รายงานการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 1/2555
วันพุธที่ 11 มกราคม 2555 เวลา 9.00 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานอธิการบดี
------------------------------------------ผูมาประชุม
1. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลศักดิ์ กิง่ คํา
3. ดร.ปฐมพงศ ศุภเลิศ
4. รองศาสตราจารย ดร.สุนันทา เลาหนันทน
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ
6. ดร.ภควดี สุขอนันต
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ รุง พรหม

ประธาน(อธิการบดี)
กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ(ผูแทนคณะมนุษยศาสตรฯ)
กรรมการ(ผูแทนคณะวิทยาศาสตรฯ)
กรรมการและเลขานุการ(รองอธิการบดีฝายวิชาการ)

ผูไมมาประชุม
1. ดร.พรเทพ รูแผน
2. รองศาสตราจารย ดร.กมล บุษบา
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชติ พระพินิจ
4. นางลักขณา เตชวงษ

กรรมการ(ผูแทนคณะครุศาสตร) ลาประชุม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ(ภายนอก) ลาประชุม
กรรมการ(ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ) ลาประชุม
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
ลาประชุม

ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.วิวฒ
ั น
2. นายคมลักษณ
3. นางสาวนฤมล
4. ดร.อมรรัตน
5. นางสาวจิราภรณ
6. นางเย็นใจ
7. นางทิพวัลย
8. นางนันทนิธิ์

อาจารยประจําหลักสูตร ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
อาจารยประจําหลักสูตร ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
อาจารยประจําหลักสูตร ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
คณบดีคณะครุศาสตร
อาจารยประจําหลักสูตร ค.บ.การประถมศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตร ค.บ.คณิตศาสตร
อาจารยประจําหลักสูตร ค.บ.การสอนภาษาอังกฤษ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ

หามนตรี
ไชยยะ
อนุสนธิ์พัฒน
สนั่นเสียง
มีสงา
สุวานิช
สังขะวัฒนะ
สิ้วอินทร

เปดประชุมเวลา 9.05 น.
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-2ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครัง้ ที่ 1/2555
สาระสําคัญ
ประธานสภาวิชาการไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2555 ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2555
มติ/ความเห็นของที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2)
สาระสําคัญ
กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดจะทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม(ถามี )
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม(ถามี) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรในลักษณะอื่น โดยไมใชตามแบบ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ที่เปนตัวอยาง
ตามลําดับนั้น ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบเก็บขอมูลรายละเอียดดังกลาวใหครอบคลุมประเด็นตางๆ ตามหัวขอใน
มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ที่สามารถอางอิงและตรวจสอบไดตามความจําเปน
มติ/ความเห็นของที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.3 รายงานความกาวหนาเกี่ยวกับการจัดทํารางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษร
ยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(ฉบับที่ 2)
สาระสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณารับทราบการใหความเห็บชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ไมมีในพระ
ราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงไดทําการยกรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(ฉบับที่ 2) และเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 และจะเสนอ
เขาองคคณะเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อพิจารณาตอไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2554
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีขอแกไข
1. แกไขมติที่ประชุม หนา 8 จาก “รับทราบ” เปน “เห็นชอบ”
2. ใหกองบริการการศึกษาตรวจสอบความเรียบรอยของเอกสารเกี่ยวกับมติที่ประชุมเพราะจะมีผลตอการ
ดําเนินการสั่งการ
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-3ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีผ่ านมา
ระเบียบวาระ
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตร ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

มติที่
ประชุม
เห็นชอบ

2. ขอความเห็นชอบหลักสูตร ค.บ. พลศึกษา

เห็นชอบ

3. ขอความเห็นชอบหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

เห็นชอบ

4. ขอความเห็นชอบหลักสูตร น.บ. นิติศาสตร

เห็นชอบ

5. ขอความเห็นชอบหลักสูตร บธ.บ. การจัดการ

เห็นชอบ

6. ขอความเห็นชอบการเสนอใหปริญญาบัตร ภาคเรียนที่
1/2554

เห็นชอบ

ผลการดําเนินการ
ระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุงเพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในวันที่ 18 มกราคม
2555
ระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุงเพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในวันที่ 18 มกราคม
2555
ระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุงเพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในวันที่ 18 มกราคม
2555
ระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุงเพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในวันที่ 18 มกราคม
2555
ระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุงเพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในวันที่ 18 มกราคม
2555
ระหวางดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 18 ม.ค.55

