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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 9/2557
วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
4. ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา
5. รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร
6. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
8. ดร.ภัททิรา หอมหวล
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะครุศาสตร์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวบวรศร มณีพงษ์
2. นางสาวดวงพร รื่นเริงฤทธิ์
3. นางสาวสิอร หาสาสน์ศรี
4. ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ
5. นางสาวภัธภร หลั่งประยูร
6. นางสาวภัทราวรรณ จันทร์เนตร
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ไวยกุล
8. ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย
9. ดร.กิติมา ทามาลี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศานิต สวัสดิกาญจน์
11. นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาจีน
อาจารย์ประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ผู้ไม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาการจัดการ ติดภารกิจ

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอ คํ า สั่ งสภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธยา เรื่อง แต่ งตั้งผู้รั กษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา เลขที่
28/2557 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2
แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอ คํ า สั่ งสภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 29/2557 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2557
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
วิ ช าการ ครั้ งที่ 8/2557 ซึ่ งมี ส าระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวาระและมติ ที่ป ระชุ มตามรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ สภาวิ ชาการมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุธ ยาได้ มีการประชุ มครั้งที่ 8/2557 เมื่ อ
วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานสภาวิชาการ ได้บันทึกและจัดทํารายงาน
การประชุม รวมทั้งนําเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระสํ า คั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระหว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 6 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2557
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2557
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่
8/2557 โดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2557
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 8/2557 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/
บุคคลที่เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคื บ หน้ า หรื อข้ อมู ล การดํา เนิ น งานและผลการดํ า เนิ นงานตามมติ ที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิ ช าการ
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-4]
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานและผลการดํ า เนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2557
มติที่ประชุม รับทราบ
รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2557
วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระเบียบวาระ
4

4.1

เรื่อง

มติที่ประชุม

นําเสนอเพื่อทราบ
วารสารวิ จั ยราชภั ฏ กรุ ง เก่ า สาขา รับทราบวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขา
มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่1
ฉบับที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2557
ฉบับที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2557
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลข านุ ก ารส ภาวิ ชา การ ได้ แ จ้ ง ไ ปยั ง
ผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา และ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาได้ นํ า เสนอต่ อ ที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมมีมติ
อนุ มั ติ ก ารยอมรั บ วารสารทางวิ ช าการ
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน
2557
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ระเบียบวาระ

เรื่อง

มติที่ประชุม

5

นําเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็ นในการกํ าหนดตํา แหน่ ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาพลศึกษา
ราย นางสาววั ช ริ น ทร์ เสมามอญ
(วาระลับ)

เห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
สาขาวิ ช าพลศึ ก ษา ราย นางสาว
วัชรินทร์ เสมามอญ (วาระลับ) และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

ขอความเห็นชอบปิดหลักสูตร
ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2549)
ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง
อาจารย์ ประจํ าหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตร
บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภั ย หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08)

ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง
อาจารย์ ประจํ าหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2554 (สมอ.08)
ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08)
ขอความเห็นชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาสื่อมวลชนกับสังคม 3(3-0-6)

5.6

5.7

ขอความเห็นชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
1)วิ ช า พลั ง งานแล ะการ อนุ รั ก ษ์
พลั ง งาน 2)วิ ช าความรู้ พื้ น ฐานใน
อุตสาหกรรม 3)วิชาอาหารเพื่อชีวิต
4)วิชาเกษตรในชีวิตประจําวัน และ 5)
วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ ใ น
ชีวิตประจําวัน

ผลการปฏิบตั ิตามมติ

เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการได้ แ จ้ ง ไปยั ง ฝ่ า ย
บริ ห ารงานบุ ค คล (งาน ก.พ.ต.) และได้
นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่
ประชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ กํ า หนดตํ า แหน่ ง ฯ
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน
2557
เห็นชอบปิดหลักสูตรศิลปศาสตร
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) และ นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ประชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และได้
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่
ปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี
ประชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ
พ.ศ. 2555 (สมอ.08) โดยให้แก้ไข
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และได้
สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ หลั ก สู ต ร นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่
ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2554 (สมอ.08) ประชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
ไม่เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดยให้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร
แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะ/ข้ อ สั ง เกตของ
ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08) คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
เห็นชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชา
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
สื่อมวลชนกับสังคม 3(3-0-6) และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อ
วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2557 ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม
มีมติยังไม่พิจารณา
เห็นชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป 1)วิชา เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และได้
2)วิชาความรู้พื้นฐานในอุตสาหกรรม นําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อ
3)วิชาอาหารเพื่อชีวิต 4)วิชาเกษตร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งที่ประชุมมี
ในชีวิตประจําวัน และ 5)วิชา
มติยังไม่พิจารณา
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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ระเบียบวาระ

