
  

         รายงานการประชุมสภาวิชาการ 

คร้ังท่ี  2/2555 

วันพุธท่ี 25  มกราคม  2555   เวลา 9.00 น. 

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูมาประชุม 

1. ดร.บูรพาทิศ   พลอยสวุรรณ    ประธาน(อธิการบดี) 

2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลศักดิ ์ ก่ิงคํา   กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)  

3. ดร.ปฐมพงศ   ศุภเลิศ     กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)  

4. ดร.พรเทพ  รูแผน     กรรมการ(ผูแทนคณะครุศาสตร)  

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดศิร  ภูสาระ   กรรมการ(ผูแทนคณะมนุษยศาสตรฯ) 

6. ดร.ภควดี   สขุอนันต     กรรมการ(ผูแทนคณะวิทยาศาสตรฯ) 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  กรรมการและเลขานุการ(รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 
 

ผูไมมาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร.สุนันทา  เลาหนันทน   กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) ลาประชุม 

2. รองศาสตราจารย ดร.กมล  บุษบา     กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) ลาประชุม 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ    คณบดคีณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2. ผศ.ดร.บุญล้ํา  สุนทร      อาจารยประจําหลักสูตร วศ.บ.(การจัดการเทคโนโลยีฯ) 

3. นางสาวชะกาแกว   สดุสีชงั              อาจารยประจําหลักสูตร วศ.บ.(การจัดการเทคโนโลยีฯ) 

4. นายเลิศชาย   สถติพนาวงศ    อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

5. ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป     รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6. นางอุมาภรณ   กลาหาญ    อาจารยประจําหลักสูตร ศป.บ.(ดนตรี) 

7. ดร.อมรรัตน  สน่ันเสยีง     คณบดคีณะครุศาสตร 

8. ดร.ชมพูนุท   สุขหวาน     รองคณบดีคณะครุศาสตร 

9. ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย   ไวยกุล   อาจารยประจําหลักสูตร ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา) 

10. นางลักขณา  เตชวงษ     ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 

เปดประชุมเวลา  9.29 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  การจัดสัมมนานานาชาต ิเร่ือง “500 ป ความสัมพันธสยามประเทศกับโปรตุเกส และชาต ิ

                          ตะวันตกในอุษาคเนย 2054-2554” 

 สาระสําคัญ 
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 ในวันท่ี 26-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนเจาภาพในการจัดสัมมนานานาชาติ 

เร่ือง “500 ป ความสัมพันธสยามประเทศกับโปรตุเกส และชาตติะวันตกในอุษาคเนย 2054-2554” ณ อาคาร 100 ป 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนกรรมการทุกทานรวมงานดงักลาว 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2  การแสดงแสงเสียงในงาน ยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดกโลก 

 สาระสําคัญ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยาไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักในสวนการจัดการแสดงแสงเสยีง 

ในงานยอยศยิง่ฟาอยุธยามรดกโลก วันท่ี 10 – 19 กุมภาพันธ 2555 ซ่ึงจะมีพิธีเปดโดยนายกรัฐมนตรี ในวันท่ี 8 

กุมภาพันธ 2555  จึงขอเชญิชวนกรรมการทุกทานรวมงานการแสดงแสงเสียงดงักลาว   

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม   รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 

 มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยมีขอแกไข 

1. หนา 6 มติท่ีประชุมแกไขขอความ เสนอวิชาชีพท่ีเก่ียวของ เปนเสนอสภาวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 

2. หนา 7วาระท่ี 5.1 การเสนอใหปริญญาใหระบุมติท่ีประชุมเปน เห็นชอบตามท่ีกองบริการการศึกษาเสนอ   

3. หนา 9 ขอ 7 แกไขขอความ สอบทุกระดับชั้น เปน สอนทุกระดบัชัน้ 

4. หนา 10 แกไขคํา  World Expro ในเร็ว ๆ น้ี เปน  World Expo 2020 

5. หนา 10 แกไขคํากอไวยากรณ เปน เกงไวยากรณ  และแกไขขอความ โดยเราจะตองมีอาจารย 

ชาวตางชาต ิเปน โดยตองมีอาจารยเจาของภาษา หรือ native speaker 

6. ในการอางอิงเอกสาร  ใหระบุเอกสารใหชัดเจน เชน เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการอนุมัติฯ ตามเอกสาร 

หมายเลข.... 

