
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ คร้ังที่ 6/2559 (วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559) หนา 1 จาก 13

รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งท่ี 6/2559

วันพุธท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย

ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.วรากร  ไมเรียง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย ดร.สุทธินันทน พรหมสุวรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รฐัฉัตรานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง กรรมการผูแทนวิทยาลัยการฝกหัดครู
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤชนนท บึงไกร กรรมการผูแทนคณะวิทยาการจัดการ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรินทร  อินทพรหม กรรมการผูแทนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
8. รองศาสตราจารยสุนี  โชติดิลก กรรมการผูแทนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9. ผูชวยศาสตราจารยปาริชาติ  รัตนพล กรรมการผูแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ
11. อาจารยสันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ ผูชวยเลขานุการ
12. นางสาวอังคณา อุดเมืองเพียร ผูชวยเลขานุการ
13. นางสาวสุนิตรา  สงวนศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ
14. นางสุชานาฎ  แวนแควน ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.ณรงค  ปนนิ่ม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย ดร.พิชิต  ฤทธิ์จรูญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. อาจารย ดร.ณัฐพล  ชุมวรฐายี ผูชวยเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
1. อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผู อํ านวยการสํานักส ง เสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน/นายทะเบียน นําเสนอขอมูลบัญชีรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2558
(รอบ 4)

2. อาจารย ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช รองคณบดี ฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี /รวมรับฟงขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการในการนําเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรี
จํานวน 1 หลักสูตร

3. อาจารย ดร.ชินวงศ ศรีงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ/รวมรับฟงขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการในการนําเสนอหลักสูตร
ระดับดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร
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4. อาจารยวรวดี สุชัยยะ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559/ผูรวมนําเสนอหลักสูตร
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5. อาจารยสุธาทิพย ทองเลม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559/ผูนําเสนอหลักสูตร
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชโนภาส ชนลักษณดาว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559/ผูนําเสนอหลักสูตร
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

7. อาจารยพีรพงศ บุญฤกษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559/ผูรวมนําเสนอหลักสูตร
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8. อาจารยพัชรินทร แนมจันทร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559/ผูรวมนําเสนอหลักสูตร

9. อาจารยจิตติพร  แสงออน อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร/ผูรวมนําเสนอ
หลักสูตร

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพรรณ อนุรักษวรกุล รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย/ใหขอมูลการนําเสนอ
ผลงานการวิจัยของบัณฑิตระดับปริญญาโท/ระดับ
ปริญญาเอก

11. นางสาวเนตรนุช อาษากิจ นักวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

เปดประชุมเวลา 09.30 น.

รองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระท่ีกําหนด

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ

ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2559
ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได มีการประชุม

ครั้งท่ี 5/2559 วันพุธท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
ชั้น 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม
จํานวน 16 หนา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

จึงเรียนเสนอใหคณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2559
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2559 โดยมีการแกไข รายละเอียดดังนี้

หนา 3 แกไขลําดับ 19 อาจารย ดร.อรพรรณ อนุรักษวรกุล เปน “ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.อรพรรณ อนุรักษวรกุล”

หนา 4 บรรทัดท่ี 8 แกไขคําวา “วิทยาการ” เปน “วิทยากร”
หนา 8 บรร ทัด ท่ี 6นั บจากล า ง  ให เ พ่ิ ม คํ าว า “การ”นํ าหน า คํ าว า

“..อุดมศึกษา”
หนา 13 ขอ 8 ยอหนาท่ี 2 แกไข “การพัฒนาชุดทอลองไฟฟาและแมเหล็ก”

เปน “การพัฒนาชุดทดลองไฟฟาและแมเหล็ก” และแกไขขอความท่ีซ้ํากัน ตรวจสอบและหลอมรวมให
เหมือนกัน

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาบัญชีรายช่ือผู สํ า เ ร็จการศึกษา เพื่ อ เสนอพิจารณาเห็นชอบการ

ใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2558 (รอบ 4) (เอกสารนอกเลม)
ประธานท่ีประชุมนําเขาวาระท่ี 4.1 เรื่องพิจารณาการเสนอใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี

ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2558 (รอบ 4) (เอกสารนอกเลม)
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ กลาวเชิญอาจารยสถาพร

วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ /นายทะเบียน ใหรายละเอียดการเสนอบัญชีรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2558 (รอบ 4) (เอกสารนอกเลม)

อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ/นายทะเบียนขอนําเสนอ
บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ประจําภาค
การศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2558 (รอบ 4) (เอกสารนอกเลม) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้
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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

4.2 พิจารณาบัญชีรายช่ือผู สํ า เ ร็ จการศึกษา เพื่ อ เสนอพิจารณาเห็นชอบการ
ใหประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2558 (รอบ 4) (เอกสารนอกเลม)

