รายงานการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 3/2555
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ 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. รองศาสตราจารย ดร.สุนันทา เลาหนันทน
5. ดร.พรเทพ รูแผน
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ
7. ดร.ภควดี สุขอนันต
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ รุง พรหม

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

ผูไมมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.กมล บุษบา

กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) ลาประชุม

ผูเขารวมประชุม
1. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
2. นายชํานาญ แตงทอง
3. นางลักขณา เตชวงษ

รองคณบดีคณะครุศาสตร
อาจารยประจําหลักสูตร ค.บ.(สังคมศึกษา)
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ

เปดประชุมเวลา 9.15 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การจัดแสดงแสง สี เสียง ในงานยอยศยิง่ ฟาอยุธยามรดกโลก
สาระสําคัญ
เรียนเชิญกรรมการทุกทานรวมชมการแสดงแสง สี เสียง ในงานยอยศยิง่ ฟาอยุธยามรดกโลก ซึง่ จะมีพิธีเปด
และซอมใหญในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2555 และแสดงจริงในวันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ กรรมการทานใดที่จะชมการ
แสดงใหแจงฝายเลขาฯ เพื่อประสานงานการเขาชมการแสดง
มติ/ความเห็นของที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่1.2 ประกาศเรื่องหลักเกณฑและกําหนดการเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อการรับนักศึกษาป
การศึกษา 2555
สาระสําคัญ
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มหาวิทยาลัยไดเรงรัดการเสนอหลักสูตร โดยออกประกาศเรื่องหลักเกณฑและกําหนดการเสนอขอความ
เห็นชอบหลักสูตรเพื่อการรับนักศึกษาปการศึกษา 2555 ซึง่ กําหนดใหเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2555 หากพนจากนี้การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาจไม
ทันเงื่อนเวลาในการพิจารณาเปดรับนักศึกษา ทั้งนี้กรรมการไดมีความเห็นวาหลักสูตรใดทีไ่ มมีการเรียนการสอน
หรือไมมีการรับนักศึกษาแลว ควรจะเสนอปดหลักสูตร
มติ/ความเห็นของที่ประชุม รับทราบ โดยมอบใหคณะตรวจสอบและเสนอปดหลักสูตร และเสนอสภา
วิชาการรับทราบ และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ใหตรวจสอบเงื่อนไขเกีย่ วกับการปดหลักสูตรใหชดั เจน
และใหดําเนินการใหแลวเสร็จในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่1.3 การกําหนดเปาหมายดานวิชาการในปการศึกษา 2555
สาระสําคัญ
มหาวิทยาลัยไดประกาศเรื่อง เปาหมายงานดานวิชาการในปการศึกษา 2555 เพื่อเปนนโยบายและทิศทางใน
การดําเนินการใน 3 เรื่องคือ 1) เปาหมายสําหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2) เปาหมายในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร และ 3) เปาหมายความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม รับทราบ โดยมีขอเสนอแนะ
1. เรื่องการพัฒนาหลักสูตร คณะสามารถกําหนดอัตรากําลังเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมทงั้ ในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท ซึง่ มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนในเรือ่ งนี้ถามีการศึกษาอยางมีเหตุผลหรือมีความเปนไปได โดย
อาจขอตัง้ งบประมาณอัตรากําลังในแตละหลักสูตร อาจจะเปนอาจารย(พนักงานมหาวิทยาลัย) หรืออัตราจางไปกอน
2. อาจจัดทําหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ /สหวิทยาการ มีการจัดอาจารยขามคณะมารวมกันได และยังได
หลักสูตรใหมดวย
3. เสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรแบบโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 2/2555 โดยไมมีขอแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ งจากการประชุมครั้งทีผ่ านมา
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของสภาวิชาการ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระ
1. ขอความเห็นชอบหลักสูตร วศ.บ.การจัดการเทคโนโลยี
เห็นชอบ
อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
2. ขอความเห็นชอบหลักสูตร ศป.บ.ดนตรี หลักสูตรปรับปรุง
เห็นชอบ
พ.ศ.2555
3. ขอความเห็นชอบหลักสูตร ค.บ.คอมพิวเตอรศึกษา
เห็นชอบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
4. ขอความเห็นชอบหลักสูตร ค.บ.วิทยาศาสตร หลักสูตร
เห็นชอบ
ปรับปรุง พ.ศ.2555

ผลการดําเนินการ
อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไขกอน
เสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 15 ก.พ.55
อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไขกอน
เสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 15 ก.พ.55
อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไขกอน
เสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 15 ก.พ.55
อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไขกอน
เสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 15 ก.พ.55
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มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานการเสนอเห็นชอบหลักสูตร
สาระสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือที่ ศธ 0506(1)/836 แจงรับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.
2555
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการดําเนินการเกีย่ วกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
สาระสําคัญ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยมีความกาวหนาในการดําเนินการแจงใหสภาวิชาการทราบ
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
ค.บ./สังคมศึกษา
ค.บ./คอมพิวเตอรศึกษา
ค.บ./ การประถมศึกษา
ค.บ./วิทยาศาสตร