เรื่อง
ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

5.8

5.9

5.10

5.11

ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการประถมศึ ก ษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า สั ง ค ม ศึ ก ษ า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
5.12

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร
ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ไ ด้ แ ก้ ไ ข ต า ม
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) และนําเสนอ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
โดยนําเสนอต่อที่ ประชุม สภามหาวิทยาลั ย
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 และขณะนี้อยู่
ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงแก้ไ ขก่อน
เ ส น อ สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษา
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง คณะครุศาสตร์แล้ว โดยคณะครุศาสตร์ไ ด้
พ.ศ. 2557) และนําเสนอสภา
แก้ไ ขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยต่อไป
สภาวิชาการแล้ว และจะนําเรื่องนี้เสนอต่อ
ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ในวั น ที่ 17
ธันวาคม 2557
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร คณะครุศาสตร์แล้ว โดยคณะครุศาสตร์ไ ด้
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) และนําเสนอ แก้ไ ขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
สภาวิชาการแล้ว และจะนําเรื่องนี้เสนอต่อ
ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ในวั น ที่ 17
ธันวาคม 2557
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คณะครุศาสตร์แล้ว โดยคณะครุศาสตร์ไ ด้
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) และ แก้ไ ขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
สภาวิชาการแล้ว และจะนําเรื่องนี้เสนอต่อ
ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ในวั น ที่ 17
ธันวาคม 2557
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร
ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ไ ด้ แ ก้ ไ ข ต า ม
ปรับปรุง พ.ศ. 2557 และนําเสนอ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
โดยนําเสนอต่อที่ ประชุม สภามหาวิทยาลั ย
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 และขณะนี้อยู่
ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงแก้ไ ขก่อน
เ ส น อ สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 9/2557

[2-7]
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1
การจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจําปี 2557
สาระสําคัญโดยย่อ
รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้รับผิดชอบการจัดงาน
แสงสี เ สี ย ง ในงานยอยศยิ่ ง ฟ้ า อยุ ธ ยามรดกโลก ประจํ า ปี 2557 ซึ่ ง จะจั ดในวั น ที่ 12-21 ธั น วาคม 2557
ณ บริเวณวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.2

เกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแบบใหม่
ในปี พ.ศ. 2557
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) มีการเปลี่ยนเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษาในปี 2557 โดยเน้นการประเมิน
ในระดับหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมความพร้อม โดยเกณฑ์ในการประเมินที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
และจะต้องให้ความสําคัญ ได้แก่ การประเมินระดับหลักสูตร มีเกณฑ์การประเมินดังนี้
– จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
– คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร
– คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
– คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
– ร้อยละอาจารย์ประจําสังกัดหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
– ร้อยละของอาจารย์ประจําสังกัดหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
– ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ดังนั้นกองบริการการศึกษาจึงขอให้คณะ/คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
หลักสูตรก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1
ขอความเห็นชอบการเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ครั้งที่ 2)
ประจําภาคเรียนที่ 1/2557 จํานวน 3 ราย
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมนําเสนอ ขอความเห็นชอบ
การเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ครั้งที่ 2)
ประจําภาคเรียนที่ 1/2557 จํานวน 3 ราย
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1/2557 (ครั้งที่ 2) สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 3 รายและได้มีการตรวจสอบ ดังนี้
 เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ก ารเข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาตามที่ ห ลั ก สู ต รกํ า หนด โดยคณะกรรมการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งพบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่ านการตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ของการสํ าเร็ จ การศึ กษาตามเกณฑ์ การสํ าเร็ จ การศึ กษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
โดยนายทะเบียน
 นักศึกษาเรียนรายวิชาและมีจํานวนหน่วยกิตครบถ้วน โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า
3.00 ตามที่หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู กําหนดไว้ โดยสรุปจํานวนมีดังนี้
จํานวนนักศึกษาที่ขอความเห็นชอบการเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ครั้งที่ 2) ประจําภาคเรียนที่ 1/2557
จํานวน
ลําดับ
หลักสูตร
ชาย
หญิง
รวม
1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขวิชาชีพครู
1
2
3
รวมทั้งสิ้น
1
2
3
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่
ผู้สํ าเร็ จการศึ กษาหลั กสูต รประกาศนีย บัต รบัณฑิ ต สาขาวิ ช าชี พครู (ครั้ งที่ 2) ประจํ า ภาคเรี ยนที่ 1/2557
จํานวน 3 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบการเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ครั้งที่ 2) ประจําภาคเรียนที่ 1/2557 จํานวน 3 ราย
ระเบียบวาระที่ 5.2

