
          รายงานการประชุมสภาวิชาการ 

คร้ังท่ี  3/2555 

วันพุธท่ี 8  กุมภาพันธ  2555   เวลา 9.00 น. 

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

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. ดร.พรเทพ  รูแผน     กรรมการ(ผูแทนคณะครุศาสตร)  

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดศิร  ภูสาระ   กรรมการ(ผูแทนคณะมนุษยศาสตรฯ) 

7. ดร.ภควดี   สขุอนันต     กรรมการ(ผูแทนคณะวิทยาศาสตรฯ) 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  กรรมการและเลขานุการ(รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 
 

ผูไมมาประชุม 

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

ผูเขารวมประชุม 

1. ดร.ชมพูนุท   สุขหวาน    รองคณบดีคณะครุศาสตร 

2. นายชํานาญ   แตงทอง     อาจารยประจําหลักสูตร ค.บ.(สงัคมศึกษา) 

3. นางลักขณา  เตชวงษ     ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 

เปดประชุมเวลา    9.15  น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  การจัดแสดงแสง สี เสียง ในงานยอยศยิง่ฟาอยุธยามรดกโลก 

 สาระสําคัญ 

 เรียนเชญิกรรมการทุกทานรวมชมการแสดงแสง ส ีเสยีง ในงานยอยศยิง่ฟาอยุธยามรดกโลก ซ่ึงจะมีพิธีเปด

และซอมใหญในวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2555 และแสดงจริงในวันท่ี 10 – 19 กุมภาพันธ   กรรมการทานใดท่ีจะชมการ

แสดงใหแจงฝายเลขาฯ เพ่ือประสานงานการเขาชมการแสดง 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม   รับทราบ  
 

 

ระเบียบวาระท่ี1.2  ประกาศเร่ืองหลักเกณฑและกําหนดการเสนอขอความเห็นชอบหลักสตูรเพ่ือการรับนักศึกษาป      

                        การศึกษา 2555 

 สาระสําคัญ 
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 มหาวิทยาลัยไดเรงรัดการเสนอหลักสูตร โดยออกประกาศเร่ืองหลักเกณฑและกําหนดการเสนอขอความ

เห็นชอบหลักสตูรเพ่ือการรับนักศึกษาปการศึกษา 2555  ซ่ึงกําหนดใหเสนอหลักสตูรตอสภามหาวิทยาลยัเห็นชอบ

ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2555 หากพนจากน้ีการเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาจไม

ทันเงื่อนเวลาในการพิจารณาเปดรับนักศึกษา  ท้ังน้ีกรรมการไดมีความเห็นวาหลักสตูรใดท่ีไมมีการเรียนการสอน

หรือไมมีการรับนักศึกษาแลว ควรจะเสนอปดหลักสตูร 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม    รับทราบ  โดยมอบใหคณะตรวจสอบและเสนอปดหลักสตูร และเสนอสภา

วิชาการรับทราบ และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบตอไป    ท้ังน้ีใหตรวจสอบเงื่อนไขเก่ียวกับการปดหลักสตูรใหชดัเจน 

และใหดําเนินการใหแลวเสร็จในการประชุมคร้ังตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี1.3  การกําหนดเปาหมายดานวิชาการในปการศกึษา 2555 

 สาระสําคัญ 

มหาวิทยาลัยไดประกาศเร่ือง เปาหมายงานดานวิชาการในปการศึกษา 2555 เพ่ือเปนนโยบายและทิศทางใน

การดําเนินการใน 3 เร่ืองคือ 1) เปาหมายสําหรับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  2) เปาหมายในการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร  และ 3) เปาหมายความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ    

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม   รับทราบ โดยมีขอเสนอแนะ 

 1. เร่ืองการพัฒนาหลักสูตร คณะสามารถกําหนดอัตรากําลังเพ่ือพัฒนาหลักสตูรใหมท้ังในระดับปริญญาตรี

และปริญญาโท  ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนในเร่ืองน้ีถามีการศึกษาอยางมีเหตุผลหรือมีความเปนไปได   โดย

อาจขอตัง้งบประมาณอัตรากําลงัในแตละหลักสตูร อาจจะเปนอาจารย(พนักงานมหาวิทยาลยั) หรืออัตราจางไปกอน   

 2. อาจจัดทําหลักสตูรแบบพหุวิทยาการ /สหวิทยาการ มีการจัดอาจารยขามคณะมารวมกันได และยงัได

หลักสูตรใหมดวย 

 3.  เสนอแนวทางการพัฒนาหลักสตูรแบบโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 

 มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2555   โดยไมมีขอแกไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดาํเนินการตามมติของสภาวิชาการ 

ระเบียบวาระ มติที่ประชุม ผลการดําเนินการ 

1. ขอความเห็นชอบหลักสตูร วศ.บ.การจัดการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
เห็นชอบ 

อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไขกอน

เสนอสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 15 ก.พ.55 

2. ขอความเห็นชอบหลักสตูร ศป.บ.ดนตรี หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555  
เห็นชอบ 

อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไขกอน

เสนอสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 15 ก.พ.55 

3. ขอความเห็นชอบหลักสตูร ค.บ.คอมพิวเตอรศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
เห็นชอบ 

อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไขกอน

เสนอสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 15 ก.พ.55 

4. ขอความเห็นชอบหลักสตูร ค.บ.วิทยาศาสตร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 
เห็นชอบ 

อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไขกอน

เสนอสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 15 ก.พ.55 
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 มติที่ประชุม   รบัทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4     เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1  รายงานการเสนอเห็นชอบหลักสตูร 

 สาระสําคัญ 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือท่ี ศธ 0506(1)/836 แจงรับทราบการใหความเห็นชอบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม พ.ศ.