 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดาํเนินการตามมติของสภาวิชาการ 

ระเบียบวาระ มติท่ีประชุม   ผลการดําเนินการ 

1. ขออนุมัติการใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาภาคเรียนท่ี 

1/2554 และเสนอใหกองบริการการศึกษากําหนดปฏิทินวัน

อนุมัติจบการศึกษาภาคเรียนละ 1 คร้ัง เร่ิมตั้งแตภาคเรียนท่ี 

2/2554 

เห็นชอบ 1. สภามหาวิทยาลยัอนุมัติใหปริญญา

เรียบรอยแลว 

2. กบศ.จัดทําปฏิทินกําหนดวันอนุมัติ

จบและแจงใหนักศึกษา อาจารยท่ี

ปรึกษา และลงเว็บไซดแลว 

2. ขอความเห็นชอบหลักสตูร ค.บ.คณิตศาสตร เห็นชอบ สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

3. ขอความเห็นชอบหลักสตูร ค.บ.การศึกษาปฐมวัย เห็นชอบ สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

4. ขอความเห็นชอบหลักสตูร ค.บ.พลศึกษา เห็นชอบ สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

5. ขอความเห็นชอบหลักสตูร ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน เห็นชอบ สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
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6. ขอความเห็นชอบหลักสตูร น.บ.นิติศาสตร เห็นชอบ สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

7. ขอความเห็นชอบหลักสตูร บธ.บ.การจัดการ เห็นชอบ สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

8. ขอความเห็นชอบหลักสตูร ค.บ.การประถมศึกษา เห็นชอบ อยูระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุง

เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลยัในวันท่ี 15 

กุมภาพันธ 2555 

9. ขอความเห็นชอบหลักสตูร ค.บ.การสอนภาษาอังกฤษ เห็นชอบ อยูระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุง

เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลยัในวันท่ี 15 

กุมภาพันธ 2555 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4     เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1  รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 สาระสําคัญ 

 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรของมหาวิทยาลยัใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยมีความกาวหนาในการดําเนินการ ดงัน้ี    

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา 
คณะกรรมการ

ประจําคณะ 

สภาวิชาการ

พิจารณา 

สภามหาวิทยาลัย

ใหความเห็นชอบ 

สกอ.

รับทราบการ

ใหความ

เห็นชอบ 

สภา

วิชาชีพที่

เก่ียวของ 

คณะครุศาสตร 

1 ค.บ./การสอนภาษาอังกฤษ  24 ม.ค.54 11 ม.ค.55    

2 ค.บ./คณิตศาสตร  24 ม.ค.54 11 ม.ค.55 18 ม.ค.55   

3 ค.บ./การสอนภาษาไทย  26 ม.ค.54 9 มี.ค.54 20 เม.ย.54 7 ก.ค.54 
อยูระหวาง

เสนอคุรุสภา

พิจารณา 

4 ค.บ./พลศึกษา  24 ม.ค.54 23 ธ.ค. 54 18 ม.ค.55   

5 ค.บ./การศึกษาปฐมวัย  25 ก.พ.54 23 ธ.ค.54 18 ม.ค.55   

6 ค.บ./การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย  - - - - - 

7 ค.บ./สังคมศึกษา  25 ก.พ.54     

8 ค.บ./คอมพิวเตอรศึกษา  25 ก.พ.54     

9 ค.บ./ การประถมศึกษา  24 ม.ค.54 11 ม.ค.55    

10 ค.บ./วิทยาศาสตร  25 ก.พ.54     

11 ค.บ./ศิลปนาฏดุริยางค  - - - - - 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

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

2 ศศ.บ./ภาษาญ่ีปุน  5 ต.ค.54 9 ธ.ค. 54 21 ธ.ค. 54   
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3 ศศ.บ./ภาษาไทย    15 ก.ย.53 9 มี.ค.54 20 เม.ย.54   

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 11 ม.ค.55 18 ม.ค.55  - 

7 รป.บ./รัฐประศาสนศาสตร -     

8 ศป.บ./ศิลปกรรม 6 ม.ค.55     

9 ศป.บ./ดนตรี 6 ม.ค.55     

10 ศป.บ./นาฏศิลปการละคร  -     

11 น.บ./นิติศาสตร 5 ต.ค.54 23 ธ.ค.54 18 ม.ค.55   

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

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  - 

4 วท.บ./เทคโนโลยีสารสนเทศ    17 มิ.ย.54 3 ส.ค.54 20 ส.ค.54 13 ม.ค.55 - 

5 
ทล . บ . / เ ทค โ น โ ล ยี อุ ต ส า หก ร ร ม 

(ตอเน่ือง) 
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 วท.บ./ชีววิทยาประยุกต - - - - - 

