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รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร
คร้ังที่ 13/2559

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย

ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย ดร.สุทธินันทน พรหมสุวรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย ดร.วรสัณฑ บูรณากาญจน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย ดร.วุฒชัิย นาครักษา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง กรรมการผูแทนวทิยาลัยการฝกหัดครู
7. รองศาสตราจารยสุน ี โชติดลิก กรรมการผูแทนคณะวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
8. อาจารย ดร.จุฑาทพิย  พหลภาคย กรรมการผูแทนคณะวทิยาการจัดการ
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาวุฒ ิ ขุนทอง กรรมการผูแทนคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถพล ปอมสถติย กรรมการผูแทนวทิยาลัยนานาชาตพิระนคร
11. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรอืง กรรมการและเลขานุการ
12. อาจารยสันตเิลศิ  เพ็ชรอาภรณ ผูชวยเลขานุการ
13. นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพียร ผูชวยเลขานุการ
14. นางสาวสุนติรา  สงวนศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ
15. นางสุชานาฎ  แวนแควน ผูชวยเลขานุการ

ผูลาประชุม (ตดิราชการ)

1. รองศาสตราจารย ดร.บังอร เสรรีัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย ดร.พวงรัตน บุญญานุรักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. อาจารย ดร.วณิฎา  ศิรวิรสกุล กรรมการผูแทนคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
4. นางเพ็ญพมิล  อัศวสบืสกุล ผูชวยเลขานุการ
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ผูเขารวมประชุม
1. อาจารยสถาพร วรีะสุนทร รองผูอํานวยการสํานักสงเสรมิวชิาการและงาน

ทะเบยีน /นายทะเบยีน /ผูนําเสนอขอมูลบัญชี
รายช่ือผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรี
ปรญิญาโท และปรญิญาเอก

2. อาจารยอภสิทิธิ์  อุปกจิ รวมประชุมแทนรองคณบด ีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม /รวมรับฟงขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวชิาการ

3. อาจารยปวณีา ปรีชญากุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการ
จัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

4. อาจารยภัทรพล วรประชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการ
จัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

5. อาจารยรุงเรอืง มุศริิ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการ
จัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณรุง ประภาพศษิฐ รองคณบด ีฝายวชิาการ วทิยาลัยการฝกหัดครู
/รวมรับฟงขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวชิาการ

7. อาจารยดาวใจ  ดวงมณี อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา (5 ป ) หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2559

8. อาจารยณัฐกานต  เรอืนคํา อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา (5 ป ) หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2559
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9. อาจารยทรงศักดิ์  สุรโิยธนิ อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา (5 ป ) หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2559

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมนา โสตถผิลอนันท อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา (5 ป ) หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2559

11. ผูชวยศาสตราจารยสายัณห วนะรมย อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
(5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

12. อาจารยพรเทพย  แสงภักดี อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
(5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

13. อาจารยอดเิทพ ณ พัทลุง อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
(5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เปดประชุมเวลา 13.30 น.
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ แจงที่ประชุมทราบวา

ประธานที่ประชุมติดภารกิจเรงดวน นําเรียนที่ประชุมมอบ รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท
ปฏบิัตหินาที่แทนประธานที่ประชุมไปพลางกอน และจะเขารวมประชุมในวาระเพื่อพจิารณา

รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท ปฏิบัติหนาที่แทนประธานที่ประชุม และ
กลาวเปดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 13/2559 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
และดําเนนิการตามระเบยีบวาระการประชุมดังนี้

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธาน/เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ

1.1 มตสิภามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร คร้ังที่ 10/2559 วาระที่ 3.2 ผลการ
ประเมนิผลงานทางวชิาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวชิาการ
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ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรอืง กรรมการและเลขานุการ แจงที่ประชุมทราบเรื่อง
มตสิภามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร ครัง้ที่ 10/2559 วาระที่ 3.2 ผลการประเมินผลงานทาง
วชิาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวชิาการ

ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันศุกร
ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 1 ราย ระดับผูชวยศาสตราจารย ไดแก อาจารยประกาศิต
โสไกร ขาราชการ สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม และมีมติอนุมัติ
ผลการประเมิน ซึ่งผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด และไดอนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.
2558

มตทิี่ประชุม รับทราบ

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 12/2559
ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดจัดการประชุม

ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมพินิต
ประชานาถ 1 ช้ันลาง อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงาน
การประชุม จํานวน 12 หนา รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

