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รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร
คร้ังที่ 5/2559

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย

ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.สุทธินันทน พรหมสุวรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง กรรมการผูแทนวทิยาลัยการฝกหัดครู
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤชนนท บงึไกร กรรมการผูแทนคณะวทิยาการจัดการ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรนิทร  อนิทพรหม กรรมการผูแทนคณะมนุษยศาสตรและ

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

ผูลาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.ณรงค  ปนนิ่ม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย ดร.วรากร ไมเรยีง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย ดร.พิชิต  ฤทธิ์จรูญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
1. อาจารยสถาพร วรีะสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน/นายทะเบียน นําเสนอขอมูลบัญชี
รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่
2/2558 (รอบ 2)
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2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจักษ ไมเจรญิ รองคณบดฝีายวชิาการ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสวียน เจนเขวา อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร/นําเสนอหลักสูตรศลิปศาสตร-
บัณฑติ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร

4. อาจารยกติตศัิกดิ์ คงพูน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/รวมนําเสนอ
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

5. อาจารยนนทนันท แยมวงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/รวมนําเสนอ
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

6. อาจารยเพ็ญรุง  แปงใส อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/รวมนําเสนอ
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

7. ผูชวยศาสตราจารยเพชรา ศรคีําภา อาจารยประจําหลักสูตร/รวมนําเสนอหลักสูตร
ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

8. อาจารย ดร.สมคดิ สุทธิธารธวัช รองคณบดฝีายวชิาการ คณะวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี/รวมรับฟงขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการสภาวชิาการ

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สบืตระกูล สุชาติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/นําเสนอหลักสูตร
วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสกิสประยุกต
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

10. อาจารย ดร.เจษฎา ประทุมสทิธิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/นําเสนอหลักสูตร
วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสกิสประยุกต
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

11. อาจารย ดร.วุฒชัิย  แพงาม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/นําเสนอหลักสูตร
วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสกิสประยุกต
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
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12. อาจารยอาทติย สารสมบูรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/นําเสนอหลักสูตร
วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสกิสประยุกต
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

13. อาจารย ดร.วรวด ี สุชัยยะ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/นําเสนอหลักสูตร
วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

14. อาจารย ดร.สุธาทพิย ทองเลม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/นําเสนอหลักสูตร
วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

15. ผูชวยศาสตราจารยชโนภาส ชนลักษณดาว อาจารยประจําหลักสูตร/นําเสนอหลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสุนยี หะหวัง อาจารยประจําสังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร/ใหขอมูลการปรับหลักสูตร
(สมอ.08)

17. อาจารยอนุวัฒน  คชวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ใหขอมูลการ
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของสภาวชิาการ
/หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ
สาขาวิชาเทคโนโลยภูีมิศาสตร
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

18. อาจารยฉัตรศริิ  กลั่งเนยีม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ใหขอมูลการ
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของสภาวชิาการ
/หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ
สาขาวิชาเทคโนโลยภูีมิศาสตร
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

19. ผูชวยศาสตราจารยดร.อรพรรณ อนุรักษวรกุล รองคณบด ีบัณฑิตวทิยาลัย/ใหขอมูลการ
นําเสนอผลงานการวิจัยของบัณฑติระดับ
ปรญิญาโท

20. นางสาวเนตรนุช อาษากจิ นักวชิาการ บัณฑติวทิยาลัย
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เปดประชุมเวลา 09.30 น.
รองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม

ระเบยีบวาระที่กําหนด

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุมแจงที่ประชุมทราบเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยฯ

ไดจัดกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการ "การจัดทําเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน" ใหกับ
คณาจารยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ณ หองประชุมเฉลิมพระบารมี ช้ัน 8 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ วิทยากรที่ใหความรูและเสนอแนะแนวทางการจัดทําเอกสารประกอบการสอน/เอกสาร
คําสอน คือ ศาสตราจารยชุติมา สัจจานนท ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกคณาจารยในการเขาสู
ตําแหนงทางวชิาการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 4/2559
ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดมีการประชุม

ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
ช้ัน 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม
จํานวน 16 หนา รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

จงึเรยีนเสนอใหคณะกรรมการสภาวชิาการ พจิารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ที่
4/2559

