รายงานการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 2/2555
วันพุธที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 9.00 น.
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผูมาประชุม
1. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลศักดิ์ กิง่ คํา
3. ดร.ปฐมพงศ ศุภเลิศ
4. ดร.พรเทพ รูแผน
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ
6. ดร.ภควดี สุขอนันต
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ รุง พรหม

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

ผูไมมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.สุนันทา เลาหนันทน
2. รองศาสตราจารย ดร.กมล บุษบา

กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) ลาประชุม
กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) ลาประชุม

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ
2. ผศ.ดร.บุญล้ํา สุนทร
3. นางสาวชะกาแกว สุดสีชงั
4. นายเลิศชาย สถิตพนาวงศ
5. ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป
6. นางอุมาภรณ กลาหาญ
7. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง
8. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
9. ผูชวยศาสตราจารยสุวทิ ย ไวยกุล
10. นางลักขณา เตชวงษ

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาจารยประจําหลักสูตร วศ.บ.(การจัดการเทคโนโลยีฯ)
อาจารยประจําหลักสูตร วศ.บ.(การจัดการเทคโนโลยีฯ)

อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยประจําหลักสูตร ศป.บ.(ดนตรี)
คณบดีคณะครุศาสตร
รองคณบดีคณะครุศาสตร
อาจารยประจําหลักสูตร ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ

เปดประชุมเวลา 9.29 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การจัดสัมมนานานาชาติ เรื่อง “500 ป ความสัมพันธสยามประเทศกับโปรตุเกส และชาติ
ตะวันตกในอุษาคเนย 2054-2554”
สาระสําคัญ
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ในวันที่ 26-27 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนเจาภาพในการจัดสัมมนานานาชาติ
เรื่อง “500 ป ความสัมพันธสยามประเทศกับโปรตุเกส และชาติตะวันตกในอุษาคเนย 2054-2554” ณ อาคาร 100 ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนกรรมการทุกทานรวมงานดังกลาว
มติ/ความเห็นของที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การแสดงแสงเสียงในงาน ยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดกโลก
สาระสําคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักในสวนการจัดการแสดงแสงเสียง
ในงานยอยศยิง่ ฟาอยุธยามรดกโลก วันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ 2555 ซึ่งจะมีพิธีเปดโดยนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 8
กุมภาพันธ 2555 จึงขอเชิญชวนกรรมการทุกทานรวมงานการแสดงแสงเสียงดังกลาว
มติ/ความเห็นของที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีขอแกไข
1. หนา 6 มติทปี่ ระชุมแกไขขอความ เสนอวิชาชีพที่เกี่ยวของ เปนเสนอสภาวิชาชีพที่เกีย่ วของ
2. หนา 7วาระที่ 5.1 การเสนอใหปริญญาใหระบุมติทปี่ ระชุมเปน เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาเสนอ
3. หนา 9 ขอ 7 แกไขขอความ สอบทุกระดับชั้น เปน สอนทุกระดับชัน้
4. หนา 10 แกไขคํา World Expro ในเร็ว ๆ นี้ เปน World Expo 2020
5. หนา 10 แกไขคํากอไวยากรณ เปน เกงไวยากรณ และแกไขขอความ โดยเราจะตองมีอาจารย
ชาวตางชาติ เปน โดยตองมีอาจารยเจาของภาษา หรือ native speaker
6. ในการอางอิงเอกสาร ใหระบุเอกสารใหชัดเจน เชน เห็นชอบตามที่คณะกรรมการอนุมัติฯ ตามเอกสาร
หมายเลข....
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีผ่ านมา
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของสภาวิชาการ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระ
1. ขออนุมัติการใหปริญญาแกผสู ําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่
เห็นชอบ
1/2554 และเสนอใหกองบริการการศึกษากําหนดปฏิทินวัน
อนุมัติจบการศึกษาภาคเรียนละ 1 ครัง้ เริ่มตั้งแตภาคเรียนที่
2/2554
2. ขอความเห็นชอบหลักสูตร ค.บ.คณิตศาสตร
3. ขอความเห็นชอบหลักสูตร ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
4. ขอความเห็นชอบหลักสูตร ค.บ.พลศึกษา
5. ขอความเห็นชอบหลักสูตร ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