มติ/ความเห็นของที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการดําเนินการเกีย่ วกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
สาระสําคัญ
ความกาวหนาในการดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

คณะกรรมการ
ประจําคณะ

สภา
สภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยให
พิจารณา
ความเห็นชอบ

สกอ.
รับทราบ
การให
ความ
เห็นชอบ

สภา
วิชาชีพที่
เกี่ยวของ

7 ก.ค.54

เสนอครุ
สภา
พิจารณา

คณะครุศาสตรบัณฑิต
1 ค.บ./การสอนภาษาไทย 5 ป

26 ม.ค.54

9 มี.ค.54
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ที่

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4

หลักสูตร/สาขาวิชา

คณะกรรมการ
ประจําคณะ

สกอ.
รับทราบ
การให
ความ
เห็นชอบ

สภา
วิชาชีพที่
เกี่ยวของ

15 ธ.ค.53
21 ธ.ค. 54
20 เม.ย.54
19 ม.ค.54

27 มิ.ย.54

-

16 มี.ค.54
20 เม.ย.54
14 ก.ย. 54
20 ส.ค.54

19 ส.ค.54
8 ส.ค. 54
รอผล
รอผล

สภา
สภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยให
พิจารณา
ความเห็นชอบ

ค.บ./การสอนภาษาอังกฤษ 5 ป
24 ม.ค.54
ค.บ./คณิตศาสตร 5 ป
25 ก.พ.54
ค.บ./พลศึกษา 5 ป
24 ม.ค.54
23 ธ.ค. 54
ค.บ./การศึกษาปฐมวัย 5 ป
25 ก.พ.54
23 ธ.ค.54
ค.บ./การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย
5 ป
ค.บ./สังคมศึกษา 5 ป
ค.บ./คอมพิวเตอรศึกษา 5 ป
ค.บ./ การประถมศึกษา 5 ป
24 ม.ค.54
ค.บ./วิทยาศาสตร 5 ป
ค.บ/ศิลปนาฏดุริยางค 5 ป
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นศ.บ./นิเทศศาสตร
20 ต.ค.53
8 ธ.ค.53
ศศ.บ./ภาษาญี่ปุน
5 ต.ค.54
9 ธ.ค. 54
ศศ.บ./ภาษาไทย
15 ก.ย.53
9 มี.ค.54
ศศ.บ./ภาษาอังกฤษ
15 ก.ย.53
10 พ.ย.53
ศศ.บ./ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศศ.บ./การพัฒนาชุมชน
29 ธ.ค.54
ศศ.บ./นาฏศิลปและการละคร
ศป.บ./ศิลปกรรม
6 ม.ค.55
ศป.บ./ดนตรี
6 ม.ค.55
นบ./นิติศาสตร
5 ต.ค.54
23 ธ.ค.54
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วท.บ./วิทยาการคอมพิวเตอร
26 ม.ค.54
9 มี.ค.54
วท.บ./คณิตศาสตร
26 ม.ค.54
5 เม.ย.54
วท.บ./เคมี
25 ส.ค.54
7 ก.ย.54
วท.บ./เทคโนโลยีสารสนเทศ
17 มิ.ย.54
3 ส.ค.54
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ที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

5
6
7
8
9
10
11
12

ทล.บ./เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนี่อง)
วท.บ./อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วท.บ./คหกรรมศาสตร
วท.บ./เกษตรศาสตร
วท.บ./จุลชีววิทยา
วท.บ./สาธารณสุขชุมชน
วศ.บ./วิศวกรรมไฟฟา
วท.บ./ชีววิทยาประยุกต
วท.บ./วิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก าร
13
อาหาร
14 วศ.บ/การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1
2
3
4
5
6
7
8

บช.บ./การบัญชี
บธ.บ./การตลาด
บธ.บ./การบริหารทรัพยากรมนุษย
บธ.บ./การจัดการโลจิสติกส
ศศ.บ./การทองเที่ยว
บธ.บ./คอมพิวเตอรธุรกิจ
บธ.บ/การจัดการ
บธ.บ/เศรษฐศาสตร

คณะกรรมการ
ประจําคณะ
25 ส.ค.54
19 ก.ย. 54
19 ก.ย. 54
19 ก.ย. 54
18 ต.ค.53
19 ก.ย. 54
14 พ.ค.53
-

สกอ.
สภา
รับทราบ
สภา
สภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยให การให วิชาชีพที่
พิจารณา
ความเห็นชอบ
ความ
เกีย่ วของ
เห็นชอบ
7 ก.ย.54
14 ก.ย. 54 26 ธ.ค.54
15 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
15 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
15 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
15 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
15 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
11 ส.ค.53
18 ส.ค.53
7 ม.ค.54
-