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2559 โดยไมมีการแกไข หากมีขอ
แกไข กรุณาแจงฝายเลขาเพื่อแกไขตอไป

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเน่ือง
ไมมี

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา
4.1 พิจารณาบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการ

ใหปรญิญาบัตร ระดับปรญิญาตร ีประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม)
ประธานที่ประชุมนําเขาวาระที่ 4.1 เรื่องพิจารณาการเสนอใหปริญญาบัตร ระดับ

ปรญิญาตร ีประจําภาคการศกึษาที่ 2/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม)
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ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ กลาวเชิญอาจารยสถาพร
วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ /นายทะเบียน ใหรายละเอียดการเสนอบัญชี
รายช่ือผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558 (รอบ 3) (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 3) (เอกสารนอกเลม)
รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

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

4.2 พิจารณาบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการ
ใหประกาศนียบัตรบัณฑิต (วชิาชพีครู) ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอก
เลม)

ประธานที่ประชุมนําเขาวาระที่ 4.2 เรื่องพิจารณาบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อ
เสนอพิจารณาเห็นชอบการใหประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558
(รอบ 3) (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ กลาวเชิญอาจารยสถาพร
วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ /นายทะเบียน ใหรายละเอียดการเสนอบัญชี
รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ประจําภาคการศกึษาที่ 2/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม)
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อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ/นายทะเบียน
ขอนําเสนอบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหประกาศนียบัตรบัณฑิต
(วิชาชีพครู) ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม) รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน(ราย)
ประกาศนยีบัตรบัณฑติ (วชิาชีพครู) 55

รวมท้ังสิ้นจํานวน 55

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอใหประกาศนยีบัตรบัณฑติ (วชิาชีพครู) จํานวน 55 ราย

4.3 พิจารณาบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการ
ใหปรญิญาบัตร ระดับปรญิญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม)

ประธานที่ประชุมนําเขาวาระที่ 4.2 เรื่องพิจารณาบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อ
เสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2558
(รอบ 3) (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ กลาวเชิญอาจารยสถาพร
วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ /นายทะเบียน ใหรายละเอียดการเสนอบัญชี
รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท ประจํา
ภาคการศกึษาที่ 2/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม)

อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ/นายทะเบียน
ขอนําเสนอบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร
ระดับปรญิญาโท ประจําภาคการศกึษาที่ 2/2558 (รอบ 3) (เอกสารนอกเลม) รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

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

รวมท้ังสิ้นจํานวน 6

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปรญิญาบัตร ระดับปรญิญาโท จํานวน 6 ราย
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4.4 พิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ฉบับป พ.ศ. 2556 และวิทยาลัยการฝกหัดครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
ศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 รวม 2 สาขาวชิา

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเสนอขอมูล เรื่องการ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ฉบับป พ.ศ. 2556 และวิทยาลัยการฝกหัดครู
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 รวม 2 สาขาวิชา
รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 แลวนั้น เนื่องจาก
1) อาจารยกัญณภัทร นิธิศวราภากุล ไดปรับเปลี่ยนไปประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2) อาจารยสุพจน ไทยสุริยะ ไดลาออกแลว 3) อาจารยภัสราภรณ
ทาทอง ลาศึกษาตอ และ 4) อาจารยอุมาพร ยุวชิต ยายไปประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้นเพื่อใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร
และการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรจากเดิม 1) อาจารยกัญณภัทร นิธิศวราภากุล
เปน อาจารยเสถียรพันธุ ขุนมนตรี 2) อาจารยสุพจน ไทยสุริยะ เปน อาจารยจตุพร อินทรสุวรรณ
3) อาจารยภัสราภรณ ทาทอง เปน อาจารยศศวิมิล พลายชุม 4) อาจารยอุมาพร ยุวชิต เปน อาจารย
ชนศิา ดาทุมมา ทัง้นี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดไวและตาม
แผนพัฒนาหลักสูตร