ผลการดําเนินการ
1. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหปริญญา
เรียบรอยแลว
2. กบศ.จัดทําปฏิทินกําหนดวันอนุมัติ
จบและแจงใหนักศึกษา อาจารยที่
ปรึกษา และลงเว็บไซดแลว
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
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6. ขอความเห็นชอบหลักสูตร น.บ.นิติศาสตร
7. ขอความเห็นชอบหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ
8. ขอความเห็นชอบหลักสูตร ค.บ.การประถมศึกษา

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

9. ขอความเห็นชอบหลักสูตร ค.บ.การสอนภาษาอังกฤษ

เห็นชอบ

สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
อยูร ะหวางดําเนินการแกไขปรับปรุง
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 15
กุมภาพันธ 2555
อยูร ะหวางดําเนินการแกไขปรับปรุง
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 15
กุมภาพันธ 2555

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการดําเนินการเกีย่ วกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
สาระสําคัญ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยมีความกาวหนาในการดําเนินการ ดังนี้
ที่

1
2

หลักสูตร/สาขาวิชา

ค.บ./การสอนภาษาอังกฤษ
ค.บ./คณิตศาสตร

3

ค.บ./การสอนภาษาไทย

4
5
6
7
8
9
10
11

ค.บ./พลศึกษา
ค.บ./การศึกษาปฐมวัย

1
2

คณะกรรมการ
ประจําคณะ

สภาวิชาการ
พิจารณา

คณะครุศาสตร
24 ม.ค.54
11 ม.ค.55
24 ม.ค.54
11 ม.ค.55
26 ม.ค.54

9 มี.ค.54

24 ม.ค.54
23 ธ.ค. 54
25 ก.พ.54
23 ธ.ค.54
ค.บ./การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย
ค.บ./สังคมศึกษา
25 ก.พ.54
ค.บ./คอมพิวเตอรศึกษา
25 ก.พ.54
ค.บ./ การประถมศึกษา
24 ม.ค.54
11 ม.ค.55
ค.บ./วิทยาศาสตร
25 ก.พ.54
ค.บ./ศิลปนาฏดุริยางค
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นศ.บ./นิเทศศาสตร
20 ต.ค.53
8 ธ.ค.53
ศศ.บ./ภาษาญี่ปุน
5 ต.ค.54
9 ธ.ค. 54

สกอ.
สภามหาวิทยาลัย รับทราบการ
ใหความเห็นชอบ
ใหความ
เห็นชอบ

สภา
วิชาชีพที่
เกี่ยวของ

18 ม.ค.55
20 เม.ย.54

7 ก.ค.54

อยูระหวาง
เสนอคุรุสภา
พิจารณา

18 ม.ค.55
18 ม.ค.55
-

-

-

-

-

-

15 ธ.ค.53
21 ธ.ค. 54

27 มิ.ย.54

-
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

ศศ.บ./ภาษาไทย
ศศ.บ./ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ./ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศศ.บ./การพัฒนาชุมชน
รป.บ./รัฐประศาสนศาสตร
ศป.บ./ศิลปกรรม
ศป.บ./ดนตรี
ศป.บ./นาฏศิลปการละคร
น.บ./นิติศาสตร

1
2
3
4

วท.บ./วิทยาการคอมพิวเตอร
วท.บ./คณิตศาสตร
วท.บ./เคมี
วท.บ./เทคโนโลยีสารสนเทศ
ท ล . บ . / เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม
5
(ตอเนื่อง)
6 วท.บ./อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7 วท.บ./คหกรรมศาสตร
8 วท.บ./เกษตรศาสตร
9 วท.บ./จุลชีววิทยา
10 วท.บ./สาธารณสุขชุมชน
11 วท.บ./ชีววิทยาประยุกต
12

วท.บ./วิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี ก าร
อาหาร

13 วศ.บ./วิศวกรรมไฟฟา
ว ศ . บ . / ก า ร จั ด ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี
14
อุตสาหกรรม
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
ศ.บ./เศรษฐศาสตร