จงึเรยีนเสนอใหคณะกรรมการสภาวชิาการรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 12/2559

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 12/2559 โดยมขีอแกไข ดังนี้
หนา 8 ขอความเดมิ ขอ 7) ใหเพิ่มเตมิกระวนการลงพื้นที่จรงิ

ขอความใหมแกไขเปน “7) ใหเพิ่มเตมิกระบวนการลงพื้นที่จรงิ”
และ ขอความเดมิ ขอ 9) เพิ่มเนื้อหาดานการตลาดเขามาในการเกษตรดวย
ขอความใหมแกไขเปน “9) เพิ่มเนื้อหาดานการตลาดเขามาใชในการเกษตร
ดวย”

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเน่ือง

ไมมี

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ

ไมมี
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ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องทีเ่สนอเพื่อพจิารณา
5.1 พิจารณาบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาเห็นชอบการให

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รอบ 2) (เอกสารนอกเลม)
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ มอบผูแทนฯใหนําเสนอ

รายละเอยีดบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนยีบัตรบัณฑติ วชิาชีพครู ประจําภาคการศึกษา
ที่ 1/2559 (รอบ 2) (เอกสารนอกเลม)

อาจารยสถาพร วีระสุนทร นายทะเบียน นําเสนอบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบการใหประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจําภาคการศึกษาที่1/2559 (รอบ 2)
รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

ลําดับ ชื่อปรญิญา จํานวน(ราย)
1 วชิาชีพครู 160

รวมท้ังสิ้นจํานวน 160

มตทิี่ประชุม เห็นชอบตามเสนอการใหประกาศนยีบัตรบัณฑติ วชิาชีพครู จํานวน 160 ราย
และใหนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อขออนุมัตติอไป

5.2 พิจารณาการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08) ระดับ
ปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย 1) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส พุทธศักราช 2553  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร พุทธศักราช 2556 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พุทธศักราช
2556 และ 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและมัลติมีเดีย
พุทธศักราช 2558 จํานวน 4 หลักสูตร

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณาการ
ปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประกอบดวย 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส พุทธศักราช 2553  2)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร พุทธศักราช 2556 3) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พุทธศักราช 2556 และ 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพวิเตอรแอนเิมชันและมัลตมิเีดยี พุทธศักราช 2558 จํานวน 4 หลักสูตรดังนี้
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1) ปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาฟสกิส พุทธศักราช 2553

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟสกิส หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2553 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการ
ใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554 แลวนั้น เนื่องจากผูชวยศาสตราจารย
ชโนภาส ชนลักษณดาว ซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตร ไดยายไปประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัสดุศาสตร ดังนั้นเพื่อใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร
และการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิมผูชวยศาสตราจารยชโนภาส ชนลักษณดาว
เปน อาจารยกนตธีร กิจเกียรติพงษ ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่คณะกรรมการการ
อุดมศกึษาไดกําหนดไว

2) ปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาสัตวศาสตร พุทธศักราช 2556

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 แลวนั้น  เนื่องจาก อาจารย
วันทนา ลีบอนอย  ซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตร ไดยายไปประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ดังนั้นเพื่อใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร
และการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิมอาจารยวันทนา ลีบอนอย เปน อาจารยวรพล
สุธรรมบุตร ทัง้นี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดกําหนดไว

3) ปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาชีววทิยา พุทธศักราช 2556

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
การใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557แลวนั้น เนื่องจากผูชวยศาสตราจารย
ราเมศ จุยจุลเจิม ซึ่งเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ไดลาศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก ดังนั้นเพื่อใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และ
การติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิมผูชวยศาสตราจารยราเมศ จุยจุลเจิม เปน อาจารย
วันทนา ลบีอนอย ทัง้นี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดกําหนดไว
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4) ปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาคอมพวิเตอรแอนเิมชันและมัลตมิเีดยี พุทธศักราช 2558

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรแอนิเมชันและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2558 และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แลวนั้น 0
เนื่องจากอาจารยนิธิโรจน วงศสวางพานิช ซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตร  ไดลาออกจากการปฏิบัติ
หนาที่อาจารยประจําหลักสูตร ดังนั้นเพื่อใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิมอาจารยนิธิโรจน วงศสวางพานิช  เปน
อาจารยกิตติพงษ แกวประเสริฐ ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่คณะกรรมการการ
อุดมศกึษาไดกําหนดไว

