
 

         รายงานการประชุมสภาวิชาการ 

คร้ังท่ี  1/2555 

วันพุธท่ี 11  มกราคม  2555   เวลา 9.00 น. 

ณ หองประชุม 1 สํานักงานอธิการบด ี

           ------------------------------------------- 

 

ผูมาประชุม 

1. ดร.บูรพาทิศ   พลอยสวุรรณ    ประธาน(อธิการบดี) 

2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลศักดิ ์ ก่ิงคํา   กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)  

3. ดร.ปฐมพงศ   ศุภเลิศ     กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)  

4. รองศาสตราจารย ดร.สุนันทา  เลาหนันทน   กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดศิร  ภูสาระ   กรรมการ(ผูแทนคณะมนุษยศาสตรฯ) 

6. ดร.ภควดี   สขุอนันต     กรรมการ(ผูแทนคณะวิทยาศาสตรฯ) 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  กรรมการและเลขานุการ(รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูไมมาประชุม 

1.  ดร.พรเทพ  รูแผน     กรรมการ(ผูแทนคณะครุศาสตร)  ลาประชุม 

2.  รองศาสตราจารย ดร.กมล  บษุบา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ(ภายนอก) ลาประชุม 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชติ  พระพินิจ   กรรมการ(ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ) ลาประชุม 

4. นางลักขณา  เตชวงษ     ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ ลาประชุม 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.วิวัฒน   หามนตรี    อาจารยประจําหลักสูตร ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 

2. นายคมลักษณ   ไชยยะ    อาจารยประจําหลักสูตร ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 

3. นางสาวนฤมล   อนุสนธ์ิพัฒน   อาจารยประจําหลักสูตร ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 

4. ดร.อมรรัตน    สน่ันเสียง   คณบดคีณะครุศาสตร 

5. นางสาวจิราภรณ มีสงา    อาจารยประจําหลักสูตร ค.บ.การประถมศึกษา 

6. นางเย็นใจ   สุวานิช    อาจารยประจําหลักสูตร ค.บ.คณิตศาสตร 

7. นางทิพวัลย  สังขะวัฒนะ   อาจารยประจําหลักสูตร ค.บ.การสอนภาษาอังกฤษ  

8.  นางนันทนิธ์ิ   สิ้วอินทร    ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 

 

เปดประชุมเวลา  9.05 น. 
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ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยัคร้ังท่ี 1/2555 

 สาระสําคัญ 

 ประธานสภาวิชาการไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยัคร้ังท่ี 1/2555 ในวันพุธท่ี 18 มกราคม 2555 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม      รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 1.2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(ฉบับท่ี 2) 

 สาระสําคัญ  

 กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดจะทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม(ถามี) 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม(ถามี) และรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน โดยไมใชตามแบบ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ท่ีเปนตัวอยาง

ตามลําดับน้ัน ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบเก็บขอมูลรายละเอียดดังกลาวใหครอบคลุมประเด็นตางๆ ตามหัวขอใน 

มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ท่ีสามารถอางอิงและตรวจสอบไดตามความจําเปน 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 รายงานความกาวหนาเก่ียวกับการจัดทํารางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษร

ยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

(ฉบับท่ี 2) 

 สาระสําคัญ  

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็บชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเน่ือง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซ่ึงปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ไมมีในพระ

ราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงไดทําการยกรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ

สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(ฉบับท่ี 2) และเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2555 และจะเสนอ

เขาองคคณะเก่ียวกับกฎหมายเพ่ือพิจารณาตอไป 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม    รับทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2554 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม โดยมีขอแกไข 

1. แกไขมติท่ีประชุม หนา 8 จาก “รับทราบ” เปน “เห็นชอบ” 

2. ใหกองบริการการศึกษาตรวจสอบความเรียบรอยของเอกสารเก่ียวกับมติท่ีประชุมเพราะจะมีผลตอการ

ดําเนินการสั่งการ 
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ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา 

ระเบียบวาระ มติท่ี

ประชุม 

ผลการดําเนินการ 

1. ขอความเห็นชอบหลักสตูร ค.บ. การศึกษาปฐมวัย เห็นชอบ ระหวางดาํเนินการแกไขปรับปรุงเพ่ือเสนอ

สภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 18 มกราคม 

2555 

2. ขอความเห็นชอบหลักสตูร ค.บ. พลศึกษา เห็นชอบ ระหวางดาํเนินการแกไขปรับปรุงเพ่ือเสนอ

สภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 18 มกราคม 

2555 

3. ขอความเห็นชอบหลักสตูร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ เห็นชอบ ระหวางดาํเนินการแกไขปรับปรุงเพ่ือเสนอ

สภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 18 มกราคม 

2555 

4. ขอความเห็นชอบหลักสตูร น.บ. นิติศาสตร เห็นชอบ ระหวางดาํเนินการแกไขปรับปรุงเพ่ือเสนอ

สภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 18 มกราคม 

2555 

5. ขอความเห็นชอบหลักสตูร บธ.บ. การจัดการ เห็นชอบ ระหวางดาํเนินการแกไขปรับปรุงเพ่ือเสนอ

สภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 18 มกราคม 

2555 

6. ขอความเห็นชอบการเสนอใหปริญญาบตัร ภาคเรียนท่ี 

1/2554 

เห็นชอบ ระหวางดาํเนินการเสนอสภามหาวิทยาลยั 

วันท่ี 18 ม.ค.55 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม    รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4     เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1  รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 สาระสําคัญ 

 ความกาวหนาในการดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

ท่ี หลักสูตร/สาขาวิชา 
คณะกรรมการ

ประจําคณะ 

สภาวิชาการ

พิจารณา 

สภา

มหาวิทยาลัยให

ความเห็นชอบ 

สกอ.

รับทราบ

การให

ความ

เห็นชอบ 

สภา

วิชาชีพท่ี

เก่ียวของ 

คณะครุศาสตรบัณฑติ 

1 ค.บ./การสอนภาษาไทย 5 ป 26 ม.ค.54 9 มี.ค.54 20 เม.ย.54 7 ก.ค.54 

เสนอครุ

สภา

พิจารณา 
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ท่ี หลักสูตร/สาขาวิชา 
คณะกรรมการ

ประจําคณะ 

สภาวิชาการ

พิจารณา 

สภา

มหาวิทยาลัยให

ความเห็นชอบ 

สกอ.

รับทราบ

การให

ความ

เห็นชอบ 

สภา

วิชาชีพท่ี

เก่ียวของ 

2 ค.บ./การสอนภาษาอังกฤษ 5 ป 24 ม.ค.54     

3 ค.บ./คณิตศาสตร 5 ป 25 ก.พ.54     

4 ค.บ./พลศึกษา 5 ป 24 ม.ค.54 23 ธ.ค. 54    

5 ค.บ./การศึกษาปฐมวัย 5 ป 25 ก.พ.54 23 ธ.ค.54    

6 ค.บ./การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย 

 5 ป 

     

7 ค.บ./สังคมศึกษา 5 ป      

8 ค.บ./คอมพิวเตอรศึกษา 5 ป      

9 ค.บ./ การประถมศึกษา 5 ป 24 ม.ค.54     

10 ค.บ./วิทยาศาสตร 5 ป      

11 ค.บ/ศิลปนาฏดุริยางค 5 ป      

คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

1 นศ.บ./นิเทศศาสตร 20 ต.ค.53 8 ธ.ค.53 15 ธ.ค.53 27 มิ.ย.54 - 

2 ศศ.บ./ภาษาญี่ปุน  5 ต.ค.54 9 ธ.ค. 54 21 ธ.ค. 54   

3 ศศ.บ./ภาษาไทย    15 ก.ย.53 9 มี.ค.54 20 เม.ย.54 รอผล  

4 ศศ.บ./ภาษาอังกฤษ 15 ก.ย.53 10 พ.ย.53 19 ม.ค.54 8 เม.ย.54  

5 ศศ.บ./ภาษาอังกฤษธุรกิจ      

6 ศศ.บ./การพัฒนาชุมชน 29 ธ.ค.54     

7 ศศ.บ./นาฏศิลปและการละคร      

8 ศป.บ./ศิลปกรรม 6 ม.ค.55     

9 ศป.บ./ดนตรี 6 ม.ค.55     

10 นบ./นิติศาสตร 5 ต.ค.54 23 ธ.ค.54    

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1 วท.บ./วิทยาการคอมพิวเตอร  26 ม.ค.54 9 มี.ค.54 16 มี.ค.54 19 ส.ค.54 - 