ประธานท่ีประชุมนําเขาวาระท่ี 4.2 เรื่องพิจารณาบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอ
พิจารณาเห็นชอบการใหประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2558 (รอบ 4)
(เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ กลาวเชิญอาจารยสถาพร
วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ /นายทะเบียน ใหรายละเอียดการเสนอบัญชีรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประจําภาค
การศึกษาท่ี 2/2558 (รอบ 4) (เอกสารนอกเลม)

อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ/นายทะเบียน ขอนําเสนอ
บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2558 (รอบ 4) (เอกสารนอกเลม) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ตามระเบียบวาระนี้

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน(ราย)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 1

รวมท้ังสิ้นจํานวน 1

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอใหประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) จํานวน 1 ราย



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ คร้ังที่ 6/2559 (วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559) หนา 5 จาก 13

4.3 พิจารณาบัญชีรายช่ือผู สํ า เ ร็จการศึกษา เพื่ อ เสนอพิจารณาเห็นชอบการ
ใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2558 (รอบ 4) (เอกสารนอกเลม)

ประธานท่ีประชุมนําเขาวาระท่ี 4.3 เรื่องพิจารณาบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอ
พิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2558 (รอบ 4) (เอกสาร
นอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ กลาวเชิญอาจารยสถาพร
วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ /นายทะเบียน ใหรายละเอียดการเสนอบัญชีรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท ประจําภาคการศึกษาท่ี
2/2558 (รอบ 4) (เอกสารนอกเลม)

อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ/นายทะเบียน ขอนําเสนอ
บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร  ระดับปริญญาโท ประจําภาค
การศึกษาท่ี 2/2558 (รอบ 4) (เอกสารนอกเลม) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้

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

รวมท้ังสิ้นจํานวน 5

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท จํานวน 5 ราย

4.4 พิจารณาบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการให
ปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก) ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2558 (รอบ 4)
(เอกสารนอกเลม)

ประธานท่ีประชุมนําเขาวาระท่ี 4.4 เรื่องพิจารณาบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอ
พิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก) ประจําภาคการศึกษาท่ี
2/2558 (รอบ 4) (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ กลาวเชิญอาจารยสถาพร
วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ /นายทะเบียน ใหรายละเอียดการเสนอบัญชีรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)
ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2558 (รอบ 4) (เอกสารนอกเลม)

อาจารยสถาพร วีระสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ/นายทะเบียน ขอนําเสนอ
บัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอพิจารณาเห็นชอบการใหปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต (ระดับ
ปริญญาเอก) ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2558 (รอบ 4) (เอกสารนอกเลม) รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
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ลําดับ ช่ือปริญญา จํานวน(ราย)
1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1

รวมท้ังสิ้นจํานวน 1

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอใหปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)
จํานวน 1 ราย

4.5 พจิารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง ฉบับป พ.ศ. 2556

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเสนอขอมูล เรื่องการปรับปรุง
แกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง ฉบับป พ.ศ. 2556 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาเมือง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให
ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2556 แลวนั้น

เนื่องจากอาจารยจํานง ยาวาป ซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดลาออกจากกรรมการ
หลักสูตร ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการติดตาม
ประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจาก
เดิมอาจารยจํานง ยาวาป เปน อาจารยนิรัตน  เพ็ชรรัตน ท้ังนี้ เ พ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดไวและตามแผนพัฒนาหลักสูตร

มติท่ีประชุม เห็นชอบการนําเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง
ฉบับป พ.ศ. 2556 ท้ังนี้ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ท้ังนี้เม่ือแกไข
เรียบรอยแลว ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร
และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือนําสง สกอ. ตอไป

4.6 พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2559 สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเสนอขอมูล เรื่องการ
พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 สังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นําเสนอ
หลักสูตรตอคณะกรรมการสภาวิชาการ สาระสําคัญท่ีพัฒนาหลักสูตรนี้ เพ่ือตอบโจทยความตองการ
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แรงงานและบุคลากรท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญดานวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศ ไดมีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวของกับวัสดุศาสตร แตจากการเติบโตของเศรษฐกิจ ทําใหบัณฑิตท่ีทีความรู
ความเชี่ยวชาญดานวัสดุศาสตร ยังไมเพียงพอตอความตองการแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
ธุรกิจนการคาและบริการของสถานประกอบการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตระหนักถึงปญหาขางตน จึงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 ข้ึน โดยมีเปาหมายเพ่ือผลิตบุคลากรในระดับ
ปฏิบัติการดานวัสดุศาสตร ตลอดจนผูวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวัสดุ และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและ
สอดรับกับความตองการของตลาดแรงงานดานอุตสาหกรรมการผลิต และดานธุรกิจการคาและบริการเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนและกระตุนเศรษฐกิจของประเทศตอไป

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

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”