2) วิทยาลัยการฝกหัดครูไดพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตร
นี้แลว เมื่อวันที่ 28 สงิหาคม พ.ศ. 2556 แลวนัน้ เนื่องจากโครงสรางหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะดาน
จํานวนหนวยกติวชิาเอกบังคับ และวชิาเอกเลอืกจํานวนหนวยกติพิมพผิดพลาด จึงทําใหจํานวนหนวย
กิตไมตรงกับแผนการเรียนการสอนของนักศึกษา (อยูในหนา 9 ของเลม มคอ.2) และจํานวนช่ัวโมง
เรียน รายวิชา 2061507 พื้นฐานทฤษฎีดนตรีสากล 3(2-2) ในหนาคําอธิบายรายวิชาจํานวนช่ัวโมง
เรียนไมตรงกัน (อยูในหนา 27 ของเลม มคอ.2) ดังนั้นเพื่อใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการ
สอน การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย สาขาวิชา
ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุมัติแกไขจํานวน
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หนวยกิตใหถูกตอง ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดไวและ
ตามแผนพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม เห็นชอบการนําเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ฉบับป พ.ศ. 2556 และวิทยาลัยการฝกหัดครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา
ฉบับป พ.ศ. 2556 รวม 2 สาขาวิชา ทั้งนี้ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ทั้งนี้เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝายกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวทิยาลัย เพื่อนําสง สกอ. ตอไป

4.5 พิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวชิาชพีครู ฉบับป พ.ศ. 2556

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเสนอขอมูล เรื่องการ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ฉบับป
พ.ศ. 2556 รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

วิทยาลัยการฝกหัดครูไดปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบใหความเห็นชอบ
หลักสูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 แลวนั้น เนื่องจากผูชวยศาสตราจารยพานิช
บัวสําอางค ซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตร ไดปรับเปลี่ยนไปประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการประชุมสัมมนาและการจัดงาน ดังนั้นเพื่อใหการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย
สาขาวชิาวชิาชีพครู วทิยาลัยการฝกหัดครู มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตร จากเดิมผูชวยศาสตราจารยพานิช บัวสําอางค  เปน รองศาสตราจารย
ทิวัตถ มณีโชติ ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดไวและตาม
แผนพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม เห็นชอบการนําเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ฉบับป พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ ทั้งนี้เมื่อแกไขเรียบรอยแลว ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวทิยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวทิยาลัย เพื่อนําสง สกอ. ตอไป
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4.6 พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเสนอขอมูลเรื่อง
พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยเสวียน เจนเขวา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําเสนอ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559 ตอคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ไดบูรณาการ
รายวิชาใหทันสมัย เพื่อใหตรงตอความตองการของผูใชบัณฑิต และบัณฑิตสามารถนําไปประกอบ
อาชีพ และพัฒนาตนเอง ชุมชน ทองถิ่นและสังคมตอไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบยีบวาระนี้

มติที่ประชุม ใหปรับแกตามมติของสภาวิชาการ และนําเสนอหลักสูตรอีกครั้ง
รายละเอยีดการแกไขดังนี้

1) หนา 1 ช่ือสาขาวชิา ควรเปลี่ยนช่ือใหมใหนาสนใจ
2) หนา 7 ขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร ใหปรับใหม โดยปรับขอความ

ตามลําดับ ดังนี้ (1) เนนความรู (2) เนนความสามารถ ทักษะ การประยุกตใช (3) เนนคุณธรรม
จรยิธรรม

3) หนา 14 ขอ 2.2) กลุมวชิาพื้นฐานวชิาชีพ แกไขดังนี้
รหัสวิชา 1631103 ความรูพื้นฐานทางบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร 3(3-0-6) ใหตัดคําวา “ความรู” ออก ปรับช่ือรายวิชาเปน “พื้นฐานทาง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร”

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

รหัสวิชา 1633115 หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) ช่ือรายวิชาไม
ตรงกับหนา 109 ปรับแกไขใหตรงกันทุกหนาที่เกี่ยวของ

