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รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร
คร้ังที่ 14/2559

วันศุกรที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 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.พวงรัตน บุญญานุรักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย ดร.บังอร เสรรีัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย ดร.วุฒชัิย นาครักษา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
7. รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง กรรมการผูแทนวทิยาลัยการฝกหัดครู
8. รองศาสตราจารยสุน ี โชติดลิก กรรมการผูแทนคณะวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
9. อาจารย ดร.จุฑาทพิย  พหลภาคย กรรมการผูแทนคณะวทิยาการจัดการ

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาวุฒ ิ ขุนทอง กรรมการผูแทนคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
11. อาจารย ดร.วณฎิา  ศิรวิรสกุล กรรมการผูแทนคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถพล ปอมสถติย กรรมการผูแทนวทิยาลัยนานาชาตพิระนคร
13. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรอืง กรรมการและเลขานุการ
14. อาจารยสันตเิลศิ  เพ็ชรอาภรณ ผูชวยเลขานุการ
15. นางเพ็ญพมิล  อัศวสบืสกุล ผูชวยเลขานุการ
16. นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพียร ผูชวยเลขานุการ
17. นางสาวสุนติรา  สงวนศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ
18. นางสุชานาฎ  แวนแควน ผูชวยเลขานุการ

ผูลาประชุม (ตดิราชการ)

1. รองศาสตราจารย ดร.วรสัณฑ บูรณากาญจน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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ผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรหมมา วหิคไพบูลย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
คณติศาสตร (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

2. ผูชวยศาสตราจารยพยุงศร ี สุขเกื้อ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
คณติศาสตร (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

3. อาจารยวรียุทธ ดวงใย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
คณติศาสตร (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

4. อาจารยปกรชัย เมอืงโคตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
คณติศาสตร (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

5. ผูชวยศาสตราจารยนฤนาท จ่ันกลา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ผูนําเสนอ
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
คณติศาสตร (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญศริ ินยิมทัศน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ผูนําเสนอ
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ
สาขาวิชานาฏศลิปไทย (5 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

7. รองศาสตราจารยนงเยาว อํารุงพงศวัฒนา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ผูนําเสนอ
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ
สาขาวิชานาฏศลิปไทย (5 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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8. อาจารยพมิพกิา มหามาตย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ผูนําเสนอ
หลักสูตรครศุาสตรบณัฑติ
สาขาวิชานาฏศลิปไทย (5 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

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

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

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

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

13. อาจารยปรชีา จ่ันกลา อ าจ าร ย ป ร ะ จํ าคณ ะวิ ทย าศาสตร แล ะ
เทค โน โลยี / ร วมรั บฟ ง ขอ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวชิาการ

เปดประชุมเวลา 09.30 น.
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ แจงที่ประชุมทราบวา

ประธานที่ประชุมติดภารกิจดวน นําเรียนที่ประชุมมอบ รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท
ปฏบิัตหินาที่แทนประธานที่ประชุมไปพลางกอน

รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท ปฏิบัติหนาที่แทนประธานที่ประชุม
และกลาวเปดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 14/2559 วันศุกรที่ 25 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 และดําเนนิการตามระเบยีบวาระการประชุมดังนี้
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ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ

ไมมี

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 13/2559
ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดจัดการประชุม

ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ช้ัน 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย นั้นฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงาน
การประชุม จํานวน 17 หนา รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

จงึเรยีนเสนอใหคณะกรรมการสภาวชิาการรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 13/2559

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 13/2559 โดยไมมขีอแกไข

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเน่ือง

ไมมี

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ

ไมมี

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอเพื่อพจิารณา
5.1 พจิารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษเพื่อปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา

ที่ 2 ปการศึกษา 2559 สังกัดวทิยาลัยการฝกหัดครู จํานวน 2 ราย
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา

แตงตั้งอาจารยพิเศษเพื่อปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559
สังกัดวทิยาลัยการฝกหัดครู จํานวน 2 ราย

เนื่องจากวทิยาลัยการฝกหัดครู กําหนดจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2559
ซึ่งขณะนี้การจัดผูสอนในบางสาขาวิชามีจํานวนอาจารยไมเพียงพอ และอาจารยบางทานมีภาระงาน
สอนเกินกวาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนั้นวิทยาลัยการฝกหัดครูขอเสนออาจารยพิเศษ เพื่อปฏิบัติการ
สอนในระดับปรญิญาตร ีดังนี้