12 
วท.บ./วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 
-    

 

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

14 
ว ศ . บ . / ก า ร จั ด ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี

อุตสาหกรรม 
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 12 ม.ค. 55 

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

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./การทองเที่ยว   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 18 ม.ค.55   

8 ศ.บ./เศรษฐศาสตร 26 ก.ค.54     

   

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.2  การรับรองหลักสูตรบญัชีบณัฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554 จากสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม

ราชูปถัมภ 

 สาระสําคัญ 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยโดยสาขาการบญัชไีดสงหลักสูตรบญัชีบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ใหสภาวิชาชีพ

บัญชีในพระบรมราชูปถัมภพิจารณารับรองหลักสูตรน้ัน สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดพิจารณาหลักสตูรดงักลาวแลวเปนดังน้ี 

 1. รับรองใหเปนปริญญาตรีวิชาการบัญชตีามมาตรา 7 (6) แหงพระราชบัญญตัิวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 

สําหรับผูศึกษาตามหลักสูตรบญัชีบณัฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554 ซ่ึงผูสําเร็จการศึกษาหลักสตูรน้ีสามารถสมัคร

เปนสมาชิกสามัญของสภาวิชาชพีบัญชีฯ ได 

 2. เห็นชอบใหผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรบัญชีบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ของมหาวิทยาลยัราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา สําหรับผูเขาศึกษาตัง้แตภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 มีคุณสมบัตขิอขึ้นทะเบยีนฝกหัดงาน

เขารับการทดสอบเปนผูสอบบญัชีรับอนุญาตได 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 

   

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเทจ็จริง 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซ่ึงดําเนินการตาม

กระบวนการขั้นตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 6/2554 

เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2554 เรียบรอยแลว  

 ขอเสนอ/ญัตติ    

 จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  โดยมีขอเสนอแนะ/สังเกต ดังน้ี 

1. ทบทวนการกําหนดคุณสมบตัิของผูเขาศึกษา ควรกําหนดรับผูจบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย  

เพราะจะทําใหสาขารับนักศึกษาท่ีมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

2. ปรับขอความหนา 4 ขอ 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสตูรอ่ืนตองมา 

เรียน ซ่ึงการระบุรายวิชาพ้ืนฐานท่ัว ๆไปน้ัน  ควรระบุใหชดัเจนวาเปนวิชาใดบาง 

3. หลักสูตรน้ีเปนท่ีตองการโดยเฉพาะผูท่ีจบจากวิทยาลยัเทคนิค และสามารถผลติบัณฑติดานการจัดการ 

เทคโนโลยีฯ มีความไดเปรียบดานพ้ืนท่ีและมีตลาดแรงงานรองรับ แตตองแสดงใหเห็นชดัวาจะทํางานอยางไรไดบาง  

4. แสดงการเปรียบเทียบหลักสตูรระหวางของเดิมท่ีเนนเทคโนโลย ีในขณะท่ีปรับปรุงใหมเนนการจัดการ  

โครงสรางหลักสูตร การปรับหนวยกิต การปรับลดวิชาท่ีซํ้าซอนและการเพ่ิมรายวิชาใหม 

5. ทบทวนการจัดสดัสวน ใหมีรายวิชาท่ีเปนจุดเนนดานการจัดการ 

6. หนา 5 ควรเพ่ิมวัตถปุระสงคดานบคุลิกภาพ 
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7. การกําหนดจุดเนนดานการจัดการฯ ไมสอดคลองกับการกําหนดรายวิชาปฏิบตัิเชน งานฝกฝมือ งานไม 

และการกอสราง   แตท้ังน้ีสาขาวิชาไดอธิบายใหท่ีประชุมทราบถึงความจําเปนท่ีตองมีความรูพ้ืนฐานดงักลาว เพ่ือให

สามารถมีความรู เขาใจและสามารถดูแล และบริหารจัดการคนได 

8. ใหตรวจสอบการกําหนดขอมูลอาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศึกษา  

 9. หนา 12-13 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพใหตรวจสอบความถูกตองของชื่อวิชาตามท่ีคณะกําหนด 