มตทิี่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี สังกัด
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส พุทธศักราช 2553  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร พุทธศักราช 2556 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
พุทธศักราช 2556 และ 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
แอนเิมชันและมัลตมิเีดยี พุทธศักราช 2558 จํานวน 4 หลักสูตร

5.3 พิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษเพื่อปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 คณะวทิยาการจัดการ จํานวน 1 ราย

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา
แตงตั้งอาจารยพิเศษเพื่อปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559
คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1 ราย ดวยคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรม ขอนําสงประวัติอาจารยพิเศษเพื่อปฏิบัติการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559
คืออาจารยนาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี สอนในรายวิชา 3563414 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจ
โรงแรม 3(3-0) สอนวันอังคาร 08.30-11.30 น. และ 12.30-15.30 น. และวันพฤหัสบดี
14.30-17.30 น. ภาคปกติ รวม 9 ช่ัวโมง รายละเอยีดในเอกสารประกอบการประชุม
มตทิี่ประชุม เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยพิเศษ เพื่อปฏิบัติการสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา

ที่ 2 ปการศึกษา 2559 คือ อาจารยนาถวีณา สินธุชัยภาคเสรี สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ
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5.4 พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เอกสาร
นอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสานสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559

อาจารยภัทรพล วรประชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม แจงที่ประชุมทราบ เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสานสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 เนื่องจากทางสาขาวิชาไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการศึกษาในศาสตรนี้ และไดพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เปนแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความสนใจ ทันสมัย ทันตอ
เหตุการณปจจุบัน  ทางสาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ เนนการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนฐานในการวิเคราะห การจัดการ การบริหารขอมูลขององคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งยัง
ยกระดับความสามารถในการแขงขันในสวนตางๆ ของอุตสาหกรรมทั้งในทองถิ่น และระดับประเทศได
รายละเอยีดในเอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการสภาวิชาการ ไดพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 โดยใหขอเสนอแนะ ดังนี้

1. หนา 2 ขอ 8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา แกไขดังนี้
ขอ 8.1 นักเทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืนักเทคโนโลยแีละสารสนเทศ

และ ขอ 8.2 นักวชิาการเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใหรวมเปนขอเดยีวกัน
ขอ 8.3 ผูจัดการโครงการสารสนเทศ และขอ 8.4 ผูจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใหรวมเปนขอเดยีวกัน
ขอ 8.6 นักออกแบบสถาปตยกรรมซอฟแวร รายวิชาที่รองรับไม

ถงึระดับสถาปตยกรรม
ขอ 8.9 นักพัฒนาเว็บไซต และ ขอ 8.10 ผูดูแลเว็บไซต โดยให

รวมเปนขอเดยีวกัน
2. หนา 9 ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน ใหปรับแผนงบประมาณใหมทั้งหมด

ควรพจิารณาตามโครงการในการจัดทําตลอดหลักสูตร คาเสื่อมราคา คาซอมบํารุง ควรมีการประมาณ
การคาใชจายตลอดหลักสูตร
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3. หนา 13 รายวิชา 5651002 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 3(3-0-6) มาปรากฏในแผนการเรยีนตรวจสอบใหชัดเจนดวย

4. หนา 15 ขอ 2.3.2 วิชาเลือก 9 หนวยกิต ใหเพิ่มขอความ “ใหเลือกเรียน
กลุมใดกลุมหนึ่ง จํานวน 3 รายวชิา 9 หนวยกติ” ตอทายขอ 2.3.2

5. หนา 16 ขอ 2.4 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ ปรับใหสอดคลองกัน ในแต
ละกลุมใหชัดเจน อาทเิชน การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพ และฝกประสบการณวชิาชีพ เปนตน

6. หนา 18 ขอ 3.1.4 แผนการศกึษา
ช้ันปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 รหัสวิชา 5654905 ภาษาอังกฤษ

สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) ปรับแกใหถูกตองเนื่องจากรหัสวิชา ช่ือวิชาไมตรงกับ
โครงสรางหลักสูตร ใหตรวจสอบความถูกตอง

7. หนา 19 ขอ 3.1.4 แผนการศกึษา
ช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1-2 กลุมวิชาเฉพาะ(เลือก) ใหปรับแก

เปน “กลุมวชิาเฉพาะ(เลอืก) (1)” ใหระบลุําดับ เพื่อทราบถงึจํานวนวชิาเลอืกที่จัดใหเรยีน
8. หนา 20 ขอ 3.1.4 แผนการศกึษา