สาขาวิชานาฏศิลปไทย (5 ป) เสนออาจารยพิเศษ นายธีรภัทร ทองนิ่ม สอนรายวิชา
2052108 ประวัติตัวละครและสถานที่สําคัญในเรื่องราว 3(1-3) สอนวันศุกร เวลา08.30-
12.30 และ 13.30-17.30 รวมสอนภาคปกติ 8 ช่ัวโมง
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สาขาวชิาจติวทิยา (ศศ.บ.4 ป) เสนออาจารยพเิศษ นางสาวนฤมล พระใหญ สอนรายวิชา
1051107 จติวทิยาใหคําปรกึษาและแนะแนว 2(1-2) สอนวันจันทร เวลา 08.30-11.30 น. และ
วันศุกร เวลา 08.30-11.30 และ 13.30-16.30 น. รวมสอนภาคปกติ 9 ช่ัวโมง

มติที่ประชุม เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยพิเศษเพื่อปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา
ที่ 2 ปการศกึษา 2559 สังกัดวทิยาลัยการฝกหัดครู จํานวน 2 ราย
คอื นายธรีภัทร ทองนิ่ม และนางสาวนฤมล พระใหญ

5.2 พจิารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559 สังกัดวทิยาลัยการฝกหัดครู (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรหมมา วิหคไพบูลย และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สังกัดวทิยาลัยการฝกหัดครู นําเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2559 เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด โดยได
ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร  และรายละเอียดในคําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสม ทันสมัย และเปน
ประโยชนตอผูเรียนและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต เพื่อใหการผลิตบัณฑิตเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน บัณฑติมคีุณภาพ มคีวามสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม ทั้งยัง
ปรับหนวยกติใหลดลงในหมวดวิชาชีพครู

คณะกรรมการสภาวิชาการไดพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
(5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 โดยใหขอแกไขดังนี้

1. ปกหนา ปกรอง ใหตัดคําวา “ราง” ออก
2) หนา ข สารบัญ หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

แกไขขอ 1 ช่ือหลักสูตร ใหแกไขเปน “1 รหัสและช่ือหลักสูตร”
3. หนา 1 ขอ 5.3 ภาษาที่ใช  ขอความเดิม “หลักสูตรจัดการศึกษาเปน

ภาษาไทย เอกสารประการสอนและตําราเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” ใหปรับขอความเปน
“หลักสูตรจัดการศกึษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เอกสารประกอบการสอนและตําราเปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”

4. หนา 3-8 ขอ 11 การพัฒนาภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร และขอ 12 ผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ทางสังคมและวัฒนธรรมตอการพัฒนาหลักสูตร ควรปรับแก ดังนี้
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(1) บทวิเคราะห SWOT ของหลักสูตรคณิตศาสตร เขียน
วเิคราะหไดดมีาก

(2) บทวิเคราะหหลักสูตรคณิตศาสตร มีขอความยาวเกินไป
ควรปรับใหกระชับ เพื่อใหบงบอกถงึความเปนหลักสูตรคณติศาสตร

(3) ในขอ 12 ใหคัดลอกขอความในหนา 6 ของสาขาวิชา
ภาษาไทย (5 ป) มาใสในทุกสาขาวชิาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เนื่องจากเปนขอความที่บงบอกถึง
ความเปนครูพันธุใหม

5. หนา 10 ขอ 1.3 วัตถุประสงคหลักสูตร เปาหมายตองพิจารณา
กระบวนการคดิ ประยุกตตามสถานการณ โดยเนน Effective Professional Development

6. หนา 15 ขอ 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกปญหา/ขอจํากัดของ
นักศึกษาในขอ 2.3 ปญหาแรกเขา ควรแกไขใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ใหเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
เนนกจิกรรมที่สําคัญ เนื่องจากนักศกึษาแตละคนมคีวามเปนตัวของตัวเองสูง

7. หนา 23 รายวชิาที่ 3 ใหใสรหัสวชิาใหครบ คือ 4093803 การจัดการ
เรยีนรูคณติศาสตรระดับประถมศกึษา 3(2-2-5)

8. หนา 52 ใสร หัสวิชาใหครบ  คือ 4093803 การจัดการเรียนรู
คณติศาสตรระดับประถมศกึษา 3(2-2-5)