10. หนา 13 ชื่อภาษาอังกฤษท่ีขึ้นตนดวย Engineering ใหเปลี่ยนไประบุดานหลงัชื่อวิชา 

11. ขอสังเกตหนา 14 กลุมวิศวกรรมไฟฟาและระบบอัตโนมัติ ไมมีรายวิชาท่ีสื่อเร่ืองการจัดการอุตสาหกรรม 

12. หนา 15 ชื่อวิชา Demand Side Management แกเปน Demand Side of Power supply 

Management 

13. ขอสังเกตหนา 19 การจัดวิชาฝกประสบการณในชั้นปท่ี 3  สาขาควรจัดรายวิชาใหนักศึกษามีความรู 

เพียงพอท่ีจะสามารถแกปญหาได กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

14. หนา 19 วิชาฝกประสบการณ มีหนวยกิตท่ีต่าํกวาขอบงัคบัในเร่ืองการลงทะเบียนใหตรวจสอบและ 

กําหนดใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

15. ใหแสดงขอมูลการศึกษาความตองการของนักศึกษาสาขาน้ีพรอมขอมูลอางอิงเชน แบบสอบถาม  ขอมูล 

การประเมินหลักสูตร ความตองการแรงงาน 

16. ใหแกไขและตรวจสอบรายละเอียดทุกอยางใหสมบูรณท่ีสุดตามขอเสนอแนะ และมอบรองอธิการบดีฝาย 

วิชาการและกองบริการการศึกษาตรวจสอบกอนเสนอเขาสภามหาวิทยาลัย หากตรวจสอบพบวายงัไมเปนไปตามท่ี

เสนอแนะ ขออนุญาตไมนําเขาสภามหาวิทยาลยั 

 

ระเบยีบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบหลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเทจ็จริง 

สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรี หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซ่ึงดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และได

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2555 วันท่ี 6 มกราคม 2555 เรียบรอยแลว  

 ขอเสนอ/ญัตติ    

 จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  โดยมีขอเสนอแนะ/สังเกต ดังน้ี  

1. หนา 2 ขอ 8.3 การกําหนดอาชีพนักประพันธและนักเรียบเรียงดนตรี  ควรจะเพ่ิมรายวิชาและเพ่ิม 

อาจารย โดยเฉพาะอาจารยผูสอนท่ีมีผลงานหรือจดลขิสิทธ์ิ  และตรวจสอบการใหลําดับความสําคญัของอาชีพ 

2. หนา 5 ผลสาํรวจการมีงานทําของบัณฑิต  พบวามีงานทํา 100% แตในขณะท่ีจํานวนรับเขาและจํานวนผู 

จบการศึกษาเพียง 10 คน อาจถือวาลมเหลว  ควรมีการปองกันปญหาการจบนอยและมาตรการคดัเลือกนักศึกษา 

3. หลักสูตรน้ีสามารถเปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัยดานทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม แตอาจมีจุดดอยท่ีไมเนน 

เฉพาะทางดานใดดานหน่ึง 

4. ควรนําศักยภาพดนตรีไทย  ดนตรีของอยุธยา เชน กลองยาว ลําตัดหวังเตะ มีการเชิญวิทยากรมา 

สอน มีการถอดบทเรียน หรือเขารวมกิจกรรมของหลักสตูร หรือมีการวิจัย  
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 5.  ไมมีรายวิชาท่ีผลิตและตอยอดองคความรู มรดกทางวัฒนธรรม  เชน เคร่ืองดนตรีไทย  

6.  ควรนําเอกลักษณของมหาวิทยาลยัมาผสมผสานตอยอดกับดนตรีอุษาคเนยเชน การเลนอังกะลุง นาฏดนตรี

เชน ลิเกซ่ึงปจจุบันเปนลิเกประยุกต สามารถทําเปนธุรกิจดนตรี ในฐานะท่ีอยุธยาเปนมรดกโลกทางอารยธรรม  

7. ใหตรวจสอบชื่อวิชา เชนกีตาร ฯลฯ  กับศพัทบญัญตัิทางดนตรี และตรวจสอบการพิมพรายวิชากับ 

คําอธิบายรายวิชาดานหลงัใหตรงกัน 

8. หลักสูตรไมไดจัดวิชาสหกิจศึกษาไว การนําเสนอควรใหขอมูลวามีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะฝก 

ปฏิบตัิและจัดกิจกรรมตาง ๆ มีการจัดงานแสดง การโชวผลงานของนักศึกษา ฯ  ซ่ึงเปนการฝกทักษะการปฏิบตัิในตัวเอง