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

4) หนา 15-16 รหัสวิชา 1631501 หองสมุดโรงเรียน 3(3-0-6), 1632104
หองสมุดประชาชน 3(3-0-6),1632602 หองสมุดเฉพาะ 3(3-0-6) และ 1634403 หองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 3(3-0-6) ควรบูรณาการ 4 รายวิชานี้ เปนรายวิชาเดียวกัน เนื่องจากคําอธิบาย
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รายวชิาใกลเคยีงกัน ควรเพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชาใหมีการจัดหองสมุดในหางสรรพสินคา การสราง
จุดเดน จุดสนใจในการอยากเขาไปใชบรกิารหองสมุด

รหัสวิชา 1633119 แหลงสารสนเทศทางมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 3(3-0-6) และ รหัสวิชา 1633120 แหลงสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6) ควรบูรณาการ 2 รายวชิานี้ เปนรายวชิาเดยีวกัน เนื่องจากคําอธบิายรายวชิาใกลเคยีงกัน

5) หนา 16 รหัสวิชา 1631604 ระบบเครือขายสารสนเทศ 3(3-0-6) และ
รหัสวิชา 1631605 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) ควรบูรณาการ 2 รายวิชานี้ เปน
รายวชิาเดยีวกัน

6) หนา 17 รหัสวิชา 1631607 การพัฒนาหองสมุดดิจิทัล 3(2-2-5) ควรปรับ
เปนรายวิชาในกลุมบังคับเรียนมากกวาเปนรายวิชาเลือกเรียน และเพิ่มขอความในคําอธิบายรายวิชา
โดยเนนใหมกีารปฏบิัตงิานไดจรงิ

รหัสวิชา 1632403 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการประยุกตใชใน
สํานักงาน 3(2-2-5) ไมมคีําอธบิายรายวชิา เพิ่มเตมิใหสมบูรณดวย

ขอ 2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ควรเพิ่ม “สหกิจศึกษา”
ในโครงสรางหลักสูตร เพื่อเปนทางเลอืกใหนักศกึษาไดเลอืกเรยีนมากขึ้น

7) หนา 19 รหัสวิชา 1632101 การจัดการหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
3(2-2-5) รหัสวชิาไมตรงกับหนา 14 โดยปรับแกไขเปน “รหัสวิชา 1634601 การจัดการหองสมุดและ
ศูนยสารสนเทศ 3(2-2-5)”

8) หนา 27 รายวิชา 1634201 การวิจัยเบื้องตนทางบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร 3(2-2-5) ควรระบุใหชัดเจนในคําอธิบายรายวิชา ตองการทําวิจัยในแนวทางไหน
กําหนดใหชัดเจนในการทําวจัิย ในรายวชิานี้ถาตองการผลที่ไดในการทําวจัิยไปตอยอดได ตองเพิ่มอีก
1 รายวชิา

9) หนา 31 รายวชิา 1633123 แหลงสารสนเทศของประชาคมอาเซียน 3(3-0-6)
ในคําอธบิายรายวิชา รายวิชานี้มีความสําคัญอยางไร แตกตางอยางไรจาก เอเชีย หรือทวีปอื่น ควรมี
การกําหนดใหชัดเจน

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

11) หนา 39 อาจารยนนทนันท แยมวงษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเพิ่ม
ขอมูลผลงานทางวชิาการ เอกสารการสอน งานวจัิย ตํารา และบทความทางวชิาการดวย

12) หนา 56-61 ขอ 3.2 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรยีนรูฯ ควรเนนความรับผิดชอบหลักใหครบทุกทักษะ อยางนอย 1-2 จุดในแตละทักษะ

13) หนา 80 สรุปรายงานผลการวิจัยฯ ควรมีการติดตามผลสําเร็จวาสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ไดจัดกิจกรรมที่ตอบสนอง ผูใชบัณฑิตหรือไม ไมมีภาพ
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สะทอนใหเห็นวาผูใชบัณฑติพอใจบัณฑติมากนอยแคไหน จุดขายคอือะไร ในการประเมนิหลักสูตรครั้ง
ตอไป ตองเชิญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ บัณฑิต นักศึกษา และอาจารยผูสอน รวมในการ
ประเมนิ เก็บขอมูลดวย

14) หนา 109 -116 ตารางปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
วพิากษหลักสูตร คณะกรรมการสภาวชิาการเสนอแนะดังนี้