9. หนา 53 ขอ 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร ปรับลําดับ ขอความ ใหตรงกับหนา 3

10. หนา 54-58 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร ปรับลําดับ เพิ่มขอความการมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งผลงานทางวิชาการ ตอง
มกีารตพีมิพ และจัดพมิพในรูปแบบบรรณานุกรมใหถูกตอง

11. หนา 66-67 ขอ 2.1.6 เพิ่มเติมขอมูลดานจิตอาสา ที่เกี่ยวของกับการจัดทํา
โครงการตางๆ ลงในเนื้อหารายวชิาเพื่อใหดูชัดเจนขึ้น

สรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ตอหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาคณติศาสตร (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ดังนี้

(1) ควรสราง จุด เดนของหลักสูตร เพื่ อผลิตครูพันธุ ใหมที่ แตกตางจาก
มหาวทิยาลัยอื่น

(2) ช่ือหลักสูตร ใหพิมพตาม มคอ.1 และเนื้อหา รายวิชาของวิชาชีพครู ใหปรับ
ตามที่คุรุสภากําหนด

(3) การเขียนงบประมาณของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
เขยีนไดด ีมคีวามพรอมมาก
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(4) มกีารประเมนิการใชหลักสูตรและมกีารสรุปผลอยางชัดเจน ถอืเปนหลักสูตรที่
มคีวามพรอม

(5) ควรศึกษาแนวทางการสอนของประเทศอื่นในแถบอาเซียน หรือทั่วโลก วามี
วธิกีารสอน อยางไรใหนักเรยีนมคีวามรูความสามารถทางดานคณติศาสตรที่เปนเลศิ

(6) ควรมีรายวิชาเลือกใหกับนักศึกษาที่ชอบและไมชอบคณิตศาสตร และมีวิธี
สอนที่นาสนใจ

(7) ควรเพิ่มรายวิชา การเรียนจินตคณิต Math-Science และคณิตศาสตรดิจิทัล
ซึ่งนักศกึษาควรรู และสามารถนําไปประยุกตในการสอนได

(8) กิจกรรมเดนๆ ถือเปนจุดแข็ง เชน การจัดทําคายคณิตศาสตร ควรรวบรวม
เนื้อหา (Content) ออกมาใหชัดเจน และประชาสัมพันธโดยมหาวทิยาลัย

(9) ใหปรับ Mapping หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม ใหเหมือนกับหมวดเฉพาะดาน
ที่มคีวามรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ตามแบบของ สกอ. กําหนด

มตทิี่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป)หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559 สังกัดวทิยาลัยการฝกหัดครู และใหแกไขปรับปรุง
ตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการไดใหขอเสนอแนะ

5.3 พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทย (5 ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดวทิยาลัยการฝกหัดครู (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิานาฏศลิปไทย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญศิริ นิยมทัศน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัด
วิทยาลัยการฝกหัดครู นําเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทย (5 ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ตอคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เพื่อให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด ปรับหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน และผูใชบัณฑิต เพิ่มเนื้อหาการสงเสริมการเรียนรูวิชานาฏศิลปไทย มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรูไป
สรางสรรคประโยชนแกสังคมและสวนรวม สรางจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
โดยเพิ่มเตมิเนื้อหาในคําอธบิายรายวชิา รายละเอยีดในเอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการสภาวิชาการไดพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปไทย
(5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 โดยใหขอแกไขดังนี้
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1. หนา 1 ขอ 5.3 ภาษาที่ใช  ขอความเดิม “หลักสูตรจัดการศึกษาเปน
ภาษาไทย เอกสารและตําราเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” ใหปรับขอความเปน “หลักสูตรจัดการ
ศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เอกสารประกอบการสอนและตําราเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ”

2) หนา 4 ขอ 12 ผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ทางสังคมและวัฒนธรรมตอการพัฒนาหลักสูตร “ใหคัดลอกขอความในหนา 6 ของสาขาวิชาภาษาไทย
(5 ป) มาใสในทุกสาขาวิชาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เนื่องจากเปนขอความที่บงบอกถึงความเปน
ครูพันธุใหม”