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2557 (ครั้งที่ 2) จํานวน 39 ราย
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม นําเสนอ ขอความเห็นชอบ
การเสนอให้ ป ริ ญ ญาบั ต ร แก่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ กษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ กษา ประจํ า ภาคเรี ย นที่ 1/2557 (ครั้ งที่ 2)
จํานวน 39 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2557 สักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 39 ราย และได้มีการตรวจสอบดังนี้
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ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร
หลักสูตร ค.ม. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม. (การจัดการเรียนรู้) หลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) และ
หลักสูตร รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก2
และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
 ผ่านการสอบประมวลความรู้
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบและ
กรรมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ โดยสรุปจํานวนมีดังนี้
จํานวนนักศึกษาที่ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1/2557 (ครั้งที่ 2)
จํานวน
ลําดับ
หลักสูตร
ชาย
หญิง
รวม
1 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ก (แบบ ก2)
6
10
16
2 ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) แผน ก (แบบ ก2)
1
1
3 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) แผน ก (แบบ ก1)/แผน ข
4
5
9
4 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ข
5
8
13
รวมทั้งสิ้น
16
23
39
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการเสนอให้ ปริญ ญาบัต รแก่ผู้ สํา เร็ จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2557 (ครั้งที่ 2) จํานวน 39 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่
1/2557 (ครั้งที่ 2) จํานวน 39 ราย
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ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวดวงพร รื่นเริงฤทธิ์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาจีน คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สาขาวิ ช าภาษาจี น คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ ได้ จั ด ทํ า หลั ก สู ต รศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาจีน
เพื่ อ การสื่ อ สาร โดยได้ ดํ า เนิ น การวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รไปเมื่ อ วั น ที่ 25 มี น าคม 2557 และผ่ า นการประชุ ม
คณะกรรมการประจํามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 แล้ว
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะฯ ซึ่งทางคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) โดยให้
แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิ ช าการ และมอบหมายให้ ก องบริ การการศึ กษาตรวจสอบ
หลักสูตร อีกครั้งก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. หน้า 3-4 ข้อ11 ให้เพิ่มข้อมูล ตัวเลขและแหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูลว่าแหล่งใด เมื่อใด และบรรทัด
แรกแก้ไขจาก คําว่าอิทธิผล เป็น อิทธิพล บรรทัดที่หกแก้ไขจากคําว่าบวกกับรัฐบาลไทย เป็นประกอบกับรัฐบาล
ไทย รวมทั้งจะไม่ใช้คําว่าแต่ ขึ้นต้นประโยค ควรปรับเป็นอย่างไรก็ตาม
2. หน้า 2 อาชีพที่สามารถประกอบได้ ควรตัดข้อ 8.6 อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์สอนภาษาจีนฯ ออก
3. หน้า 10 ข้อ 2.3 กรณีหลักสูตรใหม่ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าอาจจะมีหรือไม่มี ซึ่งควรจะใส่
รายละเอียดได้ หากมีข้อมูลหลักสูตรจากสถาบันอื่นที่มีการเปิดสอนไปแล้วมาเป็นแนวทาง
4. หน้า 18-19 มีจํานวนหน่วยกิต วิชาเลือกมากเกินไป และรายวิ ชาที่แยกย่อยลงไป เช่น ภาษาจี น
สําหรับงานในบริษัท ภาษาจีนธุรกิจ การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ ภาษาจีนสําหรับงานเลขานุการ ภาษาจีนเพื่อ
การท่องเที่ยว ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมนั้น บางวิชาในความเป็นจริงไม่ควรแยกย่อยออกไป ควรจะมีการรวมวิชา
เนื้อหาเข้าด้วยกันได้ และให้เพิ่มภาษาอังกฤษ (in Chinese) ต่อท้ายวิชาเตรียมฝึกฯ และตัดคําว่า Full Time
ในวิชาฝึกฯ ออก รวมทั้งวิชาเลือกเสรีให้เพิ่มข้อความที่เปิดให้สถาบันการศึกษาอื่นเทียบโอนได้กว้างกว่านี้
5. หน้า 18 วิชาการแปลจีนเป็นไทย ให้ปรับเป็น วิชาการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย และวิชาการแปล
ไทยเป็นจีน ให้ปรับเป็น วิชาการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน รวมทั้งวิชาภาษาจีนสําหรับการสอบวัดความรู้
ภาษาจีน (Chinese for HSK Examination) คําว่า HSK ควรมีคําอธิบายให้ทราบ เช่น มีเชิงอรรถ หรือ
คําอธิบายเพิ่มเติม
6. หน้า 20 จาก x5 ให้แก้เป็น 5
7. คําอธิบายรายวิชาเรื่องสั้นจีน ให้ตัดอย่างน้อย 3 เรื่องออก
8. ตรวจสอบ ทบทวนมีบางวิชาที่น่าจะเป็นวิชาปฏิบัติ เช่น การอ่านภาษาจีน การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
การแปลฯ และอื่น ๆ รวมทั้งระบุในคําอธิบายรายวิชาว่าฝึกปฏิบัติ
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9. การเขียนคําอธิบายรายวิชาจะไม่ใช้คําว่าศึกษาขึ้นต้น แต่จะใช้เป็นนามวลี เช่น คําว่า การ ความ และ
จะไม่มีคําเชื่อมประโยค ไม่มีคําว่า เช่น เป็นต้น อาทิ อยู่ในคําอธิบายรายวิชา ดังนั้นในรายวิชาจะมีการสอน
เนื้ อ หาอย่ า งไร มี ส าระการเรี ย นรู้ อ ย่ า งไรก็ ใ ห้ ร ะบุ ให้ ชั ด เจน รวมทั้ ง มี ร ายวิ ช าที่ ต้ อ งสอบผ่ า นมาก่ อ นให้
เรียงลําดับและให้มีน้อยที่สุดคงไว้แต่ที่จําเป็นเท่านั้น เพื่อการบริหารจัดการ และใช้คํากว้าง ๆ ที่ไม่เป็นการผูกมัด
และส่งผลต่อการทําผลงานทางวิชาการในอนาคต
10. ในตาราง mapping ควรมีการปรับการกําหนดความรับผิดชอบหลัก/รองหรือไม่ และสภาวิชาการ
เห็นว่าทุกช่องควรมีการเอาใจใส่ดูแล
11. หน้า 25-27 ข้อ 3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีความผิดพลาดในการพิมพ์ชื่อวุฒิการศึกษา
12. ควรระบุแผนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี
13. เสนอให้มีวิชาที่แสดงความคิดเชิงบูรณาการ การวิเคราะห์ เช่น ความสัมพันธ์ไทย-จีน ทั้งวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ จีนในสังคมโลก และอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาและสังคม
14. ให้ตรวจสอบและแก้ไขรูปแบบการพิมพ์ การเว้นวรรค คําถูกคําผิด การใช้ชื่อภาษาอังกฤษในหลาย ๆ
วิชาให้ถูกต้องเป็นระบบเดียวกัน และภาคผนวกให้ใส่เลขหน้าด้วย
ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 9 หลักสูตร (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน รอง
คณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต จํานวน 9 หลักสูตร (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภามีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการประเมินมาตรฐาน
หลักสูตร และมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา คณะที่ 3 ครั้งที่
5/2557 วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เรื่อง การประเมินมาตรฐานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุ ธ ยา ซึ่งมติ ที่ป ระชุ มคณะอนุกรรมการฯดั งกล่ า ว มี มติ ให้ คณะครุ ศาสตร์ ป รั บ/เพิ่มคํ า อธิ บ าย
รายวิชาให้มีสาระความรู้ และสมรรถนะครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภา 9 มาตรฐาน และให้เสนอขอความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันก่อนนําเสนอคณะอนุกรรมการฯเพื่อพิจารณานั้น
คณะครุศาสตร์จึงต้องปรับเพิ่มคําอธิบายรายวิชา จํานวน 4 รายวิชาของกลุ่มวิชาชีพครูที่ปรากฏอยู่
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 9 หลักสูตร โดยเพิ่มสาระความรู้ และสมรรถนะให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของคุรุ ส ภาตามมติของคณะอนุ กรรมการฯ จํ า นวน 4 มาตรฐาน ได้ แก่ มาตรฐานที่ 2 การพั ฒ นาหลักสู ต ร
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน มาตรฐานที่ 8 การวิจัยทางการศึกษา และมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
ซึ่งปรากฏอยู่ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 9 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
รวมทั้งคณะครุศาสตร์ได้มีอาจารย์ประจําหลักสูตรลาออกจากการปฏิบัติงานและเกษียณอายุราชการ
ประกอบกับคณะครุศาสตร์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ จึงต้องปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จํานวน 4 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ.
2555 ซึ่งได้รับทราบการให้ความเห็นชอบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรใหม่ ฉบับปี พ.ศ.
2555 ซึ่งได้รับทราบการให้ความเห็นชอบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555 ซึ่ง
ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555
ซึ่งได้รับทราบการให้ความเห็นชอบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557
การแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2555 ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ และได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และ
ให้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาและการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 9 หลักสูตร (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา (สมอ.08) จํานวน 9 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) หลักสูตรปรัปรุง พ.ศ. 2555
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรัปรุง พ.ศ. 2555
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรัปรุง พ.ศ. 2555
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรัปรุง พ.ศ. 2555
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรัปรุง พ.ศ. 2555
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรัปรุง พ.ศ. 2555
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
และเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) หลักสูตรปรัปรุง พ.ศ. 2555
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรัปรุง พ.ศ. 2555
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรัปรุง พ.ศ. 2555
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
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ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวสิอร หาสาสน์ศรี อาจารย์
ประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้และสมรรถนะของคุรุสภา โดยได้ดําเนินการวิพากษ์
หลักสูตรไปเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 และผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2557 เมื่ อวั นที่ 29 ตุล าคม 2557 แล้ ว ที่ประชุ มมี มติ เห็ นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ซึ่งทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบ
หลักสูตร อีกครั้งก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. หน้า 3 ให้ปรับคําในย่อหน้าที่ 2 พิจารณาด้านวงการศึกษา และคําว่า คือสาชาคณิตศาสตร์แก้ไข
เป็น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้งหัวข้อสถานการณ์ในหน้า 3-4 ให้ใส่แหล่งอ้างอิงที่มาที่เป็นปัจจุบัน
2. หน้า 7 และหน้า 22 ตรวจสอบการจัดวรรคตอนให้ถูกต้อง
3. หน้า 11 ข้อ 2.3.1 ให้ตัดคําว่านักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียนวิชาชีพครูออก
4. หน้า 20 เป็นข้อสังเกตว่าวิชาจํานวนและการดําเนินการทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน ชื่อวิชายาว
เกินไป และจําเป็นต้องมีคําว่า “ระดับโรงเรียน” หรือไม่
5. ไม่ควรใส่คําภาษาอังกฤษ ในคําอธิบายรายวิชาไม่ว่าจะเป็นวิชาใด ๆ รวมทั้งคําว่า ศึกษาตอนต้น
ประโยค คําว่าเช่น อาทิ และคําว่าเป็นต้น
6. คําอธิบายรายวิชาตั้งแต่หน้า 94-96 ที่มีคําว่าซึ่งสาระดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้ตัดออก และใช้คําว่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแทน รวมทั้งคําอธิบายรายวิชาบางวิชาเป็น
การตีกรอบเนื้อหามากเกินไป หรือบางวิชาคําอธิบายรายวิชาสั้นมาก ควรจะปรับให้เหมาะสมและเพื่อประโยชน์
ในการทําผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนต่อไป
7. หน้า 59-60 ให้ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลัก/รอง อีกครั้งเนื่องจากกําหนดเหมือนกัน
ทุกรายวิชา
8. การจัดลําดับวิชาควรจัดวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มาก่อน
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[2-14]
ระเบียบวาระที่ 5.6