14.1 ควรตรวจสอบเลขหนาที่อางอิงในตารางใหถูกตองกับหนาที่
แกไข

14.2 ควรตรวจสอบรหัสวิชา ช่ือวิชา ที่อางอิงใหตรงกับโครงสราง
หลักสูตร

14.3 ควรใหหัวเรื่องตารางทุกหนาในเรื่องที่อางอิง ในแตละเรื่องให
ตรงกัน

ภาพรวมของคณะกรรมการสภาวชิาการตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 รายละเอียด
ดังน้ี

1. ควรเปลี่ยนช่ือสาขาวชิาใหม ใหนาสนใจ
2. สรางหลักสูตรใหมีรายวิชาที่นาเรียน เนนการคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็น

แสดงผลงาน มกีารจัดประกวดแขงขันการตกแตงหองสมุด ควรเนนรายวชิาที่สอนใหปฏบิัตงิานไดจรงิ
3. ควรบูรณาการรายวิชาที่มีช่ือรายวิชาเหมือนกัน เนื้อหารายวิชาใกลเคียงกัน

รวมเปนรายวชิาเดยีวกัน
4. รายวิชาในกลุมบังคับเรียนเนนเฉพาะทางดานสารสนเทศมากเกินไป ควรเพิ่ม

รายวชิาที่เกี่ยวของกับบรรณารักษศาสตร ใหเทากัน
5. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรจัดใหเรียนภาคการศึกษาละ 2 รายวิชา

และสิ้นสุดในภาคการศกึษาที่ 1 ช้ันปที่ 3
6. ควรใหนักศึกษาที่เรียนเขาไปฝกประสบการณวิชาชีพในสถานที่จริง ปฏิบัติงาน

จรงิ เพื่อประสบการณตรงของบัณฑติ

4.7 พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเสนอขอมูลเรื่อง
พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช
2559
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ผูชวยศาสตราจารยสืบตระกูล สุชาติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรนนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559 ตอคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ไดพัฒนาหลักสูตร
ใหมีความนาสนใจ เนนการปฏิบัติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผูเรียนใหมากขึ้น เสริมทักษะการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ออกแบบผลิตภัณฑทางการแพทย พัฒนาชุดทดลองทางดาน
วทิยาศาสตร และศาสตรอื่น โดยบูรณาการในหลายๆวิชาที่ใกลเคียงกัน เพื่อใหบัณฑิตสามารถนําไป
ประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเอง ชุมชน ทองถิ่นและสังคมตอไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบยีบวาระนี้

มติที่ประชุม เห็นชอบการนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
ประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 โดยมีเงื่อนไขใหปรับแกตามที่คณะกรรมการ
สภาวิชาการไดใหขอเสนอแนะไวในเลม และเมื่อแกไขตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ
เรียบรอยแลว ใหนําเขาวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ กอนนําเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสภามหาวทิยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรตอไป รายละเอยีดดังนี้

1) หนา ก คํานํา ใหปรับใหมทั้งหมด ควรเขียนสรุปขอความที่เกี่ยวกับการ
ปรับปรุง หลักสูตรเดิม และพัฒนาไปหลักสูตรใหมขั้นตอนอยางไร และใหนําขอความสวนที่วิพากษ
หลักสูตรมาใส โดยนําสวนที่สําคัญมาใสไวในบทคํานํา

2) หนา 2 ขอ 8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา เสนอแนะให
เพิ่มเตมิขอความตอทายในขอ 8.1 ออกแบบผลติภัณฑทางการแพทยสําหรับผูสูงอายุ

3) หนา 4 ขอ 11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนฯ เขียนขอความ
ใหม เขยีนใหสะทอนถงึความจําเปนของสาขาวชิานี้จรงิๆ ควรเขยีนใหชัดเจน

4) หนา 7 ขอ 13.3 การบริหารจัดการ ใหแกไข “สาขาวิชาฟสิกส” เปน
“สาขาวชิาฟสกิสประยุกต”

5) หนา 8 ขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร ใหปรับใหม โดยปรับขอความ
ตามลําดับ ดังนี้ (1) เนนความรู (2) เนนความสามารถ ทักษะ การประยุกตใช (3) เนนคุณธรรม
จรยิธรรม ควรเหลอื 3 ขอ และทบทวนรายวชิาที่มาสอดคลองกับวัตถุประสงคดวย