15 ก.ย.53
9 มี.ค.54
15 ก.ย.53
10 พ.ย.53
29 ธ.ค.54
11 ม.ค.55
6 ม.ค.55
6 ม.ค.55
5 ต.ค.54
23 ธ.ค.54
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
26 ม.ค.54
9 มี.ค.54
26 ม.ค.54
5 เม.ย.54
25 ส.ค.54
7 ก.ย.54
17 มิ.ย.54
3 ส.ค.54

20 เม.ย.54
19 ม.ค.54
18 ม.ค.55

8 เม.ย.54
-

-

18 ม.ค.55
16 มี.ค.54
20 เม.ย.54
14 ก.ย. 54
20 ส.ค.54

19 ส.ค.54
8 ส.ค. 54

26 ธ.ค.54

-

13 ม.ค.55

25 ส.ค.54

7 ก.ย.54

14 ก.ย. 54

19 ก.ย. 54
19 ก.ย. 54
19 ก.ย. 54
18 ต.ค.53
19 ก.ย. 54
-

15 ธ.ค. 54
15 ธ.ค. 54
15 ธ.ค. 54
15 ธ.ค. 54
15 ธ.ค. 54
-

21 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
-

-

-

11 ส.ค.53

18 ส.ค.53

7 ม.ค.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
18 ม.ค.55

16 มี.ค.54

12 ม.ค. 55

23 ก.ย.54
23 ก.ย. 54
19 ธ.ค.54
18 พ.ย 54

-

-

14 พ.ค.53
19 ก.ย. 54

มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.2 การรับรองหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ
สาระสําคัญ
ตามที่มหาวิทยาลัยโดยสาขาการบัญชีไดสง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ใหสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภพิจารณารับรองหลักสูตรนั้น สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดพิจารณาหลักสูตรดังกลาวแลวเปนดังนี้
1. รับรองใหเปนปริญญาตรีวิชาการบัญชีตามมาตรา 7 (6) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
สําหรับผูศ ึกษาตามหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ซึง่ ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้สามารถสมัคร
เปนสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได
2. เห็นชอบใหผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา สําหรับผูเขาศึกษาตัง้ แตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 มีคุณสมบัตขิ อขึ้นทะเบียนฝกหัดงาน
เขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตได
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งดําเนินการตาม
กระบวนการขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 6/2554
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 เรียบรอยแลว
ขอเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะ/สังเกต ดังนี้
1. ทบทวนการกําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษา ควรกําหนดรับผูจบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย
เพราะจะทําใหสาขารับนักศึกษาที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
2. ปรับขอความหนา 4 ขอ 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมา
เรียน ซึง่ การระบุรายวิชาพื้นฐานทั่ว ๆไปนั้น ควรระบุใหชดั เจนวาเปนวิชาใดบาง
3. หลักสูตรนี้เปนทีต่ องการโดยเฉพาะผูที่จบจากวิทยาลัยเทคนิค และสามารถผลิตบัณฑิตดานการจัดการ
เทคโนโลยีฯ มีความไดเปรียบดานพื้นที่และมีตลาดแรงงานรองรับ แตตองแสดงใหเห็นชัดวาจะทํางานอยางไรไดบาง
4. แสดงการเปรียบเทียบหลักสูตรระหวางของเดิมที่เนนเทคโนโลยี ในขณะที่ปรับปรุงใหมเนนการจัดการ
โครงสรางหลักสูตร การปรับหนวยกิต การปรับลดวิชาที่ซ้ําซอนและการเพิ่มรายวิชาใหม
5. ทบทวนการจัดสัดสวน ใหมรี ายวิชาที่เปนจุดเนนดานการจัดการ
6. หนา 5 ควรเพิ่มวัตถุประสงคดานบุคลิกภาพ