1
2
3
4
5

คณะกรรมการ
ประจําคณะ

สภาวิชาการ
พิจารณา

สกอ.
สภามหาวิทยาลัย รับทราบการ
ใหความเห็นชอบ
ใหความ
เห็นชอบ

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
25 ก.พ.54
25 ก.พ.54
23 ม.ค. 55
24 ม.ค.54
11 ม.ค.55
25 ก.พ.54
23 ม.ค. 55
ค.บ./การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย
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
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
-
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สภา
วิชาชีพที่
เกี่ยวของ

18 ม.ค.55
7 ก.ค.54

อยูระหวาง
เสนอคุรุสภา
พิจารณา

-

-

-

15 ธ.ค.53
21 ธ.ค. 54
20 เม.ย.54

27 มิ.ย.54

-

-

-

-

20 เม.ย.54
18 ม.ค.55
18 ม.ค.55

6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

29 ธ.ค.54
11 ม.ค.55
6 ม.ค.55
6 ม.ค.55
23 ม.ค. 55
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
ทล.บ./เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง)
25 ส.ค.54
7 ก.ย.54
วท.บ./อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19 ก.ย. 54
15 ธ.ค. 54
วท.บ./คหกรรมศาสตร
19 ก.ย. 54
15 ธ.ค. 54
วท.บ./เกษตรศาสตร
19 ก.ย. 54
15 ธ.ค. 54
วท.บ./จุลชีววิทยา
18 ต.ค.53
15 ธ.ค. 54
วท.บ./สาธารณสุขชุมชน
19 ก.ย. 54
15 ธ.ค. 54
วท.บ./ชีววิทยาประยุกต
วท.บ./วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร

13 วศ.บ./วิศวกรรมไฟฟา
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
ศ.บ./เศรษฐศาสตร

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

18 ม.ค.55

-

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

19 ส.ค.54
8 ส.ค. 54

-

13 ม.ค. 55
26 ธ.ค.54
-

-

18 ส.ค.53

7 ม.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
11 ส.ค.53
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