19 ก.ย. 54
คณะวิทยาการจัดการ
8 เม.ย.53
8 ธ.ค. 53
25 ส.ค.54
7 ก.ย.54
13 ธ.ค.53
13 ม.ค.54
8 เม.ย. 53
16 ก.ค. 53
26ก.ค. 54
3 ส.ค.54
8 เม.ย.53
8 ธ.ค. 53
13 ม.ค.54
23 ธ.ค.54
26 ก.ค.54

-

-

16 ก.พ.54
14 ก.ย. 54
22 มิ.ย.54
16 มี.ค. 54
24 ส.ค.54
16 ก.พ.54

16 มี.ค.54
รอผล
23 ก.ย.54
23 ก.ย. 54
19 ธ.ค.54
18 พ.ย 54

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีขอเสนอแนะใหคอลัมนสดุ ทายใหใสเสนอวิชาชีพที่เกี่ยวของ
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-6ระเบียบวาระที่ 4.2 กําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2553 - 2554
สาระสําคัญ
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีหนังสือที่ ศธ 0538/ว 13 ลงวันที่ 5 มกราคม 2555 แจงกําหนดการ
รายละเอียดการเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในกรุงเทพมหานครและสวนภูมิภาค ประจําปการศึกษา 2553 – 2554
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.3 คําชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
สาระสําคัญ
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/ว1506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เรื่อง
คําชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดจัดทําคําชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ในเรื่องจํานวนและคุณวุฒิ
อาจารยเพิ่มเติม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการเสนอใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีประจําภาค
เรียนที่ 1/2554
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง
เลขานุการ นําเสนอรายชื่อผูส ําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอใหปริญญาบัตร โดยมีกระบวนการตามคําสัง่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 715/2554 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรนักศึกษาที่จะสําเร็จ
การศึกษาภาคเรียนที่ 1/2554 คณะกรรมการดังกลาวไดตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรของนักศึกษา และนายทะเบียน
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาดังนี้
1. เปนผูมีคุณสมบัติการเขาเปนนักศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด
2. ผานการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาทุกราย
3. ผานการตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
กองบริการการศึกษาจึงไดจัดทําบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเสนอตอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผล
การศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 10 มกราคม 2555 มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา
ตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เปนตนไป จํานวนทัง้ สิ้น 112 ราย
ขอเสนอ/ความเห็น
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการเสนอใหปริญญาแกผูสาํ เร็จการศึกษาดังกลาว เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติปริญญาตอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีขอเสนอดังนี้
1. กองบริการการศึกษามีการตรวจสอบหรือมีการปองกันในเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
คุณวุฒิการศึกษา หรือไม อยางไร เลขานุการไดชแี้ จงกระบวนการ วิธีการในการตรวจสอบและ
กระบวนการในการทวนสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวใหที่ประชุมรับทราบ
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-72. กรรมการมีขอสงสัยในประเด็นเลขรหัสนักศึกษาที่ขึ้นตน ดวย 1, 2 และ 3 แตกตางกันอยางไร ผศ.ดร.
อดิศร ภูสาระ ไดชี้แจงวา ระบบการศึกษาเปนนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ
3. ประธานมอบหมายใหกองบริการการศึกษากําหนดวันที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับวันที่สําเร็จการศึกษา
โดยจัดทําเปนประกาศใหนักศึกษาทราบ ตั้งแตภาคเรียนที่ 2/2554 เปนตนไป
ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิ ต สาขาวิช าการพัฒ นาชุ มชน หลั กสูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555 ซึ่ ง ดํา เนินการตามกระบวนการขั้ นตอนตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2554 เรียบรอยแลว
ขอเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะ/สังเกต ดังนี้
1. หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่มีผูสนใจเขาเรียน อยากเพิ่มจุดเนนอัตลักษณของหลักสูตร
2. เกีย่ วกับอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา
3. รายวิชาแกนไดมีการปรับใหม มอบใหคณะตรวจสอบและสงขอมูลที่เปนปจจุบัน และถูกตองใหกองบริการ
การศึกษาแกไขในฐานขอมูล
