
บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โทร. 48044
ท่ี วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เรื่อง แจงมตกิารประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2559
เรียน อธิการบดี

ตามท่ีไดมีการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันพุธท่ี 18 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย
ท่ีประชุมมีมติในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้

1. พิจารณาบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร
ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2558 (รอบ 4) (เอกสารนอกเลม) (วาระ 4.1)

ลําดับ ช่ือปริญญา จํานวน(ราย)
1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 17
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 41
3 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 9
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 6
5 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 4
6 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต 8
7 ปริญญาบัญชีบัณฑิต 37

รวมท้ังสิ้นจํานวน 122
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 122 ราย

2. พิจารณาบัญชีราย ช่ือผู สํ า เร็ จการศึกษาเพื่ อ เสนอพิจารณาเ ห็นชอบการ
ใหประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2558 (รอบ 4) (เอกสารนอกเลม)
(วาระ 4.2)

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน(ราย)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 1

รวมท้ังสิ้นจํานวน 1
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอใหประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) จํานวน 1 ราย
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3. พิจารณาบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร
ระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2558 (รอบ 4) (เอกสารนอกเลม) (วาระ 4.3)

ลําดับ ช่ือปริญญา จํานวน(ราย)
1 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 1
2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 4

รวมท้ังสิ้นจํานวน 5
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท จํานวน 5 ราย

4. พิจารณาบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร
ระดับดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก) ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2558 (รอบ 4) (เอกสารนอกเลม)
(วาระ 4.4)

ลําดับ ช่ือปริญญา จํานวน(ราย)
1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1

รวมท้ังสิ้นจํานวน 1

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)
จํานวน 1 ราย

5. พิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง ฉบับป พ.ศ. 2556
(วาระ 4.5)

มติท่ีประชุม เห็นชอบการนําเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง
ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจากเดิมอาจารยจํานง ยาวาป เปน อาจารย
นิรัตน เพ็ชรรัตน ท้ังนี้ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ท้ังนี้เม่ือแกไขเรียบรอย
แลว ใหนํา เสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร และ
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือนําสง สกอ. ตอไป

6. พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วาระ 4.6)

มติท่ีประชุม เห็นชอบการนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีเงื่อนไขใหปรับแกตามท่ี
คณะกรรมการสภาวิชาการไดใหขอเสนอแนะไวในเลม และเม่ือแกไขตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ
เรียบรอยแลว ใหนําเขาวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมทราบ กอนนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรตอไป รายละเอียดการแกไขปรับปรุงมีดังนี้

1) หนา ก คํานํา ใหเพ่ิมขอมูลจากการรายงานของกระทรวงพาณิชย ป พ.ศ. 2558
และ ป พ.ศ. 2559-2560 ดวย
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2) หนา 1 ขอ 1 ชื่อหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ “Bachelor of Science Program in Materials Science” แกไขเปน

“Bachelor of Science Program in Material Sciences”
ขอ 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ “Bachelor of Science (Materials Science)”
แกไขเปน “Bachelor of Science (Material Sciences)”

ชื่อยอ ภาษาอังกฤษ “B.Sc. (Materials Science)” แกไขเปน “B.Sc.
(Material Sciences)”

ขอ 5.2 ภาษาท่ีใช
“หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ” ให

เพ่ิมขอความ “ระบุภาษา (ภาษาอังกฤษ)”ในแบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ. 02) ดวย

3) หนา 2 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
“ขอ 6.3 ใหแกไขการประชุมครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2559” เปน “การประชุมครั้งท่ี
6/2559 เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559”

ขอ 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังจากสําเร็จการศึกษา “ขอ 8.3
วิศวกรวัสดุศาสตร(วิศวกรพอลิเมอรและเซรามิก)” แกไขเปน “8.3 นักวัสดุศาสตร” ท้ังนี้ ทุกอาชีพท่ีระบุมา
ตองมีรายวิชารองรับในแตละอาชีพท่ีสามารถประกอบไดเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว

4) หนา 4-6 ใหปรับขอมูลอางอิงของป พ.ศ. 2558 เปน พ.ศ. 2559 และปรับเพ่ิมขอมูล
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 และแนวโนมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12

5) หนา 9 ขอ 1.1 ปรัชญา ใหปรับแกปรัชญา “เพ่ือผลิตนักวัสดุศาสตรท่ีมีคุณภาพ  มี
ความรับผิดชอบตอสังคม และประโยชนตอประเทศ” เปน “เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม และประโยชนตอประเทศ”

ขอ 1.2 ความสําคัญ ใหตรวจสอบขอความเอกสารอางอิง คําถูก ผิดให
ถูกตอง

6) หนา 11 ขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร ใหปรับขอความใหม ดังรายละเอียด
“การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