3. หนา 8 ขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร ปรับแกดังนี้
1) ใหตดัขอความ “เพื่อผลติครูนาฏศลิปไทย” ออก
2) ปรับขอความในวัตถุประสงคทุกขอใหเปนขอความที่ถูกตอง
3) ปรับขอความเดิม ขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร ปรับ

เปน “ขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลติครูนาฏศลิปไทยใหมคีุณลักษณะ ดังนี้ ”
4. หนา 13 ขอ 2.2 คุณสมบัติของผู เขาศึกษา ใหตัดขอความคําวา

“จะตอง” ออก
ขอ 2.3 ปญหาแรกเขา ขอ 2.3.2 ใหปรับขอความใหม บอก

ปญหาที่เจอกับนักศกึษาวาขาดทักษะอะไรบาง
ขอ 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกปญหา/ขอจํากัดของ

นักศกึษาในขอ 2.3 ในกลยุทธไมมกีารแกปญหาของขอ 2.3.2
5. หนา 19 ขอ 1) วิชาเอกเดี่ยว ควรใหยายรายวิชา 2051001 การสอน

นาฏศิลปไทยสําหรับครูประถมศึกษา 3(1-3-5) และรายวิชา 2051002 การสอนนาฏศิลปไทย
สําหรับครูมัธยมศกึษา 3(1-3-5) ไปอยูในหนา 21 ขอ 3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาสอนเอก และใหปรับ
ช่ือรายวิชาเปน “การจัดการเรียนรูนาฏศิลปไทยสําหรับครูประถมศึกษา” และ “การจัดการเรียนรู
นาฏศลิปไทยสําหรับครูมัธยมศกึษา”

6. หนา 21 ขอ 3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน ควรใหยายรายวิชา
2052616 การสรางอุปกรณประกอบสําคัญสําหรับหารแสดงนาฏศิลปไทย 2(1-2-3) และรายวิชา
2051701 ทฤษฎีวิจัยทางนาฏศิลปไทย 2(2-0-4) ใหไปอยูใน ขอ 1) วิชาเอกเดี่ยว หนา 19 และ
ปรับจํานวนหนวยกติเปนจาก 2 หนวยกติ เปน 3 หนวยกติ

7. หนา 24 แผนการศึกษา ในช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ใหปรับรายวิชา
2051702 การวจัิยทางนาฏศลิปไทย 3(1-3-5) ไปอยูในช้ันป 4
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8. หนา 42 ใหปรับคําอธิบายรายวิชาของรายวิชา 2051001 การสอน
นาฏศิลปไทยสําหรับครูประถมศึกษา 3(1-3-5) และรายวิชา 2051002 การสอนนาฏศิลปไทย
สําหรับครูมัธยมศึกษา 3(1-3-5) เนื่องจากมีความคลายคลึงกัน ควรปรับใหเห็นถึงความแตกตาง

9. หนา 52 ขอ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ใหปรับใหม
ทัง้หมด เขยีนใหชัดเจนวาเด็กนาฏศิลปที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความพิเศษโดดเดนตาง
จากมหาวทิยาลัยอื่นในดานใดบาง

10. หนา 60-62 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหปรับ ความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง
ทุกกลุมทัง้หมด เพื่อใหเปนไปตามที่ สกอ. กําหนด

11. หนา 76-77 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวชิา หมวดวิชาเฉพาะดาน ใหปรับ ความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง
ทุกกลุมทั้งหมด เพื่อใหเปนไปตามที่ สกอ. กําหนด และเนนใหเห็นวาเนนความรับผิดชอบหลักทางดาน
ใดบาง

12. หนา 87 ขอ 4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย ของสาขาวิชาควร
เขยีนใหชัดเจน เพื่อใหเปนจุดเดน

13. หน า 120 ตรวจสอบตารางปรับปรุ งแก ไ ขตามขอ เสนอแนะของ
คณะกรรมการวพิากษหลักสูตรใหถูกตอง

14. หนา 128 ใหแกไขช่ือหลักสูตรในตารางเปรยีบเทยีบใหถูกตอง
15. หนา 130 ตรวจสอบจํานวนหนวยกิตในตารางเปรียบเทียบ วาตรงกับ

โครงสรางหลักสูตร
16. หนา 140-141 เพิ่มเติมขอคิดเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีการ

ดําเนนิการปรับปรุง แกไขตามขอเสนอแนะอยางไร
17. หนา 143-148 ภาคผนวก 11 ใหตัดออก ปรับรูปแบบใหมใหเปนไปตาม