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวภัธภร หลั่งประยูร อาจารย์
ประจํ าสาขาวิ ชาการสอนภาษาอั งกฤษ คณะครุ ศาสตร์ นํ า เสนอขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานความรู้ แ ละสมรรถนะของคุ รุ ส ภา โดยได้
ดําเนินการวิพากษ์ หลักสูตรไปเมื่อวัน ที่ 24 กรกฎาคม 2557 และผ่านการประชุ มคณะกรรมการประจําคณะ
ครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะฯ ซึ่งทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนํา
เรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้กองบริการ
การศึกษาตรวจสอบหลักสูตร อีกครั้งก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. หน้า 3 ข้อ 8.3 ประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้โดยนักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกที่เป็นพื้นฐาน
ของอาชีพ เช่น มัคคุเทศก์ นักแปล ให้ปรับเป็น ประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ
2. หน้า 4 ให้เพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
3. หน้า 11 ข้อ 2.3.1 ให้ตัดคําว่า นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียนวิชาชีพครู ออก
4. การเขียนคําอธิบายรายวิชาจะไม่ใช้คําว่าศึกษาขึ้นต้น แต่จะใช้เป็นนามวลี เช่น คําว่า การ ความ
และจะไม่มีคําเชื่อมประโยค ไม่มีคําว่า เช่น เป็นต้น อาทิ อยู่ในคําอธิบายรายวิชา ดังนั้นในรายวิชาจะมีการ
สอนเนื้อหาอย่างไร มีสาระการเรียนรู้อย่างไรก็ให้ระบุให้ชัดเจน
5. หน้า 24 ชื่อวิชาการวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทําหน่วยวิชาภาษาอังกฤษ ชื่อวิชาละเอียดมาก
ควรปรับให้สั้นกระชับ วิชาการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและข้อผิดพลาดในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ตัด
คําว่าและข้อผิดพลาดใน ออก รวมทั้งวิชาการจัดการเรียนรู้โดยสื่อบันเทิง คําอธิบายรายวิชาไม่เกี่ยวข้องกับการ
สอนภาษาอังกฤษ หากจะคงวิชานี้ไว้ให้ปรับคําอธิบายรายวิชา หรือจะอยู่ในวิชาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ
6. หน้า 88 วิชาวรรณกรรมคัดสรรภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนรู้ คําอธิบายรายวิชาจะไม่ใช้
ภาษาอังกฤษ ให้เขียนเป็นภาษาไทยเท่านั้น
7. หน้า 90 ชื่อวิชาการแปลไทยเป็นอังกฤษ ให้ปรับเป็น วิชาการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
8. หน้า 91 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษให้ใช้คําว่า English for Tour Guide
และตัดคําว่า รายวิชานี้มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษา ออก
9. ตรวจสอบคําถูก-ผิด การจัดรูปแบบหลักสูตร เช่น การจัดตัวอักษร จัดบรรทัด วรรคตอนให้
สม่ําเสมอและทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลัก/รองอีกครั้ง
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[2-15]
ระเบียบวาระที่ 5.7