แตละสาขาวิชา จะเนนตามลําดับดังนี้
(1) มีความรูในเรื่องของศาสตรท่ีเรียน
(2) มีทักษะทางดานอาชีพ
(3) มีคุณธรรม จริยธรรมและใฝรู
ท้ังนี้ วัตถุประสงคทุกขอตองมีรายวิชาท่ีรองรับในโครงสรางหลักสูตรและ

สามารถชี้แจงได
7) หนา 13 ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน หมวดครุภัณฑ ควรจัดงบประมาณในแรกๆ

สวนปหลังๆ จะเนนการบริการวิชาการ
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8) หนา 20-23 ขอ 3.1.4 แผนการศึกษา มีขอสังเกตดังนี้
(1) ควรบริหารจัดการในแผน 1 กอนในปแรกๆ  เม่ือมีการบริหารจัดการ

ท่ีดีแลวคอยเพ่ิมเปนแผน 2 ตอไป
(2) การจัดแผนใหเรียนท้ัง แผน 1 การบริหารจัดการยากในปแรกๆ ยังไม

ควรเปด ควรเปดแผน 2 จะดีกวา
(3) และ/หรือ ควรมีหมายเหตุอธิบายใหเขาใจ ใตตารางแผนการศึกษา

เชน แผน 1 เรียนจบภายใน 3 ปครึ่ง เปนตน
9) หนา 31 คําอธิบายรายวิชา 4154104 ผูประกอบการทางวัสดุศาสตร 3(3-0-6) ควร

เพ่ิมเติมคําอธิบายรายวิชา เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจดวย อาทิ การวางแผนการตลาด การวางแผนการผลิต
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย และการบริหารการเงิน และคุณธรรม จริยธรรมของผูประกอบการ
เปนตน

10) หนา 36 คําอธิบายรายวิชา 4003801 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 2(90)
ใหแกไขชื่อวิชาเปน “การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ” เนื่องจากชื่อรายวิชาไมตรงกับ
โครงสรางหลักสูตรในหนา 19

และแกไขคําอธิบายรายวิชาเนื่องจากอธิบายแยะเกินไป รายละเอียดตางๆ
ควรนําไปใสไวใน มคอ. 4

11) หนา 39-46 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ท้ัง 5 ลําดับ ใหเพ่ิมเติม
ขอมูลเอกสารการสอนดวย

12) หนา 43 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับ 3 นายชโนภาส
ชนลักษณดาว “ใหเพ่ิมเติมขอมูลเอกสารการสอน และแกไขการเขียนผลงานทางวิชาการ/บทความวิจัย
ลําดับ 1-3 โดยพิมพใหเปนรูปแบบบรรณานุกรม”

13) หนา 45 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับ 4 นายพีรพงษ
บุญฤกษ “ใหเพ่ิมเติมขอมูลเอกสารการสอน และแกไขการเขียนผลงานทางวิชาการ/บทความวิจัย ลําดับ 1-
2 โดยพิมพใหเปนรูปแบบบรรณานุกรม”

14) หนา 48 ขอ 3 อาจารยพิเศษ ใหเพ่ิมเติมขอมูลตอทายชองท่ี 3 ตําแหนงทาวิชาการ
เปน “ตําแหนงทาวิชาการ/ตนสังกัด”

15) หนา 63 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูฯ ใหอาจารย
ประจําหลักสูตร รวมกันพิจารณา “() ความรับผิดชอบหลัก ใหดูผลการเรียนรูท่ีหนา 57 ใหมดวย

สรุปภาพรวมคําแนะนําของคณะกรรมการสภาวิชาการตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัสดุศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้

1. ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการท่ีใหไวในเลม

2. จุดเดน จุดขายของหลักสูตรนี้คืออะไร
3. ใหศึกษาแนวโนมของการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 และแนวโนมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบการ
จัดทําหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย

4. ควรมีการทํา MOU กับสถานประกอบการ ท้ังในภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือเปน
ประโยชนตอผูเรียน และเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตรใหเขมแข็ง
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5. รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนควรมีการสรางความสนใจ ในทางรูปธรรม เม่ือเรียน
ไปแลว จะสามารถทําอะไรไดบาง

6. โครงสรางหลักสูตร ในกลุมฝกประสบการณวิชาชีพ ควรจัดเปนสหกิจศึกษา แบบ
เต็มรูปแบบ เพราะสามารถสงนักศึกษาไปทํางานไดตั้งแต ป 2

7. คณะ/สาขาวิชาควรศึกษาแนวโนมวาจะจัดรูปแบบในกลุมฝกประสบการณวิชาชีพ
เปนแบบการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือแบบสหกิจศึกษา ใหศึกษาความเปนไปไดและควรเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน

8. ใหทุกหลักสูตรตองกลับไปดูเรื่องแนวโนมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 และปรับทิศทางการพัฒนาหลักสูตรใหเชื่อมโยง เพ่ือใหทันตอการพัฒนาและเรื่องของ
แรงงานท่ีจะจบระดับปริญญาตรี

9. ควรจัดหาอาจารยผูสอน สาขาวิชานี้ใหชัดเจน เชน อาจารยพิเศษ ใหทําหนังสือเชิญ
มาเปนอาจารยพิเศษ

10. ใหพิสูจนอักษร คําถูก คําผิด ทุกหนา กอนการเขาเลมทุกครั้ง
11. เม่ือปรับแกไขแลวใหสงตนฉบับ จํานวน 1 เลม (โดยไมตองเขาเลม) นําสงท่ีสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตร เพ่ือตรวจรูปแบบอีกครั้งกอนการเขาเลม

7. พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง
พทุธศักราช 2559 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย (วาระ 4.7)

มติท่ีประชุม เห็นชอบการนําเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี
เงื่อนไขใหปรับแกตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการไดใหขอเสนอแนะไวในเลม และเม่ือแกไขตามมติ
คณะกรรมการสภาวิชาการเรียบรอยแลว ใหนําเขาวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมทราบ กอนนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรตอไป รายละเอียดการแกไข
ปรับปรุงมีดังนี้

1) หนา 1 ปรับรูปแบบการพิมพ ขอความใหเปนไปตามรูปแบบรายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2)

ขอ 3 วิชาเอก ให เ พ่ิมสาขาวิชานําหนา “การจัดการธุรกิจ” เปน
“สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ”

ขอ 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน ใหคงเหลือขอความ “เปนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ” ไว นอกเหนือจากนี้ใหตัดออก

2) หนา 2-3 ขอ 6 สถานภาพของหลักสูตรฯ
แกไข ขอ 6.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 ใหแกไขเปน “หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2559” และใหระบุภาคการศึกษาท่ีจะดําเนินการใชหลักสูตรดวย
แกไข ขอ 6.2 ใหเพ่ิมขอมูล ประชุมครั้งท่ี... /2559 ดวย
แกไข ขอ 6.3 ใหเพ่ิมขอมูล ประชุมครั้งท่ี... /2559 และวัน เดือน ป ดวย
ขอ 9 ชื่อ-สกุล ตําแหนงวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหปรับลําดับของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิตรงเปนลําดับตนๆ กอน และใส พ.ศ./ค.ศ. ท่ี
สําเร็จการศึกษาใหครบท้ังระดับปริญญาเอก-โท-ตรี
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3) หนา 3 ขอ 10 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ใหแกไขเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร”

4) หนา 5 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  ใหตัดออก และใหเริ่มในหนาใหม
ขอ 1.1 ปรัชญา  ใหปรับปรัชญาใหมเนื่องจากขอความยาวเกินไป ควรปรับ

ใหกระชับ ไดใจความ จดจํางาย และตรงตามสาขาวิชาท่ีเปดสอน
5) หนา 7 ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  ใหแกไขระดับการศึกษา เดิม “ปริญญา

ตรี” เปน “ระดับปริญญาโท”
6) หนา 8 ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน ใหปรับจํานวนนักศึกษาใหตรงกับตาราง 2.5

แผนการรับนักศึกษาฯ ดวย
7) หนา 9-18 3.1.3 การจัดการเรียนการสอน ใหแกไขโครงสรางหลักสูตร ปรับแกชั่วโมง

หนวยกิต “น (ท-ป)” แกไขเปน “น (ท-ป-ศ)”
และใหแกไขจํานวนหนวยกิต เดิม “3(2-2-4)” แกไขเปน “3(2-2-5)” ให

แกไขทุกหนาท่ีปรากฏอยู
ขอ 2 หมวดวิชาเลือก ใหปรับรายวิชา “สัมมนาฯ” ในหมวดวิชาเลือกเปน

รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา
ขอ 3 หมวดวิทยานิพนธ ใหศึกษาการจัดรายวิชาในหมวดวิทยานิพนธจาก

หลัดสูตรระดับปริญญาเอกท่ีผานการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ.แลว เชน สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ขอ 3.1.4 คําอธิบายรายวิชา ใหตัดคําวา “เปนตน เชน ศึกษา” ออกจาก

คําอธิบายรายวิชาทุกหนาท่ีปรากฏ
8) หนา 19-25 ขอ 3.2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ท้ัง 5 ลําดับ

ใหพิมพขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรใหครบถวน
ขอ 5. ผลงานทางวิชาการ

ขอ 5.1 เอกสารการสอน/ตํารา/บทความทางวิชาการ ใหเ พ่ิม
รายละเอียดใหครบถวน ในระดับปริญญาเอก ท้ัง 5 ลําดับ