รูปแบบที่กําหนด โดยนําขอมูลมาเพิ่มเติมในขอ 3.2 ช่ือ สกุล ตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิของ
อาจารย

สรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศลิปไทย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ดังนี้

(1) ควรสราง จุด เดนของหลักสูตร เพื่ อผลิตครูพันธ ใหมที่ แตกตางจาก
มหาวทิยาลัยอื่น

(2) ช่ือหลักสูตร ใหพิมพตาม มคอ.1 และเนื้อหา รายวิชาของวิชาชีพครู ใหปรับ
ตามคุรุสภากําหนดและใหเปนไปตามนัน้

(3) ใหปรับแกคําวา “นาฎศลิป” เปน “นาฏศลิป” ใหถูกตองทุกหนา
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(4) ใหตรวจสอบคําผิดทุกหนาทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(5) ใหปรับ Mapping หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม ใหเหมือนกับหมวดเฉพาะดาน

มคีวามรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ตามแบบของ สกอ. กําหนด
(6) ใหเพิ่มเตมิรายวชิาที่เกี่ยวของกับอาเซยีนใหมากกวานี้
(7) ผลงานทางวชิาการใหเขยีนตามรูปแบบบรรณานุกรม

มตทิี่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานาฏศลิปไทย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559 สังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู และใหแกไขปรับปรุงตามที่
คณะกรรมการสภาวชิาการไดใหขอเสนอแนะ

5.4 พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559 สังกัดวทิยาลัยการฝกหัดครู (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ แจงที่ประชุมขอเลื่อนไป
เสนอหลักสูตรในคราวหนา

มตทิี่ประชุม ใหถอนวาระนี้ออก

5.5 พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559

อาจารยภัทรพล  วรประชา และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สังกัดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม นําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ตอคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้
เนื่องจากทางสาขาวชิาไดตระหนักถงึความสําคัญของการศึกษาในศาสตรนี้ และไดพัฒนาการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา พ.ศ 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เปนแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรใหมี
ความสนใจ ทันสมัย ทันตอเหตุการณปจจุบัน  ทางสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เนนการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐานในการวิเคราะห การจัดการ การบริหารขอมูลขององคกรทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ทั้งเปนการยกระดับความสามารถในการแขงขันในสวนตางๆ ของอุตสาหกรรมทั้งใน
ทองถิ่น และระดับประเทศได รายละเอยีดในเอกสารประกอบการประชุม
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คณะกรรมการสภาวชิาการไดพจิารณาหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 2559 โดยใหขอแกไขดังนี้

1. หนา 1 ขอ 5.3 ภาษาที่ใช  ขอความเดิม “หลักสูตรจัดการศึกษาเปน
ภาษาไทย เอกสารและตําราเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” ใหปรับขอความเปน “หลักสูตรจัดการ
ศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เอกสารประกอบการสอนและตําราเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ”

2. หนา 3 ขอ 9 ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหตัด “เลขประจําตัวประชาชน” ออกจากตาราง

3. หนา 6 ขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร ใหเพิ่มขอความ “รูเทาทัน
เทคโนโลยี” ในวัตถุประสงคหลักสูตร ขอ 3.

4. หนา 8 ขอ 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา ใหปรับปญหาเปนขอๆ
นักศกึษาขาดทักษะดานใดบาง เขยีนขอความใหสื่อความหมายใหชัดเจน

ขอ 2.4 กลยุทธในการดําเนินการแกปญหา/ขอจํากัดของ
นักศกึษาในขอ 2.3 ใหปรับกลยุทธเปนขอๆ ที่นักศึกษาขาดทักษะดานใดและควรเสริมทางดานใดระบุ
ใหชัดเจน

5. หนา 9 ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน ไดปรับแผนงบประมาณใหมแลว
และใหเตมิเสนตารางงบประมาณตามแผนใหเรยีบรอย

6. หนา 15 ขอ 2.3.2 วิชาเฉพาะเอกเลือก ใหปรับขอความเดิม “ผูเรียน
การเลือกกลุมวิชาเฉพาะเอกเลือก เมื่อศึกษาในช้ันปการศึกษาปที่ 3 โดยใหเลือกเรียนเพียงกลุมเดียว
จํานวน 9 หนวยกิต” ใหปรับขอความใหมเปน “ใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมวิชาเฉพาะเอกเลือกในช้ันป
ที่ 3 โดยใหเลอืกเรยีนเพยีงกลุมใดกลุมหนึ่ง จํานวน 9 หนวยกติ”