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวภัทราวรรณ จันทร์เนตร
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
คณะครุ ศาสตร์ ได้ ดํ า เนิ นการปรั บปรุ งหลั กสู ต รครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ กษาปฐมวั ย
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานความรู้ แ ละสมรรถนะของคุ รุ ส ภา โดยได้
ดําเนินการวิพากษ์ หลักสูตรไปเมื่อวัน ที่ 24 กรกฎาคม 2557 และผ่านการประชุ มคณะกรรมการประจําคณะ
ครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะฯ ซึ่งทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนํา
เรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2557) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้กองบริการการศึกษา
ตรวจสอบหลักสูตร อีกครั้งก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. หน้า 3-4 ให้เพิ่มแหล่งที่มาในการอ้างอิงข้อมูล และให้ปรับการเขียนสถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ย่อหน้า 2 คําว่าพิจารณาด้านวงการศึกษาไทย อาจปรับเป็นสําหรับวงการศึกษาไทยในปัจจุบัน
2. หน้า 10 ให้ตัดข้อ 2.3.2 ในเรื่องปัญหานักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียนวิชาชีพครู ออก
3. หน้า 20 และหน้า 87 วิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กวัยทารก และวัยเตาะแตะ ให้
ปรับชื่อวิชาเป็น วิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กวัยทารกและวัยเด็กตอนต้น
4. เสนอให้มีวิชาที่มีเนื้อหาเรื่องของอัจฉริยะ (Multi Intelligence) ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากและจะเป็น
วิชาที่จะพัฒนาศักยภาพสําหรับเด็ก
5. ให้ตรวจสอบภาษาอังกฤษ ข้อ 4.2.2 (4) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) จะใช้
คํานี้หรือจะเป็น Co-operative Learning
6. ให้ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารและวิธีการเขียนรายละเอียดหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 5.8