ช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 กลุมวิชาเฉพาะ(เลือก) ใหปรับแกเปน
“กลุมวชิาเฉพาะ(เลอืก) (1)” ใหระบุลําดับ เพื่อทราบถงึจํานวนวชิาเลอืกที่จัดใหเรยีน

9. หนา 35 รหัสวิชา 565231 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) ควร
เปลี่ยนช่ือรายวชิา เนื่องจากช่ือรายวชิาไมตรงกับเนื้อหาคําอธบิายรายวชิา

และรหัสวิชา 5653615 การจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) ควร
เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการบรหิารจัดการเขาไปในคําอธบิายรายวชิา

10. หนา 38 รหัสวิชา 5654904 โครงงานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(1-4-4) ควรเพิ่มเติมเนื้อหา เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เขาไปในรายวชิานี้

11. หนา 40 รหัสวิชา 5651305 เว็บเซอรวิส 3(2-2-5) รายวิชานี้เนื้อหาที่
สอนเขม/หนักเกินไปสําหรับเด็กในสายวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือไม ใหคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
รวมพจิารณาเนื้อหาคําอธบิายรายวชิารวมกัน

12. หนา 45 ใหแกไข ปรับปรุงผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับ 1 นางสาวปวีณา ปรีชญากุล ใหเพิ่มเติมขอมูลในขอ 5.2
งานวจัิย ขอ 5.3 ตํารา และขอ 5.6 ประสบการณ

13. หนา 48 ใหแกไข ปรับปรุงผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับ 3 นายรุงเรือง มุศิริ ใหเพิ่มขอมูลในขอ 5.1 เอกสาร
ประกอบการสอน ขอ 5.2 งานวจัิย ขอ 5.3 ตํารา และขอ 5.6 ประสบการณ
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14. หนา 49 ใหแกไข ปรับปรุงผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับ 4 นายบุญฤทธิ์ ศรีปาน  ใหเพิ่มเติมขอมูลในขอ 5.2
งานวจัิย ขอ 5.3 ตํารา และขอ 5.6 ประสบการณ

15. หนา 50 ใหแกไข ปรับปรุงผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับ 5 นายปญญา บุญญาภิวัฒน ใหเพิ่มเติมขอมูลในขอ 5.2
งานวจัิย ขอ 5.3 ตํารา และขอ 5.6 ประสบการณ

ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตรที่นํามาแสดงไมควรเกนิ 5 ปยอนหลัง

16. หนา 64-68 ขอ 3.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม
จรยิธรรม ใหปรับใหม โดยพจิารณาผลการเรยีนรูไดอะไร จะใชกลยุทธอยางไร เนื่องจากกลยุทธเปนตัว
บอกวาผลการเรยีนรูไดผลหรอืไม

ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมพิจารณาผลการเรียนรู และ
ปรับเปนกลยุทธการสอน

ใหพิจารณาผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและกลยุทธการประเมิน
ใหสัมพันธกันในแตละหัวขอ เขยีนใหชัดเจนในแตละขอใหปรับใหมทัง้หมด ทัง้ 5 หัวขอ

17.หนา 69-75 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชาเฉพาะดาน  ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันพิจารณาในการปรับจุดความ
รับผิดชอบหลัก และรับผิดชอบรอง

18. หนา 118-119 ใหปรับตารางการปรับปรุงตามขอสังเกตของคณะกรรมการ
วิพากษหลักสูตร อธิบายใหเห็นอยางชัดเจนตามคําแนะนําของคณะกรรมการใหปรับแกอยางไร และมี
การปรับแกตามคําแนะนําหรอืไม โดยระบุหนาที่มกีารแกไขในชองทายตาราง

19. หนา 121 ใหปรับตารางการปรับปรุงตามขอสังเกตของคณะกรรมการ
กลั่นกรองโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ควรอธิบายใหชัดเจน มีการปรับในหนาอะไร ปรับแก
อยางไร

20. หนา 124 ปรับตารางเทยีบรายวชิาในบางกลุมอธิบายใหชัดเจน เนื่องจากบาง
รายวชิาที่บอกวา “ตัดออก” ยังปรากฏอยูในโครงสรางหลักสูตร

สรุปประเด็นของคณะกรรมการสภาวิชาการ ตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ดังนี้