รับทราบ

เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฉบับที.่ .) พ.ศ.....
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ความเปนมา/เรือ่ งเดิม/ขอเท็จจริง
ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 14 กันยายน 2554 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ใหเรงเสนอ
รางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุย
ประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และจะยังไมรับนักศึกษาจนกวาการจัดทํารางดังกลาวจะ
เสร็จสิ้นสมบูรณ ซึ่งหลักสูตรดังกลาวสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรับทราบการใหความเห็นชอบ เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2554 เรียบรอยแลว
การจัดทํารางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็ มวิ ทยฐานะ และครุ ย ประจํ าตํ า แหน ง ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรี อยุ ธยา (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ได ผ า น
กระบวนการกลั่นกรองและเห็นชอบดังนี้
1. คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 25 สิงหาคม 2554
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 10 มกราคม 2555
ขอเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกลาว
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีขอความเห็น/ขอสังเกต ดังนี้
1. ใหตรวจสอบการใชคําและความหมายของ “สาขาวิชา” ซึ่งซ้ําซอนกับชื่อสาขาวิชาในหลักสูตร อาจจะทํา
ใหเกิดความสับสนและไมถูกตองหรือไม
2. หากอนาคตมีสาขาเพิ่มขึ้นสีประจําสาขาตองเพิ่มขึ้นตาม และถาไมเพียงพอจะตองมีการกําหนดสีในแบบ
อื่นๆ เชน สีตามคณะ
3. การกําหนดปริญญาในสาขาวิชาการศึกษา ไมสอดคลอง/ขัดแยงกับชื่อปริญญาที่กําหนดใหเปนครุศาสตรฯ
ตามหลักการแลวควรเปนศึกษาศาสตรเพื่อใหสอดคลองกัน แตการกําหนดดังกลาวมีความเกีย่ วพันและเชื่อมโยงกับ
กฎหมายอืน่ ที่เกีย่ วของ จึงขอใหตรวจสอบและหากสามารถดําเนินการแกไขไดเสนอใหแกไขในโอกาสตอไป
ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึง่ ดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไดผา นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครัง้ ที่ 2/2554 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 เรียบรอยแลว
ขอเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะ/สังเกต ดังนี้
1. ขอสังเกตใหทบทวนชื่อภาษาอังกฤษของหลักสูตร Social Studies ควรจะเปน Social Education
2. ใหปรับ/แกไขอาชีพที่สามารถประกอบไดขอ 8.5 “นักการเมืองทองถิ่น” หรืออาจจะตัดออก
3. ขอสังเกตมีการใชเวลานานมากหลังจากผานคณะกรรมการประจําคณะ กอนจะเขาสภาวิชาการ
4. ปรับการเขียนหนา 3-4 ใหมขี อมูลความเกี่ยวเนื่องในดานสังคมเพิ่มขึ้น
5. ขอสังเกตการกําหนดรายวิชาใหมสามารถตอบประเด็นปญหาทองถิ่น สังคมอยางไร
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6. หนา 22 ชื่อวิชาประวัตศิ าสตรที่เปนภาษาอังกฤษ ควรเขียนใหเปนแนวเดียวกัน
7. หนา 22 การจัดการเรียนรูส าระประวัติศาสตร ซึง่ ในกลุมสังคมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานจะเรียนวิชาหลักอยู 5 กลุม ไดแก ภูมิศาสตร ประวัตศิ าสตร ศาสนาจริยธรรม หนาที่พลเมืองและ
เศรษฐศาสตร แตพบวา จัดการเรียนรูประวัตศิ าสตรในขณะที่ พอเปนวิชาพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ กลับ
จัดวิชาในแบบระดับโรงเรียนซึ่งสาระการเรียนรูจะตางออกไป ควรกําหนดรายชื่อวิชาใหใกลเคียงกัน รวมทัง้ การจัด
วิชาบังคับพบวาจัดวิชาใน 5 กลุมไมเทากันเชน มีจํานวนวิชาประวัติศาสตรมากกวากลุมอื่น และทั้งหลักสูตรจัดรายวิชา
เศรษฐศาสตรเพียงวิชาเดียวจึงควรเฉลี่ยรายวิชาใหเทา ๆ เพราะมีความสําคัญเหมือนกันหมด
8. หนา 23 แกไข Americe เปน America , Moderm เปน Modern ,หนา 22 Government เปน
Governance
9. ใหตรวจสอบและแกไขการจัดลําดับกอนหลังของรายวิชาในหลักสูตรใหเหมาะสมกับลักษณะของวิชา
รวมทั้งการจัดแผนการเรียนใหถูกตองเหมาะสมสอดคลองในเชิงการพัฒนา ในกลุมวิชาภูมิศาสตรกายภาพและกลุม
วิชาประวัติศาสตรฯ ภาษาอังกฤษเฉพาะสังคมควรจัดเทอมแรก การจัดการเรียนรูสงั คมกับการจัดการเรียนรูจะจัด
วิชาใดกอนหลังซึ่ง ดร.ชมพูนุท ไดชแี้ จงใหทราบ
10. วิชาเลือกสวนใหญจะซ้ํากับ หนา 91 วิชาการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตรสงั คม ที่กําหนดวาเปน
กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร แตการคิดเชิงสังคมเปนการคิดเชื่อมโยงปจจัยที่เกิดจากปจจัยสังคมอยางไร โดยนํา
กระบวนการวิทยาศาสตรมาวิเคราะห ซึ่งยังไมถึงกระบวนการทางสังคม รวมทั้งการจัดการเรียนรูในวิชาเลือกหลายวิชา
ซ้ํากับวิชาเอก รวมทัง้ ใหตรวจสอบแกไขคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาของภาคสังคมศาสตร เนื่องจากไดเสนอให
อาจารยในภาควิชาสังคมปรับปรุงแกไขแลว แตพบวายังไมไดแกไขตามที่เสนอ
11. มีการสอบถามความตองการของโรงเรียนหรือไมวา โรงเรียนจะจัดใหสอนอะไรบาง โดยเสนอใหจดั
รายวิชาใหครบไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม วัฒนธรรมและแมแตการยายถิ่น โดยนํามาเปน
กรณีศึกษาได และเสนอใหเพิ่มวิชาเลือกใหหลากหลายเพิ่มขึ้น เชน การบริหารจัดการเรื่องน้ํา การสรางสรรคกิจกรรม
พิเศษเพื่อสังคม การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน
12. ใหตรวจสอบคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรที่จบจิตวิทยา สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดหรือไม
13. วิชาภาษาอังกฤษสําหรับครู ควรจะเปนวิชาบังคับเรียนซึ่งมีประโยชนตอคนที่จะเปนครู
14. ใหปรับปรุงและทบทวนการเขียนคําอธิบายรายวิชาในหลายวิชาเศรษฐศาสตรวถิ ีพุทธ ควรจะกลาวถึง
หลักธรรม สังคหวัตถุ 4 รวมถึงการดํารงชีวติ ที่ถูกตองการครองตน ครองคน ครองงาน และประยุกตใชทฤษฎีของ
พระพุทธเจากับหลักของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
15. ใหปรับปรุงแกไขตามทีเ่ สนอแนะโดยเร็ว และใหถูกตองครบถวนเพื่อเสนอในขั้นตอนตอไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 นัดหมายการประชุมครัง้ ตอไป
มติที่ประชุม นัดหมายการประชุมครั้งตอไปเปนสัปดาหที่ 2 ของเดือนมีนาคม ซึ่งฝายเลขาจะแจง
กําหนดการใหทราบ
ปดประชุมเวลา 11.45 น.
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นางลักขณา เตชวงษ ผูบันทึกการประชุม
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุง พรหม ผูต รวจทาน
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