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.สุวิทย์ ไวยกุล หัวหน้ า
สาขาวิชาคอมพิ วเตอร์ ศึกษา คณะครุศาสตร์ นํา เสนอขอความเห็ นชอบหลักสูต รครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
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[2-16]
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนิ นการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานความรู้ แ ละสมรรถนะของคุ รุ ส ภา โดยได้
ดําเนินการวิพากษ์ หลักสูตรไปเมื่อวัน ที่ 24 กรกฎาคม 2557 และผ่านการประชุ มคณะกรรมการประจําคณะ
ครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะฯ ซึ่งทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนํา
เรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2557) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้กองบริการการศึกษา
ตรวจสอบหลักสูตรอีกครั้ง ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิชาคอมพิวเตอร์จะไม่สอนเป็นสาระในระดับโรงเรียน ผู้สอนทุก
สาระต้องใช้ ICT ทุกคน ประกอบกับทุก ๆ 2 ปี ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ดังนั้นสาขาวิชา
ต้องเตรียมการรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาหลักสูตรในอนาคต รวมทั้งการเขียนคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร
ต้องระมัดระวังไม่ผูกมัดหรือเจาะจงเกินไปเพราะความรู้ไปเร็ว ควรเขียนให้เป็นกลาง ๆ เช่น จะเลือกโปรแกรมใด ๆ
ก็ได้มาใช้ไม่เจาะจง รวมทั้งคําว่า เป็นต้น เช่น ต้องไม่มีให้อธิบายประโยคหลัก ๆ ว่าจะสอนอะไรบ้าง และตั้งแต่
หน้า 92-103 คําอธิบายรายวิชาต้องไม่ใช้คําภาษาอังกฤษ ให้เขียนเป็นภาษาไทยทั้งหมด
2. หน้า 3-5 ควรเขียนหลักการและเหตุผลให้เชื่อมโยงกัน
3. หน้า 5 ข้อ 11.3 การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
4. หน้า 12 ข้อ 2.3.1 ให้ตัดคําว่า นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียนวิชาชีพครู ออก และอาจเพิ่มเติม
เรื่องวินัย รวมทั้งกําหนดเรื่องจริยธรรมไว้ในรายวิชา
5. คําว่า Application ให้เติมตัว s ด้วย
6. หน้า 44-49 ให้ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง
7. หน้า 25 วิชาเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาซ้ํากับ หน้า 18 วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หรือไม่
8. ตรวจสอบคําศัพท์ ชื่อวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา เช่น การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบ
กราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ทั้งหลักสูตร
9. หน้า 108 ข้อ 7 ช่องหมายเหตุคําว่า คงเดิม ให้ปรับแก้เป็น ปรับแก้หน่วยกิตและรายวิชา
10. มีวิชาใดบ้างที่กล่าวถึงปัญหาเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น ปัญหาต่อร่างกาย ต่อจิตใจ หรือการแก้ปัญหา
เช่น การมองจอคอมพิวเตอร์นาน ๆ มีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร
11. จํานวนหน่วยกิตในแผนการศึกษาไม่ถูกต้องให้ตรวจสอบอีกครั้ง
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ระเบียบวาระที่ 5.9