2 วท.บ./คณิตศาสตร     26 ม.ค.54 5 เม.ย.54 20 เม.ย.54 8 ส.ค. 54 - 

3 วท.บ./เคมี    25 ส.ค.54 7 ก.ย.54 14 ก.ย. 54 รอผล - 

4 วท.บ./เทคโนโลยีสารสนเทศ    17 มิ.ย.54 3 ส.ค.54 20 ส.ค.54 รอผล - 
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ท่ี หลักสูตร/สาขาวิชา 
คณะกรรมการ

ประจําคณะ 

สภาวิชาการ

พิจารณา 

สภา

มหาวิทยาลัยให

ความเห็นชอบ 

สกอ.

รับทราบ

การให

ความ

เห็นชอบ 

สภา

วิชาชีพท่ี

เก่ียวของ 

5 ทล.บ./เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเน่ีอง) 25 ส.ค.54 7 ก.ย.54 14 ก.ย. 54 26 ธ.ค.54  

6 วท.บ./อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  19 ก.ย. 54 15 ธ.ค. 54 21 ธ.ค. 54   

7 วท.บ./คหกรรมศาสตร  19 ก.ย. 54 15 ธ.ค. 54 21 ธ.ค. 54   

8 วท.บ./เกษตรศาสตร   19 ก.ย. 54 15 ธ.ค. 54 21 ธ.ค. 54   

9 วท.บ./จุลชีววิทยา   18 ต.ค.53 15 ธ.ค. 54 21 ธ.ค. 54   

10 วท.บ./สาธารณสุขชุมชน   19 ก.ย. 54 15 ธ.ค. 54 21 ธ.ค. 54   

11 วศ.บ./วิศวกรรมไฟฟา     14 พ.ค.53 11 ส.ค.53 18 ส.ค.53 7 ม.ค.54 - 

12 วท.บ./ชีววิทยาประยุกต - - - - - 

13 
วท.บ./วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 
- - - - 

- 

14 วศ.บ/การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 ก.ย. 54 - - -  

คณะวิทยาการจัดการ 

1 บช.บ./การบัญชี   8 เม.ย.53 8 ธ.ค. 53 16 ก.พ.54 16 มี.ค.54 รอผล 

2 บธ.บ./การตลาด  25 ส.ค.54 7 ก.ย.54 14 ก.ย. 54 รอผล  

3 บธ.บ./การบริหารทรัพยากรมนุษย 13 ธ.ค.53 13 ม.ค.54 22 มิ.ย.54 23 ก.ย.54 - 

4 บธ.บ./การจัดการโลจิสติกส    8 เม.ย. 53 16 ก.ค. 53 16 มี.ค. 54 23 ก.ย. 54 - 

5 ศศ.บ./การทองเท่ียว   26ก.ค. 54 3 ส.ค.54 24 ส.ค.54 19 ธ.ค.54  

6 บธ.บ./คอมพิวเตอรธุรกิจ   8 เม.ย.53 8 ธ.ค. 53 16 ก.พ.54 18 พ.ย 54  

7 บธ.บ/การจัดการ 13 ม.ค.54 23 ธ.ค.54    

8 บธ.บ/เศรษฐศาสตร 26 ก.ค.54     

 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีขอเสนอแนะใหคอลัมนสดุทายใหใสเสนอวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 
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ระเบียบวาระที่ 4.2  กําหนดการพระราชทานปริญญาบตัร ประจําปการศึกษา 2553 - 2554 

 สาระสําคัญ  

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีหนังสือท่ี ศธ 0538/ว 13  ลงวันท่ี 5 มกราคม 2555 แจงกําหนดการ

รายละเอียดการเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏในกรุงเทพมหานครและสวนภูมิภาค ประจําปการศึกษา 2553 – 2554   

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4.3  คําชี้แจงเพ่ิมเติมแนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2548 

 สาระสําคัญ  

 ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(2)/ว1506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554 เร่ือง

คําชี้แจงเพ่ิมเติมแนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาไดจัดทําคําชี้แจงเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ในเร่ืองจํานวนและคุณวุฒิ

อาจารยเพ่ิมเติม  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5     เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการเสนอใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีประจําภาค

เรียนท่ี 1/2554 

 ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเทจ็จริง 

 เลขานุการ นําเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอใหปริญญาบัตร โดยมีกระบวนการตามคําสัง่

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ท่ี 715/2554 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรนักศึกษาท่ีจะสําเร็จ

การศึกษาภาคเรียนท่ี 1/2554  คณะกรรมการดงักลาวไดตรวจสอบโครงสรางหลักสตูรของนักศึกษา  และนายทะเบยีน

ไดตรวจสอบคุณสมบตัิของนักศึกษาดงัน้ี 

1. เปนผูมีคุณสมบตัิการเขาเปนนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

2. ผานการตรวจสอบคณุวุฒิการศึกษาทุกราย 

3. ผานการตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรตามเกณฑการสําเร็จการศกึษา 

 กองบริการการศึกษาจึงไดจัดทําบญัชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเสนอตอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผล

การศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2555 วันท่ี 10 มกราคม 2555  มติท่ีประชุมเห็นชอบอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา

ตั้งแตวันท่ี 22 ธันวาคม 2554 เปนตนไป จํานวนท้ังสิ้น 112 ราย  

 ขอเสนอ/ความเห็น 

 จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการเสนอใหปริญญาแกผูสาํเร็จการศึกษาดังกลาว เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลยั

อนุมัติปริญญาตอไป 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  โดยมีขอเสนอดังน้ี 

1. กองบริการการศึกษามีการตรวจสอบหรือมีการปองกันในเร่ืองของการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน

คุณวุฒิการศึกษา หรือไม อยางไร เลขานุการไดชีแ้จงกระบวนการ วิธีการในการตรวจสอบและ

กระบวนการในการทวนสอบเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวใหท่ีประชุมรับทราบ 
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2. กรรมการมีขอสงสัยในประเด็นเลขรหัสนักศึกษาท่ีขึ้นตน ดวย 1, 2 และ 3 แตกตางกันอยางไร ผศ.ดร.

อดิศร ภูสาระ ไดชี้แจงวา ระบบการศึกษาเปนนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ 

3. ประธานมอบหมายใหกองบริการการศึกษากําหนดวันท่ีในการดาํเนินการเก่ียวกับวันท่ีสําเร็จการศึกษา 

โดยจัดทําเปนประกาศใหนักศึกษาทราบ ตั้งแตภาคเรียนท่ี 2/2554 เปนตนไป 

ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 

2555 

 ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเทจ็จริง 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซ่ึงดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 

2554 เรียบรอยแลว  

 ขอเสนอ/ญัตติ    

 จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะ/สังเกต ดงัน้ี 

1. หลักสตูรน้ีเปนหลักสตูรท่ีมีผูสนใจเขาเรียน อยากเพ่ิมจุดเนนอัตลักษณของหลักสูตร 

2. เก่ียวกับอาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา 

3. รายวิชาแกนไดมีการปรับใหม มอบใหคณะตรวจสอบและสงขอมูลท่ีเปนปจจุบัน และถูกตองใหกองบริการ   

การศึกษาแกไขในฐานขอมูล 

4. คําอธิบายรายวิชาไมสอดคลองกับรายวิชา และไมสอดรับกับเกตุการณปจจุบัน นาจะมีการปรับปรุงแกไข

เพ่ิมเติม 

5. หนาท่ี 6 เร่ืองของการบริหารจัดการหลักสูตร ขอ 13.3.3 เปลี่ยนจากคําวา “จัดตัง้คณะกรรมการ” เปน 

“แตงตัง้คณะกรรมการ” 

6. หลักสตูรน้ีมีการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตัง้ ใหพัฒนาหลักสตูรเก่ียวกับการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตัง้ 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสตูรใหม พ.ศ. 2555

 ความเปนมา/เรือ่งเดิม/ขอเทจ็จริง 

สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 ซ่ึงดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และไดผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2554 เรียบรอยแลว  

 ขอเสนอ/ญัตติ    

 จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการประถมศึกษา 

หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2555  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะ/สังเกต ดงัน้ี 

1. ใหทุกหลักสูตรทําการเปรียบเทียบรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร กับ มคอ.1 และมาตรฐานวิชาชีพครูทุก