(1) ควรนําเอา มคอ.1 มาพจิารณาในการปรับปรุงหลักสูตรในครัง้นี้



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ คร้ังท่ี 13/2559 วันพุธท่ี 16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 หนา 11

(2) การบริหารงบลงทุนควรมีความเหมาะสมคุมคากับเงินที่ลงทุนไป ควรคํานวณ
คาความเสื่อมของอุปกรณ คอมพวิเตอรที่ใชในการเรียนการสอน เรื่องลิขสิทธิ์ของโปรแกรมการใชสอน
ดวย

(3) ควรแยกแผนงบประมาณ ใหเหมาะสมตามตารางที่เพิ่มทุกป
(4) ยอดรับนักศกึษากับรายรับไมสัมพันธกัน
(5) งานวิจัยควรเปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และควรเพิ่มเติม

ขอมูลการอบรมในผลงานทางวชิาการ
(6) สรุปอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษาใหม เนื่องจากช่ืออาชีพ

คลายๆ กันหรอืความหมายใกลเคยีงกัน ขาดการสื่อความหมายที่ชัดเจน
(7) ตรวจสอบการเขียนคําอธิบายรายวิชาตางๆ ใหถูกตอง และสื่อความหมายให

ชัดเจน วชิาที่ใกลเคยีงกันควรยุบรวม
(8) ตรวจสอบผลงานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทุกคนตองมผีลงานทางวิชาการ

เพื่อใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ.
(9) ตรวจสอบรายวิชาตางๆ ใหตรงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

(มคอ.1)
(10) ตรวจสอบการเขียนมาตรฐานการเรียนรู เนนความรับผิดชอบหลักและ

รับผิดชอบรองใหชัดเจน เพื่อการรับรองการประเมิน และเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนให
ชัดเจน

(11) การจัดทําหลักสูตรตองมีการวางแผนที่ชัดเจน เพื่อใหงายในการบริหาร
จัดการ และมรีูปแบบหลักสูตรที่ชัดเจน

(12) ควรมกีารเพิ่มเตมิรายวชิาที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจรยิธรรม
(13) การเขียนกลยุทธการพัฒนาผลการเรียนรู ตองเขียนใหสามารถปฏิบัติได

ประเมนิได มรีูปแบบที่ชัดเจน
(14) ตรวจสอบการเขยีนคําตางๆ ใหถูกตองทุกหนา

มตทิี่ประชุม ใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ แลวนําเสนอตอสภาวชิาการใหม
อกีครัง้

5.5 พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดวทิยาลัยการฝกหัดครู (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาพลศกึษา (5 ป) พุทธศักราช 2559
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อาจารยพรเทพย แสงภักด ีและคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร สังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู
แจงที่ประชุมทราบ เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ป) พุทธศักราช
2559 ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
(หลักสูตรหาป) พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ยังไดปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามขอบังคับคุรุสภา วาดวย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่องสาระความรู สมรรถนะและประสบการณวชิาชีพครู ผูประกอบวชิาชีพครู และประกาศคุรุสภา เรื่อง
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพครู พ.ศ. 2557 ทั้งยัง
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ สาขาวิชาพลศึกษา พรอมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ไดปรับสาระสําคัญของรายวิชาให
สอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เพื่อมุงพัฒนาศักยภาพในการผลิตครูพลศึกษา ที่มีความรู
ความสามารถ มีทักษะความชํานาญในการสอน มีคุณธรรมจริยธรรม และและเช่ียวชาญทางพลศึกษา
อยางเต็มศักยภาพ  รายละเอยีดในเอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการสภาวิชาการ ไดพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
(5 ป) พุทธศักราช 2559 โดยใหขอเสนอแนะ ดังนี้

1. หนา 2 ขอ 8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังจากสําเร็จการศึกษา มีขอ
แกไขดังนี้

ขอ 8.5 ผูตัดสินกีฬา ผูฝกสอนกีฬา และ/หรือประกอบอาชีพอิสระ
ใหแกไขเปน “8.5 ผูตัดสนิกฬีา ผูฝกสอนกฬีา”

เพิ่มเติมขอ 8.6 เปน “ประกอบอาชีพอิสระดานการสรางเสริม
สุขภาพ”

2. หนา 4 ขอ 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
มขีอแกไขดังนี้

ยอหนาแรก ขอความเดมิ“คดิเปน 4%” เปนขอความใหม“รอยละ 4”
3. หนา 14 ขอ 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของ

นักศกึษาในขอ 2.3 มแีกไขดังนี้
ขอ 2.4.3 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่จําเปนและทักษะ

แหงศตวรรษที่ 21 ใหปรับขอความ “ทักษะแหงศตวรรษที่ 21” โดยปรับทักษะใหครบทุกดาน มีดาน
ใดบางพมิพใหหมดทุกดาน
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4. หนา 21 หมวด ข วิชาการฝกทักษะและการตัดสินกีฬา ควรเพิ่ม กีฬา
เทควันโด และปนจักสลีัต เขาไปในโครงสรางหลักสูตร

5. หนา 44 รหัสวิชา 4081801 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูพลศึกษา
3(-02-5) ใหปรับแกจํานวนหนวยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิศกึษาดวยตนเอง) เปน “3(2-2-5)”

6. หนา 47 รหัสวิชา 4081406 กิจกรรมเขาจังหวะ 2(1-2) ใหปรับแก
จํานวนหนวยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิศกึษาดวยตนเอง) เปน “2(1-2-3)”

7. หนา 57 รหัสวิชา 4081625 การฝกทักษะและการตัดสินแฮนดบอล
2(1-2) ใหปรับแกจํานวนหนวยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิศกึษาดวยตนเอง) เปน “2(1-2-3)”

8. หนา 59 รหัสวิชา 4082004 เทคนิคการสอนและการฝกยิมนาสติก
2(1-2) ใหปรับแกจํานวนหนวยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิศกึษาดวยตนเอง) เปน “2(1-2-3)”

9. หนา 60 รหัสวิชา 4082008 เทคนิคการสอนและการฝกกระบี่กระบอง
2(1-2) ใหปรับแกจํานวนหนวยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิศกึษาดวยตนเอง) เปน “2(1-2-3)”

รหัสวิชา 4082010 เทคนิคการสอนและการฝกเทนนิส 2(1-2)
ใหปรับแกจํานวนหนวยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิศกึษาดวยตนเอง) เปน “2(1-2-3)”

10. หนา 83-85 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวชิา หมวดวชิาศกึษาทั่วไป มขีอแกไขดังนี้

(1) ใหใสเครื่องหมาย “-”ในชองวาง ใหเหมือนตนแบบของหมวด
วชิาศกึษาทั่วไป

(2) หนา 84-85 ปรับหัวขอของตารางผังแสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รับผิดชอบหลัก
 รับผิดชอบรอง และ – ไมกําหนดผลการเรยีนรู ควรใสใหครบทุกตาราง

11. หนา 103 ตารางผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู
จากหลักสูตรสูรายวิชา วิชาเฉพาะ ใหปรับ “รับผิดชอบหลัก” ในหมวด ง วิชาการสอนวิชาเอก
เนื่องจากมจุีดดํา มากเกนิไป อาจมผีลตอการประกันคุณภาพหลักสูตรได

12. หนา 105 ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหปรับตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2548 หมวด 9 การสําเร็จการศึกษา ขอ 27 การขอรับและอนุมัติ
ปรญิญา ตัง้แตขอ 27.1-27.6 ในหนา 135 (ภาคผนวก 2)

13. หน า 150-152 ตารางการปรับปรุ ง แก ไ ขตามขอ เสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร อธิบายใหเห็นอยางชัดเจนตามคําแนะนําของคณะกรรมการใหปรับแก
อยางไร ปรับแกจํานวนหนวยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิศกึษาดวยตนเอง) ใหถูกตอง
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14. หนา 165-178 ตารางเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ.2556 และหลักสูตร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2559 ปรับแกจํานวนหนวยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิศกึษาดวยตนเอง) ใหถูกตองทุกหนา

สรุปประเด็นของคณะกรรมการสภาวิชาการ ตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาพลศกึษา (5 ป) พุทธศักราช 2559 ดังนี้

(1) ควรหาจุดเดนของหลักสูตร วาหลักสูตรพลศึกษา แตกตางจากหลักสูตรอื่น
อยางไร

(2) ปรับแกจํานวนหนวยกติใหถูกตอง และเขยีนใหถูกตองตามรูปแบบ มคอ.2
(3) งานวิจัยควรเปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และควรเพิ่มเติม

ขอมูลการอบรมในผลงานทางวชิาการ
(4) หมวด ข วิชาการฝกทักษะและการตัดสินกีฬา ในคําอธิบายรายวิชาควรสื่อให