อยูแลว  

9. การประเมินหลักสูตรควรแสดงจุดสําคัญท่ีตองการบูรณาการในศาสตรอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการทํางาน 

รวมกับผูอ่ืนได เชน การทํางานบนเวที  การจัดการแสดง เปนตน 

10. ใหแกไขและตรวจสอบรายละเอียดทุกอยางใหสมบูรณท่ีสุดตามขอเสนอแนะ และมอบรองอธิการบดีฝาย 

วิชาการและกองบริการการศึกษาตรวจสอบกอนเสนอเขาสภามหาวิทยาลัย หากตรวจสอบพบวายงัไมเปนไปตามท่ี

เสนอแนะ ขออนุญาตไมนําเขาสภามหาวิทยาลยั 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 

2555  

 ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเทจ็จริง 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซ่ึงดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และ

ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ  คร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2554 เรียบรอยแลว  

 ขอเสนอ/ญัตติ   

 จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา หลักสตูร

ปรับปรุง  พ.ศ. 2555  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  โดยมีขอเสนอแนะ/สังเกต ดังน้ี  

1. เพ่ิมรายวิชาเพ่ือใหครอบคลุมงานในโรงเรียน เนนการผลติสื่อนวัตกรรมใหมากขึ้น 

2. การกําหนดคุณสมบัติรับเขาเปนเร่ืองสําคญัมาก เพราะตองการครูท่ีเกงมีคุณภาพ นอกจากเกรด 

เฉลีย่สะสม 2.50 แลวควรจะมีฐานการคดัเลือกในวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมขึ้น 

3. หนา 3 ใหใสตารางรหัสประจําตัวบตัรประชาชน ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4. มีการวางแผนในเร่ืองการเพ่ิมทักษะการปฏิบตัอิยางไร  โดยอาจจะเพ่ิมเติมเร่ืองการบริหารจัดการโรงเรียน 

ยุคใหม เชนโรงเรียนขนาดเล็กซ่ึงมีครูนอยในบางคร้ังอาจตองใชคอมพิวเตอรชวยสอน  

5. หลักสูตรน้ีสามารถผลติครูท่ีมีความสามารถทํางานโรงเรียนไดเชน งานธุรการ งานดานการบริหารบคุคล  

การวิเคราะหขอมูล  การเงิน  งานทะเบยีนและวัดผล ฯ 

6. ตองการท่ีจะใหนักคอมพิวเตอรท่ีมีความสามารถในเชิงการทํางานและทักษะดานมนุษยสัมพันธ 

7. ขอสังเกตการกําหนดเลขรหัสวิชา 109xxxx ซ่ึงบงบอกวาเปนวิชาคณะครุศาสตร แตพบวาชื่อวิชาและ 

คําอธิบายรายวิชาเปนของหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) จึงควรตรวจสอบและทบทวนใหถูกตอง หรือหาก

ตองการเนนเร่ืองโรงเรียน ควรจะปรับคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกัน  
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8. มีขอสังเกตใหเสนอขอมูลการมีงานทําของบณัฑิตใหสอดคลองกับขอเท็จจริง 

9. มีขอสังเกตเร่ืองคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสตูร(นายศักดา จันทราศรี) ซ่ึงมีคุณวุฒิท่ีตรงแตเปนระดับ 

ปริญญาตรี สาขาวิชาควรจะมีการเตรียมการหากสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีขอทวงติง 

10. วิชาเลือกมี 21 หนวยกิตและมีหลายกลุมซ่ึงดูแลวนาจะเลือกไดกลุมละ 1 วิชา  ดงัน้ันควรจะประมวลวิชา 

เหลาน้ีเขาไปดวยกันท้ังระดับประถม มัธยม   ควรจัดวิชาท่ีเปนสาระสําคัญเฉพาะ และเลือกวิชาท่ีจะเปนประโยชนแก

โรงเรียน 

11. ขอมูลความตองการกําลังคน/ครูคอมพิวเตอรในโรงเรียนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางไร สาระท่ีตองการคือ 

อะไรในการจัดทําหลักสูตร 

12. ใหตรวจสอบกับมคอ. 1 สาขาคอมพิวเตอรใหครอบคลุมประเดน็สาระท่ีกําหนด แตอาจจะเพ่ิม 

ลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยท่ีเปนอัตลักษณ หรือตามมาตรฐานวิชาชีพครู ท้ังน้ีไมควรต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