2555  

 มติท่ีประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2  รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 สาระสําคัญ 

 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรของมหาวิทยาลยัใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยมีความกาวหนาในการดําเนินการแจงใหสภาวิชาการทราบ    

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./สังคมศึกษา  25 ก.พ.54     

7 ค.บ./คอมพิวเตอรศึกษา  25 ก.พ.54 23 ม.ค. 55    

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

 9 ค.บ./วิทยาศาสตร  25 ก.พ.54 23 ม.ค. 55    

10 ค.บ./การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย  - - - - - 

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   

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    

5 ศศ.บ./ภาษาอังกฤษธุรกิจ - - - - - 
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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 23 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./เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(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 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 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 

                                                         

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบรางพระราชกฤษฎกีา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสาํหรับสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา(ฉบับท่ี..) พ.ศ..... 
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 ความเปนมา/เรือ่งเดิม/ขอเทจ็จริง 

ตามท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 9/2555 วันท่ี 14 กันยายน 2554 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม (ตอเน่ือง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  ท้ังน้ีใหเรงเสนอ

รางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุย

ประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และจะยังไมรับนักศึกษาจนกวาการจัดทํารางดังกลาวจะ

เสร็จสิ้นสมบูรณ  ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรับทราบการใหความเห็นชอบ เม่ือ

วันท่ี 26 ธันวาคม 2554 เรียบรอยแลว 

 การจัดทํารางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 

เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ไดผาน

กระบวนการกลั่นกรองและเห็นชอบดังน้ี 

            1.  คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 5/2554  วันท่ี 25 สิงหาคม 2554 

2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 1/2555  วันท่ี 10 มกราคม 2555 

 ขอเสนอ/ญัตติ    

 จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชกฤษฎกีาฯ ดงักลาว  

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  โดยมีขอความเห็น/ขอสงัเกต ดังน้ี 

 1.  ใหตรวจสอบการใชคําและความหมายของ “สาขาวิชา” ซ่ึงซํ้าซอนกับชื่อสาขาวิชาในหลักสูตร อาจจะทํา

ใหเกิดความสับสนและไมถูกตองหรือไม 

2. หากอนาคตมีสาขาเพ่ิมขึ้นสีประจําสาขาตองเพ่ิมขึ้นตาม และถาไมเพียงพอจะตองมีการกําหนดสใีนแบบ

อ่ืนๆ เชน สตีามคณะ 

3. การกําหนดปริญญาในสาขาวิชาการศึกษา ไมสอดคลอง/ขดัแยงกับชื่อปริญญาท่ีกําหนดใหเปนครุศาสตรฯ  

ตามหลักการแลวควรเปนศึกษาศาสตรเพ่ือใหสอดคลองกัน  แตการกําหนดดงักลาวมีความเก่ียวพันและเชื่อมโยงกับ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  จึงขอใหตรวจสอบและหากสามารถดําเนินการแกไขไดเสนอใหแกไขในโอกาสตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสงัคมศึกษา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเทจ็จริง 

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซ่ึงดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และไดผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 2/2554 วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2554 เรียบรอยแลว  

 ขอเสนอ/ญัตติ    

 จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสงัคมศึกษา หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  โดยมีขอเสนอแนะ/สังเกต ดังน้ี 

1. ขอสังเกตใหทบทวนชื่อภาษาอังกฤษของหลักสูตร Social Studies ควรจะเปน Social Education  

2. ใหปรับ/แกไขอาชพีท่ีสามารถประกอบไดขอ 8.5 “นักการเมืองทองถิ่น” หรืออาจจะตัดออก 

3. ขอสังเกตมีการใชเวลานานมากหลงัจากผานคณะกรรมการประจําคณะ กอนจะเขาสภาวิชาการ 

4. ปรับการเขยีนหนา 3-4 ใหมีขอมูลความเก่ียวเน่ืองในดานสงัคมเพ่ิมขึ้น 

 5.   ขอสงัเกตการกําหนดรายวิชาใหมสามารถตอบประเด็นปญหาทองถิ่น สงัคมอยางไร 
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6. หนา 22 ชื่อวิชาประวัตศิาสตรท่ีเปนภาษาอังกฤษ ควรเขยีนใหเปนแนวเดยีวกัน 