เห็นวามกีารเขาสูสากลอยางไรอางองิกฎ กตกิาขององคกรใด เพิ่มเตมิในคําอธบิายรายวชิาทุกวชิา
(5) ปรับรูปแบบ Mapping ของรายวชิาเอก ใหเหมอืนกับสาขาวชิาประถมศกึษา
(6) การเขยีนคําอธบิายรายวชิาตางๆ เขียนใหสื่อความหมายชัดเจน และสอดคลอง

กับช่ือวชิา
(7) ตรวจสอบการเขียนมาตรฐานการเรียนรู  เนนความรับผิดชอบหลักและ

รับผิดชอบรองใหชัดเจน เพื่อการรับรองการประเมิน และเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนให
ชัดเจน

(8) ตรวจสอบช่ือวชิาภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหตรงกัน
(9) ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไปตาม

เกณฑของ สกอ. กําหนด
(10) ควรมกีารเพิ่มเตมิเนื้อหา วธิีการปฐมพยาบาลเบื้องตน เขาไปในรายวิชาตางๆ

เพื่อใหครอบคลุมในการจัดการเรยีนการสอน
(11) ตรวจสอบการเขยีนคําตางๆ ใหถูกตองทุกหนา

มตทิี่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาพลศกึษา (5 ป) พุทธศักราช 2559
และใหปรับแกตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการไดใหขอเสนอแนะไว

5.6 พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดวทิยาลัยการฝกหัดครู (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการประถมศกึษา (5ป) พุทธศักราช 2559
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อาจารยดาวใจ  ดวงมณี และอาจารยณัฐกานต  เรือนคํา พรอมผูชวยศาสตราจารย ดร.
อรุณรุง ประภาพศิษฐ รองคณบดีฝายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู แจงที่ประชุมทราบ เรื่อง
การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ป) พุทธศักราช 2559
ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ  พ .ศ . 2552 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
(หลักสูตรหาป) พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ยังไดปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามขอบังคับคุรุสภา วาดวย
มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ. 2556 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
เรื่องสาระความรู สมรรถนะและประสบการณวิชาชีพครู ผูประกอบวิชาชีพครู และประกาศคุรุสภา
เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพครู พ.ศ. 2557
ทั้งยังเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 ทั้งนี้สาขาวิชาการประถมศึกษา พรอมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ไดปรับหลักสูตรให
ทันสมัยสอดคลองความตองการของตลาดแรงงานและผูใชบัณฑติโดยคาดหวังวาหลักสูตรจะตอบสนอง
ความตองการของผูเรียน สถานศึกษา หนวยงานทางการศึกษา และทองถิ่นได รายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม

คณะกรรมการสภาวิชาการ ไดพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศกึษา (5 ป) พุทธศักราช 2559 โดยใหขอเสนอแนะ ดังนี้

1. หนาสารบัญ หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป มขีอแกไข ดังนี้
ขอ 1. ช่ือหลักสูตร  ปรับแกเปน “1. รหัสและช่ือหลักสูตร”

2. หนา 16 ขอ 1.1 ระบบ ใหคัดลอกรายละเอยีด จากภาคผนวก 2 หนา 144
หมวดที่ 2 ระบบการศกึษา ขอ 8.1 ใสในขอ 1.1 ระบบ

ขอ 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  ใหเพิ่มปญหาทางดานภาษา
คณติศาสตร และกลยุทธในการดําเนนิการเพื่อแกไขปญหาดวย

3. หนา 18 ขอ 3.1.1 จํานวนหนวยกิต ใหปรับจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 165 หนวยกิต เปน “171 หนวยกิต” และใหปรับจํานวนหนวยกิตในแตละกลุม
ใหถูกตอง

4. หนา 21 ขอ 2 หมวดวิชาเฉพาะ ใหปรับจํานวนหนวยกิตในแตละกลุมให
ถูกตอง

5. หนา 25 นาจะเปนการแยกกลุมเนื้อหาเปน Block 5 วชิา ดังนี้
Pre practicum เชน
-การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา (Teaching English

in elementary students) -การสอนประวัตศิาสตรในโรงเรยีนประถมศกึษา
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Block practicum เชน
-การออกแบบการจัดการหองเรยีนและเปาหมาย
-การออกแบบการวัดประเมนิผลในโรงเรยีนประถม เปนตน