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7. การกําหนดจุดเนนดานการจัดการฯ ไมสอดคลองกับการกําหนดรายวิชาปฏิบตั ิเชน งานฝกฝมือ งานไม
และการกอสราง แตทั้งนี้สาขาวิชาไดอธิบายใหทปี่ ระชุมทราบถึงความจําเปนที่ตองมีความรูพื้นฐานดังกลาว เพื่อให
สามารถมีความรู เขาใจและสามารถดูแล และบริหารจัดการคนได
8. ใหตรวจสอบการกําหนดขอมูลอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9. หนา 12-13 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพใหตรวจสอบความถูกตองของชื่อวิชาตามที่คณะกําหนด
10. หนา 13 ชื่อภาษาอังกฤษทีข่ ึ้นตนดวย Engineering ใหเปลี่ยนไประบุดานหลังชื่อวิชา
11. ขอสังเกตหนา 14 กลุมวิศวกรรมไฟฟาและระบบอัตโนมัติ ไมมีรายวิชาที่สื่อเรื่องการจัดการอุตสาหกรรม
12. หนา 15 ชื่อวิชา Demand Side Management แกเปน Demand Side of Power supply
Management
13. ขอสังเกตหนา 19 การจัดวิชาฝกประสบการณในชั้นปที่ 3 สาขาควรจัดรายวิชาใหนักศึกษามีความรู
เพียงพอทีจ่ ะสามารถแกปญหาได กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
14. หนา 19 วิชาฝกประสบการณ มีหนวยกิตที่ตา่ํ กวาขอบังคับในเรื่องการลงทะเบียนใหตรวจสอบและ
กําหนดใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่เกีย่ วของ
15. ใหแสดงขอมูลการศึกษาความตองการของนักศึกษาสาขานี้พรอมขอมูลอางอิงเชน แบบสอบถาม ขอมูล
การประเมินหลักสูตร ความตองการแรงงาน
16. ใหแกไขและตรวจสอบรายละเอียดทุกอยางใหสมบูรณที่สุดตามขอเสนอแนะ และมอบรองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและกองบริการการศึกษาตรวจสอบกอนเสนอเขาสภามหาวิทยาลัย หากตรวจสอบพบวายังไมเปนไปตามที่
เสนอแนะ ขออนุญาตไมนําเขาสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึง่ ดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และได
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครัง้ ที่ 1/2555 วันที่ 6 มกราคม 2555 เรียบรอยแลว
ขอเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะ/สังเกต ดังนี้
1. หนา 2 ขอ 8.3 การกําหนดอาชีพนักประพันธและนักเรียบเรียงดนตรี ควรจะเพิ่มรายวิชาและเพิ่ม
อาจารย โดยเฉพาะอาจารยผสู อนที่มีผลงานหรือจดลิขสิทธิ์ และตรวจสอบการใหลําดับความสําคัญของอาชีพ
2. หนา 5 ผลสํารวจการมีงานทําของบัณฑิต พบวามีงานทํา 100% แตในขณะทีจ่ ํานวนรับเขาและจํานวนผู
จบการศึกษาเพียง 10 คน อาจถือวาลมเหลว ควรมีการปองกันปญหาการจบนอยและมาตรการคัดเลือกนักศึกษา
3. หลักสูตรนี้สามารถเปนจุดแข็งของมหาวิทยาลัยดานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม แตอาจมีจุดดอยที่ไมเนน
เฉพาะทางดานใดดานหนึ่ง
4. ควรนําศักยภาพดนตรีไทย ดนตรีของอยุธยา เชน กลองยาว ลําตัดหวังเตะ มีการเชิญวิทยากรมา
สอน มีการถอดบทเรียน หรือเขารวมกิจกรรมของหลักสูตร หรือมีการวิจัย
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5. ไมมีรายวิชาทีผ่ ลิตและตอยอดองคความรู มรดกทางวัฒนธรรม เชน เครื่องดนตรีไทย
6. ควรนําเอกลักษณของมหาวิทยาลัยมาผสมผสานตอยอดกับดนตรีอุษาคเนยเชน การเลนอังกะลุง นาฏดนตรี
เชน ลิเกซึง่ ปจจุบันเปนลิเกประยุกต สามารถทําเปนธุรกิจดนตรี ในฐานะที่อยุธยาเปนมรดกโลกทางอารยธรรม
7. ใหตรวจสอบชื่อวิชา เชนกีตา ร ฯลฯ กับศัพทบญ
ั ญัติทางดนตรี และตรวจสอบการพิมพรายวิชากับ
คําอธิบายรายวิชาดานหลังใหตรงกัน