4. คําอธิบายรายวิชาไมสอดคลองกับรายวิชา และไมสอดรับกับเกตุการณปจจุบัน นาจะมีการปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติม
5. หนาที่ 6 เรื่องของการบริหารจัดการหลักสูตร ขอ 13.3.3 เปลี่ยนจากคําวา “จัดตัง้ คณะกรรมการ” เปน
“แตงตัง้ คณะกรรมการ”
6. หลักสูตรนีม้ กี ารจัดการศึกษานอกสถานที่ตงั้ ใหพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตงั้
ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555
ความเปนมา/เรือ่ งเดิม/ขอเท็จจริง
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร ไดดําเนินการพั ฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 ซึ่งดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไดผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2554 เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2554 เรียบรอยแลว
ขอเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะ/สังเกต ดังนี้
1. ใหทุกหลักสูตรทําการเปรียบเทียบรายวิชาทีเ่ ปดสอนในหลักสูตร กับ มคอ.1 และมาตรฐานวิชาชีพครูทุก
หลักสูตรใหชดั เจน เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
2. ในหนา 22 ของหลักสูตรการพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อการศึกษา มีการใช Architecture เขามาใช
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-83. ชื่อภาษาอังกฤษของแตละรายวิชาสําหรับบางคําใชคําวา “Teachers” “Teacher” เติม s หรือไมเติม s
4. แกไขคําผิดโดยใหทาํ การตรวจสอบทุกหนา
5. ในการรับนักศึกษานั้น ควรเปดกวางในการรับนักศึกษาทัง้ ไทยและตางชาติ
6. การกําหนดกลุมสาระยอยควรจะกําหนดใหครบตามกลุมสาระของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. อยากใหหลักสูตรมีความโดดเดน เปนอัตลักษณของอยุธยา เชน เมื่อนักศึกษาจบจากอยุธยาแลวสามารถ
เปนบัณฑิต ที่สามารถสอบทุกระดับชั้นได ในโรงเรียนขนาดเล็ก
ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง
สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึง่ ดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไดผา นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครัง้ ที่ 1/2554 วันที่ 24 มกราคม 2554 และครั้งที่ 2/2554 วันที่ 25
กุมภาพันธ 2554 เรียบรอยแลว
ขอเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยมีขอเสนอแนะ/สังเกต ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ซึ่งในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็มเี หมือนกัน
นาจะเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเปน สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร
2. ประธานมอบหมายใหคณบดีตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาในกลุมวิชาชีพครูวา ครบถวนตามมาตรฐานที่
คุรุสภากําหนดแลวใชหรือไม
3. ขอสังเกตเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะดานวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและกรอบ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ
4. เลขที่บตั รประชาชนไมตองใสใหครบทั้ง 13 หลัก
5. หลักสูตรตองสนองความตองการของอาเซียนดวย
6. ควรตรวจสอบคํา หรือการใชชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ในรายวิชาที่มีเกี่ยวกับ ระดับโรงเรียน
ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม พ.ศ.
2555
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 ซึ่งดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และได
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครัง้ ที่ 1/2554 วันที่ 24 มกราคม 2554 และครั้งที่ 2/2554 วันที่
25 กุมภาพันธ 2554 เรียบรอยแลว
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-9ขอเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะ/ขอสังเกต ดังนี้
1. ระบุจุดเนนที่เปนสาระ ตองมีการฟง พูด อาน เขียน เพิ่มขึ้น
2. ระบุจุดเนนที่เปนระดับ เชน มหาวิทยาลัยเปนทัง้ 2 ระดับ คือระดับประถมและมัธยม หรือวาระดับใด
ระดับหนึ่ง
3. หนา 28 คุณวุฒขิ องอาจารยไมตรงกับสาขาวิชาที่เปด
4. ชั่วโมงของการสอนและฝกประสบการณสอน
5. กรณีอาจารยวริศรา จะเปนอาจารยประจําหลักสูตรไมได
6. กรณีอาจารย Mwangati เปนอาจารยนิเทศศาสตร ซึ่งไมสัมพันธกัน ใหหาอาจารยอื่นแทน
7. ควรจะมีการแทรกภาคผนวกวาหลักสูตรนี้ไดมกี ารเสอนหลักสูตรรวมกับคณะมนุษยศาสตรดวย
8. เราจะตองมีอาจารยชาวตางชาติเพิ่มมากขึ้น
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 นัดหมายการประชุมครัง้ ตอไป
มติที่ประชุม นัดหมายการประชุมครั้งตอไป วันพุธที่ 25 มกราคม 2555

ปดประชุมเวลา 13.30 น.

นางนันทนิธิ์ สิ้วอินทร ผูบันทึกการประชุม
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุง พรหม ผูต รวจทาน
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