ใหเพ่ิมขอความ “ระบุภาษา (ภาษาอังกฤษ)” ในแบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 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
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5) หนา 9 ขอ 1.1 ปรัชญา ใหปรับแกปรัชญา “เพ่ือผลิตนักวัสดุศาสตรท่ีมีคุณภาพ
มีความรับผิดชอบตอสังคม และประโยชนตอประเทศ” เปน “เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  มีความ
รับผิดชอบตอสังคม และประโยชนตอประเทศ”

ขอ 1.2 ความสําคัญ ใหตรวจสอบขอความเอกสารอางอิง คําถูก ผิดให
ถูกตอง

6) หนา 11 ขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร ใหปรับขอความใหม ดังรายละเอียด
“การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

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

สามารถชี้แจงได
7) หนา 13 ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน หมวดครุภัณฑ ควรจัดงบประมาณในแรกๆ

สวนปหลังๆ จะเนนการบริการวิชาการ
8) หนา 20-23 ขอ 3.1.4 แผนการศึกษา มีขอสังเกตดงันี้

(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

และแกไขคําอธิบายรายวิชาเนื่องจากอธิบายมากเกินไป 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”
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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

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 ใหทําหนังสือ
เชิญมาเปนอาจารยพิเศษ

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

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตร เพ่ือตรวจรูปแบบอีกครั้งกอนการเขาเลม
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4.7 พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พทุธศักราช 2559 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเสนอขอมูล เรื่อง หลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย

ผูชวยศาสตราจารยกฤชนนท บึงไกร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 นําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการ
สภาวิชาการ

มติท่ีประชุม เห็นชอบการนําเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย
โดยมีเงื่อนไขใหปรับแกตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการไดใหขอเสนอแนะไวในเลม 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

3) หนา 3 ขอ 10 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ใหแกไขเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร”

4) หนา 5 หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  ใหตดัออก 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
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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 ใหเพ่ิมรายละเอียด

ใหครบถวน ในระดับปริญญาเอก ท้ัง 5 ลําดับ
ขอ 5.2 งานวิจัย ใหพิมพเปนแบบบรรณานุกรม และผลงานทางวิชาการใน

รอบ 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.ท่ีทํางานดวยท้ัง 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

สรุปภาพรวมคําแนะนําของคณะกรรมการสภาวิชาการตอหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้

1. ใหปรับแกไขตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการไดใหขอคิดเห็นไวในเลม
2. ควรสรางนวัตกรรมใหมข้ึนมา ใหเห็นถึงความแตกตางระหวางหลักสูตรเกาและ

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

2559 ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและขอแตกตางของหลักสูตร
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4. ไมมีการประเมินหลักสูตรในการปรับปรุงหลักสูตร ไมมีการวิจัย/สํารวจหลักสูตร
กอนการปรับปรุงหลักสูตร

5. ขอมูลอางอิงควรเปนขอมูลในปปจจุบัน
6. ควรจัดหาอาจารยผูสอน สาขาวิชานี้ใหชัดเจน เชน อาจารยพิเศษ ใหทําหนังสือ

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

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตร เพ่ือตรวจรูปแบบอีกครั้งกอนการเขาเลม

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ

5.1 เรื่องรายงานการแกไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 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)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ แจงท่ีประชุม เรื่องรายงานการ
แกไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอมในเอเชีย
หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2558 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ รายละเอียดไดนําเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบในการประชุมครั้ง
ท่ี 5/2559 วันพุธท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2559 ถอนวาระออก และเสนออีกครั้งในครั้งท่ี 6/2559 วันพุธท่ี 18
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ในวาระ 5 เสนอใหท่ีประชุมทราบ โดยทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอม
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558 ไดปรับแกไขขอมูลตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการไดใหขอเสนอแนะและได
ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

มติท่ีประชุม รับทราบ การแกไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอมในเอเชีย หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2558

5.2 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)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ แจงท่ีประชุม เรื่องรายงานการ
แกไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช
2559 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ (นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
รับทราบในการประชุมครั้งท่ี 5/2559 วันพุธท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2559 ถอนวาระออก และเสนออีกครั้งใน
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ครั้งท่ี 6/2559 วันพุธท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ในวาระ 5 เสนอใหท่ีประชุมทราบ) รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้

มติท่ีประชุม รับทราบ ใหคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร ชี้แจงการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหคณะกรรมการสภาวิชาการทราบถึงขอเท็จจริงในการแกไข
หลักสูตรในการประชุมครั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ แจงท่ีประชุม เรื่องการนัด

หมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในเดือนมิถุนายน 2559 โดยกําหนดเปนวันพุธท่ี 15 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ฝายเลขานุการ ประสานแจงคณะกรรมการสภาวิชาการทราบตอไป

มติท่ีประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 13.00 น.

ผูจดบันทึกการประชุม
นางสาวอังคณา อุดเมืองเพียร
นางสาวสุนิตรา สงวนศักดิ์

ผูตรวจรายงานการประชุม
อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ

ผูชวยเลขานุการ