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
และการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย หัวหน้า
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษและการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2557) เพื่อให้ สอดคล้องกับ มาตรฐานความรู้ และสมรรถนะของคุรุ สภา
โดยได้ดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรไปเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 และผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะฯ ซึ่งทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนํา
เรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
มติที่ประชุม ให้ตรวจสอบและแก้ไข หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และ
มอบหมายให้ กองบริ การการศึ ก ษาตรวจสอบการแก้ ไ ขหลั ก สู ต รอี ก ครั้ ง ก่ อ นนํ า เข้ า สภาวิ ช าการครั้ ง ต่ อ ไป
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตมีดังนี้
1. หน้า 4 บรรทัดแรกแก้ไขจากแบบเรียนร่วม เป็น แบบเรียนรวม และแก้ไขการพิมพ์วรรคตอน
2. หน้า 21 วิชาเทคโนโลยีสื่อสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ชื่อวิชายาว
เกินไปให้ปรับเป็น การใช้สื่อสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3. หน้า 26 ทบทวนปรับแก้แผนการศึกษา และให้ตรวจสอบ ทบทวนการจัดวิชาการช่วยเหลือและ
พัฒนาเด็กออทิสติก และวิชาเทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องระดับเล็กน้อย ซึ่งควรจะเป็นวิชาสําหรับเด็กที่
มีปัญหาการเรียนรู้ (LD) มากกว่า และควรมีวิชาที่สามารถประยุกต์ใช้กับเด็กออทิสติกหรือเด็กที่เรียนรู้ช้า
4. หน้า 29 ตรวจสอบคุณวุฒิของ ผศ. พงษ์จันทร์ คล้ายสุบรรณ์
5. ตรวจสอบคําถูก-ผิด การจัดรูปแบบหลักสูตร เช่น การจัดตัวอักษร จัดบรรทัด วรรคตอนให้สม่ําเสมอ
6. หน้า 88 หายไป
7. การเขียนคําอธิบายรายวิชาจะไม่ใช้คําว่าศึกษาขึ้นต้น แต่จะใช้เป็นนามวลี เช่น คําว่า การ ความ และ
จะไม่มีคําเชื่อมประโยค ไม่ใช้คําภาษาอังกฤษให้เขียนเป็นภาษาไทย และไม่มีคําว่า เช่น เป็นต้น อาทิ อยู่ในคําอธิบาย
รายวิชา ดังนั้นในรายวิชาจะมีการสอนเนื้อหาอย่างไร มีสาระการเรียนรู้อย่างไรก็ให้ระบุให้ชัดเจน
8. การจัดวิชาเอกคู่การสอนภาษาไทยในหลักสูตร เช่น วิชาการอ่านการเขียนร้อยแก้วสําหรับครู การอ่าน
การเขียนร้อยกรองสําหรับครูยังไม่ชัดและบ่งบอกถึงความสามารถของครูผู้สอนภาษาไทย ซึ่งครูสอนหนังสือได้ดี
ต้อง เข้าใจทฤษฎี หลักภาษาไทย ภาษาศาสตร์ บาลี สันสกฤต ทักษะการใช้ภาษาและมีความรู้และวิธีสอนมาก
พอที่จะสอนหนังสือได้ รวมทั้งเสนอให้มีวิชาการฟัง พูด อย่างมีวิจารณญาณ
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9. มหาวิทยาลัยอาจจะกําหนดสาขาวิชาเอก และมีวิชาเอกคู่ให้นักศึกษาได้เลือกเรียน ควรเพิ่มรายวิชา
การสอนภาษาไทยสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กออทิสติก
ระเบียบวาระที่ 5.10