8. หลักสูตรไมไดจดั วิชาสหกิจศึกษาไว การนําเสนอควรใหขอมูลวามีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะฝก
ปฏิบตั ิและจัดกิจกรรมตาง ๆ มีการจัดงานแสดง การโชวผลงานของนักศึกษา ฯ ซึ่งเปนการฝกทักษะการปฏิบตั ิในตัวเอง
อยูแลว
9. การประเมินหลักสูตรควรแสดงจุดสําคัญทีต่ องการบูรณาการในศาสตรอื่น ๆ เพื่อเพิ่มทักษะในการทํางาน
รวมกับผูอื่นได เชน การทํางานบนเวที การจัดการแสดง เปนตน
10. ใหแกไขและตรวจสอบรายละเอียดทุกอยางใหสมบูรณที่สุดตามขอเสนอแนะ และมอบรองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและกองบริการการศึกษาตรวจสอบกอนเสนอเขาสภามหาวิทยาลัย หากตรวจสอบพบวายังไมเปนไปตามที่
เสนอแนะ ขออนุญาตไมนําเขาสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง
สาขาวิ ช าคอมพิ วเตอรศึ กษา คณะครุ ศาสตร ได ดํา เนินการปรั บ ปรุ ง หลักสู ต รครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 เรียบรอยแลว
ขอเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีขอ เสนอแนะ/สังเกต ดังนี้
1. เพิ่มรายวิชาเพื่อใหครอบคลุมงานในโรงเรียน เนนการผลิตสื่อนวัตกรรมใหมากขึ้น
2. การกําหนดคุณสมบัติรับเขาเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะตองการครูที่เกงมีคุณภาพ นอกจากเกรด
เฉลีย่ สะสม 2.50 แลวควรจะมีฐานการคัดเลือกในวิชาคณิตศาสตรเพิ่มขึ้น
3. หนา 3 ใหใสตารางรหัสประจําตัวบัตรประชาชน ของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
4. มีการวางแผนในเรื่องการเพิ่มทักษะการปฏิบตั อิ ยางไร โดยอาจจะเพิ่มเติมเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียน
ยุคใหม เชนโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีครูนอยในบางครั้งอาจตองใชคอมพิวเตอรชวยสอน
5. หลักสูตรนี้สามารถผลิตครูที่มคี วามสามารถทํางานโรงเรียนไดเชน งานธุรการ งานดานการบริหารบุคคล
การวิเคราะหขอมูล การเงิน งานทะเบียนและวัดผล ฯ
6. ตองการที่จะใหนักคอมพิวเตอรที่มีความสามารถในเชิงการทํางานและทักษะดานมนุษยสัมพันธ
7. ขอสังเกตการกําหนดเลขรหัสวิชา 109xxxx ซึ่งบงบอกวาเปนวิชาคณะครุศาสตร แตพบวาชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชาเปนของหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) จึงควรตรวจสอบและทบทวนใหถูกตอง หรือหาก
ตองการเนนเรื่องโรงเรียน ควรจะปรับคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกัน
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8. มีขอสังเกตใหเสนอขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตใหสอดคลองกับขอเท็จจริง
9. มีขอสังเกตเรื่องคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร(นายศักดา จันทราศรี) ซึง่ มีคุณวุฒิทตี่ รงแตเปนระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาควรจะมีการเตรียมการหากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีขอทวงติง
10. วิชาเลือกมี 21 หนวยกิตและมีหลายกลุมซึง่ ดูแลวนาจะเลือกไดกลุมละ 1 วิชา ดังนั้นควรจะประมวลวิชา
เหลานี้เขาไปดวยกันทั้งระดับประถม มัธยม ควรจัดวิชาทีเ่ ปนสาระสําคัญเฉพาะ และเลือกวิชาที่จะเปนประโยชนแก
โรงเรียน
11. ขอมูลความตองการกําลังคน/ครูคอมพิวเตอรในโรงเรียนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางไร สาระที่ตองการคือ
อะไรในการจัดทําหลักสูตร
12. ใหตรวจสอบกับมคอ. 1 สาขาคอมพิวเตอรใหครอบคลุมประเด็นสาระที่กําหนด แตอาจจะเพิ่ม
ลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่เปนอัตลักษณ หรือตามมาตรฐานวิชาชีพครู ทั้งนี้ไมควรต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
13. ใหตรวจสอบรายชื่ออาจารยประจํา ไมควรระบุอยูใ นตารางอาจารยพิเศษ
14. มอบคณะครุศาสตรปรับเอกสาร สาระใหตรงประเด็นและควรเปนตนแบบในการเขียนเอกสารหลักสูตร
ตามแนวปฏิบตั ิการจัดทําหลักสูตร ตามหลักวิชาของเรื่องนี้
15. ใหแกไขและตรวจสอบรายละเอียดทุกอยางใหสมบูรณที่สุดตามขอเสนอแนะ และมอบรองอธิการบดีฝา ย
วิชาการและกองบริการการศึกษาตรวจสอบกอนเสนอเขาสภามหาวิทยาลัย หากตรวจสอบพบวายังไมเปนไปตามที่
เสนอแนะ ขออนุญาตไมนําเขาสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึง่ ดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไดผา นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครัง้ ที่ 2/2554 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 เรียบรอยแลว
ขอเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีขอเสนอแนะ/สังเกต ดังนี้
1. ใหมีการจัดการเรียนการสอนวิชาที่เปนกรณีศึกษา (problem base) ในเรื่องที่ใกลตัว
2. ควรมีอัตลักษณของบัณฑิตสาขานี้ที่ชัดเจน
3. หนา 9 ขอ 1.3.5 ใหเพิ่มมีทักษะ ในการคิดวิเคราะห
4. นอกจากบัณฑิตตองมีพื้นฐานดีพอสมควรทัง้ ดานวิชาการและภาษาอังกฤษ ยังตองสามารถนําความรูไป
พัฒนาและถายทอดตอได
5. ควรกําหนดตัวบงชี้ใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย โดยมีการออกแบบโครงสรางหลักสูตร วิชาเฉพาะดาน
บังคับ/เลือก วิชาชีพครู
6. ควรเพิ่มวิชาสําหรับพื้นทีแ่ ละความเปนอาเซียน เชน วิชาสิง่ แวดลอมทางอาเซียน
7. หนา 108 ใหตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาสวนลางของวิชาวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ ซึ่งดูแลวคาดวาจะ
เปนวิชาอุตุนยิ มวิทยาแตในหลักสูตรไมมีการสอนรายวิชานี้
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8. หนา 109 ชื่อวิชาอุณหภูมิศาสตร ควรจะปรับเปนอุณหพลศาสตร และแกไขคําการเคลื่อนแบบราวเนียน
เปน แบบบราวเนียน
9. วัตถุประสงคของหลักสูตรควรระบุใหชัด ในลักษณะสรางครูที่มคี วามรูพื้นฐานเพื่อประกอบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
10. ความสําคัญของหลักสูตรตองแสดงใหเห็นวาสําคัญอยางไร เชน เปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย
11. ขอสังเกตการกําหนดชื่อวิชาพื้นฐาน หรือเบื้องตน มีการเขียนคําอธิบายรายวิชาไมตรงกับชื่อ หรือไมถูก
หลักวิชาทั่วไป
12. การบริหารหลักสูตรใหพิจารณาศักยภาพของอาจารยประจําหลักสูตร เพราะมีบางทานเปนอาจารย
เกษียณอายุราชการ และบางทานเปนอาจารยโรงเรียนสาธิตมัธยมฯ
13. ใหแกไขและตรวจสอบรายละเอียดทุกอยางใหสมบูรณที่สดุ ตามขอเสนอแนะ และมอบรองอธิการบดีฝาย
วิชาการและกองบริการการศึกษาตรวจสอบกอนเสนอเขาสภามหาวิทยาลัย หากตรวจสอบพบวายังไมเปนไปตามที่
เสนอแนะขออนุญาตไมนําเขาสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 นัดหมายการประชุมครัง้ ตอไป
มติที่ประชุม นัดหมายการประชุมครั้งตอไปวันที่ 8 กุมภาพันธ 2555
ปดประชุมเวลา 13.27 น.
นางลักขณา เตชวงษ ผูบันทึกการประชุม
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุง พรหม ผูต รวจทาน
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