ขอ 5.2 งานวิจัย ใหพิมพเปนแบบบรรณานุกรม และผลงานทาง
วิชาการในรอบ 5 ป ยอนหลัง จํานวน 3 รายการ  ท้ัง 5 ลําดับ

ขอ 5.3 ตํารา ใหลงรายละเอียดดวยท้ัง 5 ลําดับ
ขอ 5.4 บทความวิชาการ  ใหลงรายละเอียดดวยท้ัง 5 ลําดับ
ขอ 5.5 รายวิชาท่ีรับผิดชอบ ใหลงรายละเอียดดวยท้ัง 5 ลําดับ
ขอ 5.6 ประสบการณ ใหลงรายละเอียด พรอมปท่ี พ.ศ.ท่ีทํางานดวย

ท้ัง 5 ลําดับ
9) หนา 25 ขอ 3.2.3 อาจารยพิเศษ ใหปรับตารางการพิมพใหเหมือนกับตาราง

อาจารยประจําหลักสูตร หรืออาจารยประจํา โดยใหเพ่ิมเติมขอมูลตอทายชองท่ี 3 ตําแหนงทาวิชาการ เปน
“ตําแหนงทาวิชาการ/ตนสังกัด” พรอมเพ่ิมเติมรายละเอียด ปท่ีจบ พ.ศ./ค.ศ.ใหครบทุกตาราง

10) หนา 27 ขอ 5.3 ชวงเวลา  ใหตัดขอความ “ของปการศึกษาท่ี 2-3”ออก และ
ปรับแกไขใหถูกตองตามระดับคุณวุฒิการศึกษา

11) หนา 33-35 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูฯ ใหปรับ
รูปแบบการพิมพใหเปนไปตาม (มคอ.2) ของ TQF จาก สกอ.กําหนด
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สรุปภาพรวมคําแนะนําของคณะกรรมการสภาวิชาการตอหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดคณะรวมกับบัณฑิต
วิทยาลัย ดังนี้

1. ใหปรับแกไขตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการไดใหขอคิดเห็นไวในเลม
2. ควรสรางนวัตกรรมใหมข้ึนมา ใหเห็นถึงความแตกตางระหวางหลักสูตรเกาและ

หลักสูตรปรับปรุง เพ่ือใหผูเรียนมาเรียนมากข้ึน
3. ใหเพ่ิมตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเกา พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2559 ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและขอแตกตางของหลักสูตร
4. ไมมีการประเมินหลักสูตรในการปรับปรุงหลักสูตร ไมมีการวิจัย/สํารวจหลักสูตร

กอนการปรับปรุงหลักสูตร
5. ขอมูลอางอิงควรเปนขอมูลในปปจจุบัน
6. ควรจัดหาอาจารยผูสอน สาขาวิชานี้ใหชัดเจน เชน อาจารยพิเศษ ใหทําหนังสือเชิญ

มาเปนอาจารยพิเศษ
7. ใหพิสูจนอักษร คําถูก คําผิด ทุกหนา กอนการเขาเลมทุกครั้ง
8. เม่ือปรับแกไขแลวใหสงตนฉบับ จํานวน 1 เลม (โดยไมตองเขาเลม) นําสงท่ีสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตร เพ่ือตรวจรูปแบบอีกครั้งกอนการเขาเลม
8. เรื่องรายงานการแก ไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปตยกรรมย่ังยืนและสิ่งแวดลอมในเอเชีย หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2558 ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ (นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบในการประชุมครั้งท่ี
5/2559 วันพุธท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2559 ถอนวาระออก และเสนออีกครั้งในครั้งท่ี 6/2559 วันพุธท่ี 18
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ในวาระ 5 เสนอใหท่ีประชุมทราบ) (วาระ 5.1)

มติท่ีประชุม รับทราบการแกไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอมในเอเชีย หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2558 ตามมติสภาวิชาการ

9. เรื่องรายงานการแกไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ
(นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบในการประชุมครั้งท่ี 5/2559 วันพุธท่ี 20
เมษายน พ.ศ. 2559 ถอนวาระออก และเสนออีกครั้งในครั้งท่ี 6/2559 วันพุธท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 ในวาระ 5 เสนอใหท่ีประชุมทราบ) (วาระ 5.2)

มติท่ีประชุม รับทราบ ใหคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร ชี้แจงการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหคณะกรรมการสภาวิชาการทราบถึงขอเท็จจริงในการแกไข
หลักสูตรในการประชุมครั้งตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบฝายเลขานุการจะดําเนินการแจงมติ ท่ีประชุม
ใหผูเก่ียวของทราบตอไป

(อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ)
ผูชวยเลขานุการ