6) หนา 10 ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ควรมีการกําหนดคุณสมบัติผูเขา
ศกึษาใหชัดเจน เชน สายวทิย-คณติ, ศลิป-คํานวณ เปนตน หรอืรับทุกแผนการเรยีน

7) หนา 13 ขอ 2.1 กลุมวชิาแกน
รหัสวชิา 4010001 English for Applied Physics 1 3(3-0-6) ควรมีช่ือ

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

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

รหัสวิชา 4012802 การพัฒนาชุดทดลองกลศาสตร 3(2-2-5)
ใหปรับช่ือวิชาภาษาไทยเปน “การพัฒนาชุดทดลองกลศาสตรแบบบูรณาการ” และปรับช่ือ
ภาษาอังกฤษใหตรงกับภาษาไทยดวย

รหัสวิชา 4012803 การพัฒนาชุดทดลองไฟฟาและแม เหล็ก
3(2-2-5) ใหปรับช่ือวิชาภาษาไทยเปน “การพัฒนาชุดทดลองไฟฟาและแมเหล็กแบบบูรณาการ”
และปรับช่ือภาษาอังกฤษใหตรงกับภาษาไทยดวย

9) หนา 15 รหัสวิชา 4012804 การพัฒนาชุดทดลองความรอน 3(2-2-5)
ใหปรับช่ือวิชาภาษาไทยเปน “การพัฒนาชุดทดลองความรอนแบบบูรณาการ” และปรับช่ือ
ภาษาอังกฤษใหตรงกับภาษาไทยดวย

ขอ 2.2.2 เลอืกเรยีน 9 หนวยกติ ควรปรับรายวิชาเลือกเรียนใหเหลือ
ประมาณ 6-9 รายวชิา เนื่องจากรายวชิามากเกนิไป

10) หนา 16 ข อ 2 . 4 ก ลุ ม วิ ช าฝ กป ระสบก าร ณ วิ ช า ชีพ  ค วร เพิ่ ม กลุ ม
“สหกจิศกึษา” ดวย

11) หนา 18 แผนการเรยีน ช้ันป 2 ภาคการศกึษาที่ 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 และควรจัดให
เรยีนในช้ันปที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 1

12) หนา 25 รหัสวิชา 4010002 English for Applied Physics 2 3(3-0-6)
ปรับคําอธิบายรายวิชาใหม ควรเนนคําศัพทเฉพาะวิชาชีพ และการพูดเพื่อนําเสนอผลงาน ของ
นักศกึษา

13) หนา 27 รหัสวิชา 4113109 สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5) ปรับคําอธิบาย
รายวชิาใหม ควรเขยีนใหเปนการวจัิย เนนเรื่องอะไร

รหัสวิชา 5661102 การเขียนแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน 2(1-3-4)
นักศึกษาสาขาวิชาฟสิกสประยุกตจําเปนตองเรียนหรือไม คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาอีกครั้ง
เครื่องมอืที่ใชคอือะไร เกี่ยวของกับฟสกิสอยางไร

14) หนา 28 คําอธิบายรายวิชา 4012802 การพัฒนาชุดทดลองกลศาสตร
3(2-2-5) ใหปรับช่ือวชิาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหตรงกัน และใหตัดคําตนของคําอธิบายรายวิชา
คําวา “ศกึษาและ” ออก
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คําอธิบายรายวิชา 4012803 การพัฒนาชุดทดลองไฟฟาและ
แมเหล็ก 3(2-2-5) ใหปรับช่ือวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหตรงกัน และใหตัดคําตนของ
คําอธบิายรายวชิา คําวา “ศกึษาและ” ออก

15) หนา 29 คําอธบิายรายวิชา 4012801 การสรางอุปกรณตนแบบ 2(1-2-5) ให
ตัดคําตนของคําอธบิายรายวชิา คําวา “ศกึษา” ออก

คําอธิบารายวิชา 4012804 การพัฒนาชุดทดลองความรอน
3(2-2-5) ใหปรับช่ือวชิาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหตรงกัน และใหตัดคําตนของคําอธิบายรายวิชา
คําวา “ศกึษาและ” ออก

