราคม พ.ศ. 2559 และในการประชุมคร้ังที่ 4/2559 เมื่อวันพุธที่ 30 มนีาคม 2559) (วาระ 5.1)

มตทิี่ประชุม ถอนวาระนี้ และใหนําเสนอใหมในการประชุมครัง้ตอไป

10. เรื่องรายงานการแกไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวชิาการ (ในการประชุมคร้ังที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 30 มนีาคม 2559) (วาระ 5.2)

มตทิี่ประชุม ถอนวาระนี้ และใหนําเสนอใหมในการประชุมครัง้ตอไป
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบฝายเลขานุการจะดําเนินการแจงมติที่ประชุม
ใหผูเกี่ยวของทราบตอไป

(อาจารยณัฐพล  ชุมวรฐาย)ี
ผูชวยเลขานุการ