หลักสูตรใหชดัเจน เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

2. ในหนา 22 ของหลักสูตรการพัฒนาระบบไอซีทีเพ่ือการศึกษา มีการใช Architecture เขามาใช 
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3. ชื่อภาษาอังกฤษของแตละรายวิชาสําหรับบางคําใชคําวา “Teachers” “Teacher” เติม s หรือไมเติม s 

4. แกไขคําผดิโดยใหทําการตรวจสอบทุกหนา 

5. ในการรับนักศึกษาน้ัน ควรเปดกวางในการรับนักศึกษาท้ังไทยและตางชาต ิ

6. การกําหนดกลุมสาระยอยควรจะกําหนดใหครบตามกลุมสาระของสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. อยากใหหลักสตูรมีความโดดเดน เปนอัตลักษณของอยุธยา เชน เม่ือนักศึกษาจบจากอยุธยาแลวสามารถ

เปนบัณฑิต ท่ีสามารถสอบทุกระดบัชั้นได ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555

 ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเทจ็จริง 

สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซ่ึงดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และไดผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2554  วันท่ี 24 มกราคม 2554 และคร้ังท่ี 2/2554 วันท่ี 25 

กุมภาพันธ 2554 เรียบรอยแลว  

 ขอเสนอ/ญัตติ    

 จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555  

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยมีขอเสนอแนะ/สังเกต ดงัน้ี 

 1. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร ซ่ึงในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็มีเหมือนกัน 

นาจะเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร 

 2. ประธานมอบหมายใหคณบดตีรวจสอบคําอธิบายรายวิชาในกลุมวิชาชีพครูวา ครบถวนตามมาตรฐานท่ี 

คุรุสภากําหนดแลวใชหรือไม 

 3. ขอสงัเกตเก่ียวกับโครงสรางหลักสตูรในหมวดวิชาเฉพาะดานวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและกรอบ

มาตรฐานท่ีเก่ียวของ  

 4. เลขท่ีบตัรประชาชนไมตองใสใหครบท้ัง 13 หลัก 

 5. หลักสตูรตองสนองความตองการของอาเซียนดวย 

 6. ควรตรวจสอบคาํ หรือการใชชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ในรายวิชาท่ีมีเก่ียวกับ ระดับโรงเรียน 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสตูรใหม พ.ศ. 

2555  

 ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเทจ็จริง 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ไดดําเนินการพัฒนาหลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการ

สอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 ซ่ึงดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และได

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2554  วันท่ี 24 มกราคม 2554 และคร้ังท่ี 2/2554 วันท่ี 

25 กุมภาพันธ 2554 เรียบรอยแลว  
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 ขอเสนอ/ญัตติ    

 จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะ/ขอสงัเกต ดงัน้ี 

1. ระบจุุดเนนท่ีเปนสาระ ตองมีการฟง พูด อาน เขยีน เพ่ิมขึ้น 

2. ระบุจุดเนนท่ีเปนระดับ เชน มหาวิทยาลยัเปนท้ัง 2 ระดับ คอืระดับประถมและมัธยม หรือวาระดบัใด

ระดับหน่ึง 

3. หนา 28 คุณวุฒขิองอาจารยไมตรงกับสาขาวิชาท่ีเปด 

4. ชั่วโมงของการสอนและฝกประสบการณสอน 

5. กรณีอาจารยวริศรา จะเปนอาจารยประจําหลักสตูรไมได 

6. กรณีอาจารย Mwangati เปนอาจารยนิเทศศาสตร ซ่ึงไมสัมพันธกัน ใหหาอาจารยอ่ืนแทน 

7. ควรจะมีการแทรกภาคผนวกวาหลักสตูรน้ีไดมีการเสอนหลักสูตรรวมกับคณะมนุษยศาสตรดวย 

8. เราจะตองมีอาจารยชาวตางชาติเพ่ิมมากขึ้น  

ระเบียบวาระที่ 6     เร่ืองอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1  นัดหมายการประชุมคร้ังตอไป 

 มติที่ประชุม   นัดหมายการประชุมคร้ังตอไป  วันพุธท่ี 25 มกราคม 2555  

 

 

ปดประชุมเวลา   13.30  น. 

 

 

        นางนันทนิธ์ิ  สิ้วอินทร  ผูบันทึกการประชุม 

        ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  ผูตรวจทาน 
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