13. ใหตรวจสอบรายชื่ออาจารยประจํา  ไมควรระบอุยูในตารางอาจารยพิเศษ 

14. มอบคณะครุศาสตรปรับเอกสาร สาระใหตรงประเด็นและควรเปนตนแบบในการเขียนเอกสารหลักสูตร  

ตามแนวปฏิบตัิการจัดทําหลักสตูร ตามหลักวิชาของเร่ืองน้ี 

15. ใหแกไขและตรวจสอบรายละเอียดทุกอยางใหสมบูรณท่ีสุดตามขอเสนอแนะ และมอบรองอธิการบดีฝาย 

วิชาการและกองบริการการศึกษาตรวจสอบกอนเสนอเขาสภามหาวิทยาลัย หากตรวจสอบพบวายงัไมเปนไปตามท่ี

เสนอแนะ ขออนุญาตไมนําเขาสภามหาวิทยาลยั 

 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเทจ็จริง 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซ่ึงดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และไดผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 2/2554 วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2554 เรียบรอยแลว  

 ขอเสนอ/ญัตติ    

 จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555  

มติที่ประชุม  เห็นชอบโดยมีขอเสนอแนะ/สังเกต ดังน้ี  

1. ใหมีการจัดการเรียนการสอนวิชาท่ีเปนกรณีศึกษา (problem base) ในเร่ืองท่ีใกลตัว 

2. ควรมีอัตลักษณของบัณฑิตสาขาน้ีท่ีชัดเจน 

3. หนา 9 ขอ 1.3.5 ใหเพ่ิมมีทักษะ ในการคดิวิเคราะห  

4. นอกจากบัณฑิตตองมีพ้ืนฐานดีพอสมควรท้ังดานวิชาการและภาษาอังกฤษ ยงัตองสามารถนําความรูไป 

พัฒนาและถายทอดตอได 

5. ควรกําหนดตัวบงชี้ใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย โดยมีการออกแบบโครงสรางหลักสูตร วิชาเฉพาะดาน 

บังคบั/เลือก วิชาชีพครู 

6. ควรเพ่ิมวิชาสําหรับพ้ืนท่ีและความเปนอาเซียน เชน วิชาสิง่แวดลอมทางอาเซียน 

7. หนา 108 ใหตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาสวนลางของวิชาวิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ ซ่ึงดแูลวคาดวาจะ 

เปนวิชาอุตุนิยมวิทยาแตในหลักสูตรไมมีการสอนรายวิชาน้ี 
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8. หนา 109 ชื่อวิชาอุณหภูมิศาสตร ควรจะปรับเปนอุณหพลศาสตร  และแกไขคําการเคลื่อนแบบราวเนียน 

เปน แบบบราวเนียน 

9. วัตถุประสงคของหลักสูตรควรระบุใหชัด ในลักษณะสรางครูท่ีมีความรูพ้ืนฐานเพ่ือประกอบการศกึษาขั้น 

พ้ืนฐาน 

10. ความสําคัญของหลักสูตรตองแสดงใหเห็นวาสําคัญอยางไร เชน เปนกําลังสาํคญัในการขับเคลื่อน 

มหาวิทยาลัย 

11. ขอสังเกตการกําหนดชื่อวิชาพ้ืนฐาน หรือเบื้องตน มีการเขียนคาํอธิบายรายวิชาไมตรงกับชื่อ หรือไมถูก 

หลักวิชาท่ัวไป  

  12. การบริหารหลักสูตรใหพิจารณาศักยภาพของอาจารยประจําหลักสูตร เพราะมีบางทานเปนอาจารย

เกษียณอายุราชการ และบางทานเปนอาจารยโรงเรียนสาธิตมัธยมฯ 

 13.  ใหแกไขและตรวจสอบรายละเอียดทุกอยางใหสมบูรณท่ีสดุตามขอเสนอแนะ และมอบรองอธิการบดฝีาย

วิชาการและกองบริการการศึกษาตรวจสอบกอนเสนอเขาสภามหาวิทยาลัย หากตรวจสอบพบวายงัไมเปนไปตามท่ี

เสนอแนะขออนุญาตไมนําเขาสภามหาวิทยาลัย 

 

ระเบียบวาระที่ 6     เร่ืองอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1  นัดหมายการประชุมคร้ังตอไป 

 มติที่ประชุม   นัดหมายการประชุมครั้งตอไปวันที่ 8 กุมภาพันธ 2555 

  

ปดประชุมเวลา 13.27  น. 

                   นางลักขณา  เตชวงษ  ผูบันทึกการประชุม 

                   ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  ผูตรวจทาน 
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