7. หนา 22 การจัดการเรียนรูสาระประวัติศาสตร ซ่ึงในกลุมสงัคมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะเรียนวิชาหลักอยู 5 กลุม ไดแก ภูมิศาสตร ประวัตศิาสตร ศาสนาจริยธรรม หนาท่ีพลเมืองและ

เศรษฐศาสตร  แตพบวา      จัดการเรียนรูประวัตศิาสตรในขณะท่ี พอเปนวิชาพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ กลบั

จัดวิชาในแบบระดับโรงเรียนซ่ึงสาระการเรียนรูจะตางออกไป ควรกําหนดรายชื่อวิชาใหใกลเคยีงกัน    รวมท้ังการจัด

วิชาบังคับพบวาจัดวิชาใน 5 กลุมไมเทากันเชน มีจํานวนวิชาประวัติศาสตรมากกวากลุมอ่ืน และท้ังหลักสูตรจัดรายวิชา

เศรษฐศาสตรเพียงวิชาเดยีวจึงควรเฉลี่ยรายวิชาใหเทา ๆ เพราะมีความสําคัญเหมือนกันหมด 

8. หนา 23 แกไข Americe  เปน America , Moderm  เปน Modern ,หนา 22  Government เปน  

Governance 

9. ใหตรวจสอบและแกไขการจัดลําดบักอนหลังของรายวิชาในหลักสูตรใหเหมาะสมกับลักษณะของวิชา 

รวมท้ังการจัดแผนการเรียนใหถูกตองเหมาะสมสอดคลองในเชงิการพัฒนา  ในกลุมวิชาภูมิศาสตรกายภาพและกลุม  

วิชาประวัติศาสตรฯ ภาษาอังกฤษเฉพาะสงัคมควรจัดเทอมแรก   การจัดการเรียนรูสงัคมกับการจัดการเรียนรูจะจัด

วิชาใดกอนหลงัซ่ึง ดร.ชมพูนุท ไดชีแ้จงใหทราบ  

10. วิชาเลือกสวนใหญจะซํ้ากับ หนา 91 วิชาการพัฒนาทักษะการคดิเชงิวิทยาศาสตรสงัคม ท่ีกําหนดวาเปน 

กระบวนการคิดเชงิวิทยาศาสตร แตการคดิเชงิสงัคมเปนการคิดเชื่อมโยงปจจัยท่ีเกิดจากปจจัยสงัคมอยางไร โดยนํา 

กระบวนการวิทยาศาสตรมาวิเคราะห ซ่ึงยังไมถึงกระบวนการทางสงัคม รวมท้ังการจัดการเรียนรูในวิชาเลือกหลายวิชา

ซํ้ากับวิชาเอก  รวมท้ังใหตรวจสอบแกไขคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาของภาคสงัคมศาสตร เน่ืองจากไดเสนอให

อาจารยในภาควิชาสงัคมปรับปรุงแกไขแลว แตพบวายงัไมไดแกไขตามท่ีเสนอ 

11. มีการสอบถามความตองการของโรงเรียนหรือไมวา โรงเรียนจะจัดใหสอนอะไรบาง โดยเสนอใหจัด 

รายวิชาใหครบไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดลอม  วัฒนธรรมและแมแตการยายถิ่น โดยนํามาเปน

กรณีศึกษาได และเสนอใหเพ่ิมวิชาเลือกใหหลากหลายเพ่ิมขึ้น เชน การบริหารจัดการเร่ืองนํ้า  การสรางสรรคกิจกรรม

พิเศษเพ่ือสังคม การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน   

12. ใหตรวจสอบคณุวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรท่ีจบจิตวิทยา สามารถเปนอาจารยประจําหลักสตูรไดหรือไม 

13. วิชาภาษาอังกฤษสําหรับครู ควรจะเปนวิชาบังคับเรียนซ่ึงมีประโยชนตอคนท่ีจะเปนครู 

14. ใหปรับปรุงและทบทวนการเขียนคาํอธิบายรายวิชาในหลายวิชาเศรษฐศาสตรวิถีพุทธ ควรจะกลาวถงึ 

หลักธรรม สงัคหวัตถ ุ4 รวมถงึการดํารงชีวิตท่ีถูกตองการครองตน ครองคน ครองงาน  และประยุกตใชทฤษฎีของ

พระพุทธเจากับหลักของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

 15.  ใหปรับปรุงแกไขตามท่ีเสนอแนะโดยเร็ว และใหถูกตองครบถวนเพ่ือเสนอในขั้นตอนตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 6     เร่ืองอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1  นัดหมายการประชุมคร้ังตอไป 

 มติที่ประชุม  นัดหมายการประชุมคร้ังตอไปเปนสัปดาหท่ี 2 ของเดือนมีนาคม ซ่ึงฝายเลขาจะแจง 

กําหนดการใหทราบ 

  

ปดประชุมเวลา   11.45 น.  
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             นางลักขณา เตชวงษ  ผูบันทึกการประชุม 

                                 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  ผูตรวจทาน 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

	_Toc237137746
	_Toc237137779