5. หนา 61 ใหใสรหัสรายวิชา วิจัยการประถมศึกษา 3(2-2-5) ใหเหมือนใน
หนา 24

6. หนา 72 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร ลําดับที่ 3 นางสาวมัลลกิา จุฑามณ ีเปลี่ยนสกุลหรอืไม ระบุใหชัดเจน

และขอ 5.1 เอกสารการสอน ใหเพิ่มเติม ป พ.ศ. และขอ 5.2
งานวิจัย ขอ 5.3 ตํารา ขอ 5.4 บทความวิชาการ และขอ 5.6 ประสบการณ เพิ่มรายละเอียดวาสอน
วชิาอะไร และงานอื่นๆ ระบุใหชัดเจน

7. หนา 101 ตารางผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู
จากหลักสูตรสูรายวชิาชีพครู ใหตรวจสอบ “รับผิดชอบหลัก  รับผิดชอบรอง” ใหครบทุกมาตรฐาน

8. หนา 106 ขอ 2.3.6 ดานทักษะการจัดการเรียนรู  ขอ (1) ใหเพิ่มรายละเอียด
มกีารจัดอบรมอะไรบาง ใหนําขอมูลมาใส

9. หนา 108-114 ปรับหัวขอของตารางผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาวิชาเอก “รับผิดชอบหลัก  รับผิดชอบรอง
และ – ไมกําหนดผลการเรียนรู ” โดยปรับรูปแบบของกลุมวิชาเอกเปน “รับผิดชอบหลัก
 รับผิดชอบรอง” ควรใสใหครบทุกตาราง ใหเหมอืนกับสาขาวชิาอื่น

10. หนา 116 ขอ 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหปรับตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2548 หมวด 9 การสําเร็จการศึกษา ขอ 27 การขอรับและอนุมัติ
ปรญิญา ตัง้แตขอ 27.1-27.6 ในภาคผนวก 2

สรุปประเด็นของคณะกรรมการสภาวิชาการ ตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศกึษา (5 ป) พุทธศักราช 2559 ดังนี้

(1) ปรับรูปแบบ Mapping ของรายวิชาเอก ใหเหมือนกันทุกสาขา ในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑติ

(2) ใหเรยีงรหัสวชิาจากนอยไปหามาก ทุกหมวดวชิา และคําอธบิายรายวชิา
(3) รายวิชาในหลักสูตรนี้ กับประเด็น/หัวขอ ที่ระบุใน มคอ. 1 และมาตรฐาน

วชิาชีพหรอืไม เพื่ออํานวยความสะดวกให สกอ. และ ครุสภา ตรวจไดเร็วขึ้น
(4) ใหพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษาใหดี และเดนกวาที่อื่น เพื่อเพิ่มความ

สนใจของผูเรยีน
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(5) ทุกหลักสูตรไมควรยดึตดิกับคําวา “การจัดการเรียนรู” แตควรพิจารณาเนื้อหา
สาระที่สําคัญของหลักสูตร

(6) การจัดการเรียนการสอนใหเนนการฝกจากประสบการณจริง ตามสถาน
การศกึษาจรงิ

(7) ปรับแกไขคํานํา เขยีนใหสอดคลองกับเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
(8) ตรวจสอบการเขียนมาตรฐานการเรียนรู  เนนความรับผิดชอบหลักและ

รับผิดชอบรองใหชัดเจน เพื่อการรับรองการประเมิน และเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนให
ชัดเจน

(9) แกไขขอมูลในการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ
หลักสูตร เขยีนขอแกไขตามขอเสนอแนะใหชัดเจน เพิ่มเตมิขอมูลใหถูกตอง

(10) งานวิจัยควรเปนผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง และควรเพิ่มเติม
ขอมูลการอบรมในผลงานทางวชิาการ

(11) ตรวจสอบการเขยีนคําตางๆ ใหถูกตองทุกหนา
มตทิี่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการประถมศกึษา (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง

พุทธศักราช 2559 และใหปรับแกตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการไดใหขอเสนอแนะไว
ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

1.6 เรื่องนัดประชุมในคร้ังตอไป
อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ ผูชวยเลขานุการ แจงเรื่องนัดหมายการประชุม

สภาวิชาการครั้งตอไปในวันศุกรที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม
สภามหาวทิยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ 100 ปการฝกหัดครูไทย

มตทิี่ประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 16.30 น.

นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพียร อาจารยสันตเิลิศ เพ็ชรอาภรณ ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรอืง
นางสาวสุนติรา สงวนศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ ผูบันทกึการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม
ผูพมิพรายงานการประชุม