7. หนา 44 ขอ 3.2 ช่ือ–สกุล เลขประจําตัวประชาชน  ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ในตารางใหตัดเลข
ประจําตัวประชาชน ออก

8. หนา 54 หมวดที่ 4 ขอ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ปรับขอความใหมโดยเขยีนใหเช่ือมโยงกับจุดประสงคของหลักสูตร และใหมองเห็นวาเปนลักษณะพิเศษ
ของนักศกึษาจรงิ

9. หนา 61-63 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู
จากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหปรับผังฯ ใหมใหเหมือนกับรายวิชาเฉพาะดาน ทั้งนี้ให
ทางสาขาวชิาตดิตอรับตนฉบับที่แกไขจาก กลุมงานวชิาศกึษาทั่วไป
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9. หนา 69-75 ใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณา ความรับผิดชอบหลัก และ
รับผิดชอบรอง ควรเนนอะไรเพิ่มเติม โดยใหดูช่ือสาขาวิชาเปนหลัก สาขาวิชาเนนเรื่องอะไรควรให
ความสําคัญกับเรื่องนัน้

10. หนา 93-97 ใหตรวจสอบการสํารวจ วิจัย และประเมินหลักสูตร สามารถ
ตอบโจทยการประเมนิหลักสูตรไดหรอืไม เนื่องจากจํานวนผูตอบแบบสอบถามนอยเกินไป และสวนของ
งานวจัิยไมสัมพันธกัน ใหคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรพจิารณารวมกัน ควรสรุปใหชัดเจน

11. หนา 123 ตารางเปรยีบเทยีบหลักสูตร ปรับใหถูกตอง เนื่องจากมีตัวอักษร
ซอนกัน

12. หนา 127-131 เนนองคความรูของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มากเกินไป
ควรเพิ่มเตมิองคความรูดานการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ

13. หนา 132 ขอ 3 ตารางเปรียบเทียบ มคอ.1 ดูตามเนื้อหาแลวไมใชการ
เปรียบเทียบ เปนเพียงการนําเอาเนื้อหา องคความรูของสาขาวิชาเทคโนโลยีสานสนเทศ และองค
ความรูของสาขาวิชาคอมพิวเตอรมาเทียบกันเทานั้น ไมไดแสดงใหเห็นวา สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยนีําองคความรูทัง้สองศาสตรมาบูรณาการใชกับหลักสูตรนี้อยางไร

สรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 2559 ดังนี้

(1) ใหตรวจสอบรายวิชาที่มี มคอ.1 ควบคุมอยู มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยอียางไร

(2) รูปแบบการทําวจัิยหลักสูตร ควรใหเปนรูปแบบเดยีวกันทุกหลักสูตร
(3) ใหตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน ควร

อธบิายใหชัดเจน
(4) ใหเพิ่มรายวชิา “การบรหิารงานองคกร” เขามาในหลักสูตร เพราะการจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ นักศกึษาตองเรยีนรู ในการประกอบอาชีพดวย

มตทิี่ประชุม เห็นชอบการพจิารณาหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และใหแกไขปรับปรุงตามที่คณะกรรมการ
สภาวิชาการไดใหขอเสนอแนะ
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ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

1.6 เรื่องนัดประชุมในคร้ังตอไป
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ แจงเรื่องนัดหมายการ

ประชุมสภาวชิาการครัง้ตอไป ดังนี้
- วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม

สภามหาวทิยาลัย ช้ัน 4 อาคารอนุสรณ 100 ปการฝกหัดครูไทย
- วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม

สภามหาวทิยาลัย ช้ัน 4 อาคารอนุสรณ 100 ปการฝกหัดครูไทย
- วันพุธที่ 28ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม

สภามหาวทิยาลัย ช้ัน 4 อาคารอนุสรณ 100 ปการฝกหัดครูไทย

มตทิี่ประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 16.30 น.
นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพียร นางเพ็ญพิมล อัศวสบืสกุล ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรอืง
นางสาวสุนติรา สงวนศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ ผูบันทกึการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม
ผูพมิพรายงานการประชุม