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

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

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

19) หนา 39 ผลงานอาจารยประจําหลักสูตร(ลําดับที่ 3) นายวุฒิชัย แพงาม
ใหเพิ่มเตมิขอมูลในขอ 5.1 เอกสารการสอน ดวย

20) หนา 40 ผลงานอาจารยประ จําหลักสู ตร (ลํ าดับที่ 4 ) นายอาทิตย
สารสมบูรณ ใหเพิ่มเตมิขอมูลในขอ 5.1 เอกสารการสอน ดวย

21) หนา 41 ผลงานอาจารยประจําหลักสูตร (ลําดับที่ 5) นายสุธี เพชราวุธ
ใหเพิ่มเตมิขอมูลในขอ 5.1 เอกสารการสอน ดวย

22) หนา 61 ขอ 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพทางดานอื่นๆ ใหเพิ่มเติม
ขอความตอทาย “สาขาวชิาฟสกิส” เปน “สาขาวชิาฟสกิสประยุกต” โดยแกไขทุกขอความที่ปรากฏใน
หนานี้

23) หนา 62 ขอ 1 การบริหารหลักสูตร ใหแกไขขอความในตาราง ขอความวา
“ดานคอมพวิเตอรแอนเิมชันและมัลติมีเดีย” แกไขเปน “ดานฟสิกสประยุกต” โดยแกไขทุกขอความที่
ปรากฏในหนานี้

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

25) หนา 70-72 รายงานการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง 2553 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณารายงานการประเมิน
หลักสูตรใหม เนื่องจากยังไมสะทอนใหเห็นถึงความตองการของตลาดแรงงาน ผูใชบัณฑิต หรือความ
ตองการของผูเรยีน ควรแสดงเปนกราฟเพื่อใหเห็นภาพ
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ภาพรวมของคณะกรรมการสภาวิชาการตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาฟสกิสประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 รายละเอยีดดังน้ี

1. ปรับแกไขตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการเสนอแนะไวในเลม
2. ควรออกแบบรายวิชาใหหลากหลาย มีการออกแบบ การประยุกต เนน

ปฏบิัต ิสามารถนําไปใชในการทํางานได
3. ควรมกีารจัดชุดทดลองโดยบูรณาการหลายศาสตรเขาดวยกัน
4. ควรมีการศึกษาดูงานที่ สสวช. ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐใหมๆ ที่เกิดขึ้น

เพื่อหาความแตกตางของการผลติชุดทดลอง
5. ควรปรับแผนการเรยีน ใหเปนแผนการเรยีนเดยีว
6. ควรเรียงรหัสวิชา ในแตละกลุมโดยจากนอยไปหามาก ทั้งโครงสราง

รายวชิา และคําอธบิายรายวชิา ทุกหนาที่เกี่ยวของ
7. ควรมีการบูรณาการรวมรายวิชาที่มีความสัมพันธกันรวมเปนรายวิชา

เดยีวกัน

4.8 พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2559 สังกัดคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

มตทิี่ประชุม ถอนวาระนี้ และใหนําเสนอหลักสูตรใหมในการประชุมครัง้ตอไป

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
5.1 เรื่องรายงานการแกไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอมในเอเชีย หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2558 ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ (ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559 และ
ในการประชุมครัง้ที่ 4/2559 เมื่อวันพุธที่ 30 มนีาคม 2559)

มตทิี่ประชุม ถอนวาระนี้ และใหนําเสนอใหมในการประชุมครัง้ตอไป

5.2 เรื่องรายงานการแกไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ
(ในการประชุมครัง้ที่ 4/2559 เมื่อวันที่30 มนีาคม 2559)

มตทิี่ประชุม ถอนวาระนี้ และใหนําเสนอใหมในการประชุมครัง้ตอไป
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ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรอืง กรรมการและเลขานุการ แจงที่ประชุม เรื่องการนัด

หมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยกําหนดเปนวันพุธที่ 18
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ฝายเลขานุการ ประสานแจงคณะกรรมการสภาวิชาการ
ทราบตอไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 13.00 น.

ผูจดบันทกึการประชุม
นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพียร
นางสาวสุนติรา สงวนศักดิ์
นางสุชานาฏ แวนแควน

ผูตรวจรายงานการประชุม
อาจารยณัฐพล  ชุมวรฐายี

ผูชวยเลขานุการ