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2557
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา นําเสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2557
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ได้ ดํ า เนิ น การ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2557 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่
18/2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหาร และแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการเปิดสหกิจศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษาได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และได้มีการประชุมคณะกรรมการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2557
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ.
2557 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้
1. รายละเอียดเนื้อหาใน (ร่าง) ข้อบังคับนี้ยังไม่บ่งบอกถึงความเป็นสหกิจศึกษา ซึ่งตามแนวความคิด
ของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน สหกิจศึกษา คือการนําแนวคิดของการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และการ
จัดการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรที่มีการสลับกับการเรียนและการทํางาน ตั้งแต่ปีที่ 1-4 และถ้ามหาวิทยาลัยจัดตั้ง
เป็นศูนย์สหกิจศึกษาจะต้องดูแลนักศึกษาเข้า-ออกกับสถานประกอบการ ไม่ใช่แค่ 16 สัปดาห์
2. ทบทวนการตั้งคณะกรรมการให้มีความเข้มแข็ง ให้ครบทุกภาคส่วน โดยเฉพาะต้องมีตัวแทนจาก
สถานประกอบการร่วมเป็นกรรมการ
3. ให้เพิ่มหน้าที่ของศูนย์สหกิจศึกษา ให้ครอบคลุมและชัดเจน เช่น การลงทะเบียนนักศึกษาเข้า-ออก
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดํ า เนิ น การแสวงหาความร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการ การประเมิ น และคั ด เลื อ กสถาน
ประกอบการ ศึกษาดูงานที่สถานประกอบการ ประเมินคุณภาพการดําเนินการจัดสหกิจศึกษาซึ่งดําเนินการใน
รูปของคณะกรรมการ มีมาตรฐาน คู่มือการดําเนินงานของคณะกรรมการ และปฏิบัติงานคู่ขนานกับสถาน
ประกอบการ
4. แก้ไขการพิมพ์คําว่า อาจารย์นิเทศ เป็นอาจารย์นิเทศ
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ระเบียบวาระที่ 5.11

ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวน 2 ราย ราย นางจุฑามาศ ศุภนคร และนางนฤนาท จั่นกล้า (วาระลับ)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์
คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอเรื่องขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย ราย นางจุฑามาศ ศุภนคร และนางนฤนาท จั่นกล้า (วาระลับ)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่งานบริหารบุคคล (ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต) ได้นําเสนอขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จํ า นวน 2 ราย ราย นางจุ ฑ ามาศ ศุ ภ นคร และนางนฤนาท จั่ น กล้ า
ข้ า ราชการพลเรื อนในสถาบั น อุ ด มศึ กษา คณะวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยผ่ า นการประชุ ม กรรมการ
พิ จ ารณาตํ า แหน่ งทางวิ ช าการเพื่ อทํ า หน้ า ที่ พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบกํ า หนดตํ า แหน่ งทางวิ ช าการ ครั้ ง ที่
5/2557 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมมี มติเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จํา นวน 2 ราย ราย นางจุฑามาศ ศุ ภนคร และนางนฤนาท จั่น กล้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิจารณาให้ความเห็ นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดั บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย ราย นางจุฑามาศ ศุภนคร และนางนฤนาท จั่นกล้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย
ราย นางจุฑามาศ ศุภนคร และนางนฤนาท จั่นกล้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2558

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอกํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2558
ข้อกฎหมาย
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 12 ให้มีการประชุมอย่างน้อย
ภาคเรียนละสองครั้ง
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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มติที่ประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 14 มกราคม
2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 13.42 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้บันทึกการประชุม
นางลักขณา เตชวงษ์
ผู้ตรวจ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
ผู้ทาน
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