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รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร
คร้ังที่ 16/2559

วันพฤหัสบดทีี่ 22 ธันวาคม 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.วรสัณฑ บูรณากาญจน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย ดร.พวงรัตน บุญญานุรักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย ดร.วุฒชัิย นาครักษา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
7. รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง กรรมการผูแทนวทิยาลัยการฝกหัดครู
8. รองศาสตราจารยสุน ี โชติดลิก กรรมการผูแทนคณะวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาวุฒ ิ ขุนทอง กรรมการผูแทนคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
10. อาจารย ดร.วณฎิา  ศิรวิรสกุล กรรมการผูแทนคณะมนุษยศาสตรและ

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

ผูลาประชุม (ตดิราชการ)

1. รองศาสตราจารย ดร.บังอร เสรรีัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2. อาจารย ดร.จุฑาทพิย  พหลภาคย กรรมการผูแทนคณะวทิยาการจัดการ
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ผูเขารวมประชุม
1. อาจารยอภศัิกดิ์ ภูกระสังข อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ผูนําเสนอ

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559

2. อาจารยวงศวิภา โถสุวรรณจนิดา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ผูรวมนําเสนอ
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559

3. อาจารยณัฐกานต  รองทอง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ผูรวมนําเสนอ
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559

4. อาจารยวรลักษณ เขยีวมสีวน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ผูรวมนําเสนอ
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559

5. อาจารยชาครติ อองทุน อาจารยประจําคณะวทิยาการจัดการ / รวมรับฟง
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวชิาการ

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดช บุญประจักษ คณบด ีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี / รวมรับ
ฟงขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ

7. อาจารย ดร.สมคดิ สุทธธิารธวัช รองคณบด ีฝายวิชาการ คณะวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี / รวมรับฟงขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวชิาการ

8. อาจารย ดร.หัทญา เนตยารักษ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ผูนําเสนอ
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2560

9. อาจารย ดร.ลดา มัทธุรศ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ผูรวมนําเสนอ
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2560
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10. อาจารย ดร.ธัชชัย ปุษยะนาวนิ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ผูรวมนําเสนอ
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2560

11. อาจารย ดร.ธัชชา รัมมะศักดิ์ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ผูรวมนําเสนอ
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2560

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภกาญจน  วชิานาติ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ผูนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพล  บุดดาสาร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ผูรวมนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559

14. อาจารย ดร.ณัฐธพงษ  มะลซิอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ผูรวมนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559

15. อาจารย ดร.ประยูร  ปอมสุวรรณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ผูรวมนําเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559

เปดประชุมเวลา 09.30 น.
รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท ปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุม กลาวเปดประชุม

คณะกรรมการสภาวชิาการครัง้ที่ 16/2559 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และดําเนินการตาม
ระเบยีบวาระการประชุมดังนี้
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ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ
ไมมี

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 15/2559
ตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร ไดจัดการประชุมครั้งที่

15/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
ช้ัน 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย นั้นฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม
จํานวน 23 หนา รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

จงึเรยีนเสนอใหคณะกรรมการสภาวชิาการรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 15/2559

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 15/2559 โดยไมมขีอแกไข

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเน่ือง

ไมมี

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ

ไมมี

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอเพื่อพจิารณา
5.1 พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (5 ป) หลักสูตร

ปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกัดวทิยาลัยการฝกหัดครู (เอกสารนอกเลม)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภกาญจน  วิชานาติ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัด

วทิยาลัยการฝกหัดครู ไดปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาพระพุทธศาสนา (5 ป) หลักสูตร
ปรับปรุง 2559 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ไดปรับหลักสูตรใหมีความทันสมัย เปนประโยชนตอผูเรียน
และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑติ ใหเปนบัณฑติที่มีความรูพุทธธรรม สามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การแกปญหาและการบริการ
องคความรูทางพระพุทธศาสนาสูสังคมได และพัฒนาผูเรียนใหเปน คนดี คนเกง มีความใฝรูและ
ภาคภูมิใจในความเปนพุทธศาสนิกชนพรอมธํารงรักษาพระพุทธศาสนาในฐานะเปนวัฒนธรรมของชาติ
โดยยึ ดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดั บอุ ดมศึ กษาแห งชาติ  พุ ทธ ศักราช 2552 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร
(หลักสูตรหาป) พุทธศักราช 2554 ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพครู พุทธศักราช 2556
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2558 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม

คณะกรรมการสภาวิชาการไดพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 โดยใหขอแกไขดังนี้

1) หนา 1 ขอ 5.3 ภาษาที่ใช ใหแกไข  ขอความเดิม “หลักสูตรจัดการศึกษาเปน
ภาษาไทยและเอกสารประกอบการสอนและตําราเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” ขอความใหมเปน
“หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ โดยใชเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนและตําราเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”

2) หนา 2 ขอ 8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังจากสําเร็จการศกึษา
ใหแกไขขอ 8.4 บุคลากรทางการศึกษาสังกัดหนวยงานเอกชน  ควร

รวมกับขอ 8.1 เปน ครูสอนพระพุทธศาสนา และบุคลากรทางการศกึษาทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน
3) หนา 4-5 ขอ 11.1 การพัฒนาทางเศรษฐกจิ

ใหสรุปขอความใหม ดูคําผิด-ถูกใหชัดเจน เนื่องจากบทสรุปยังไมเห็น
ความสําคัญในการพัฒนา

4) หนา 6-7 ขอ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ใหแกไขขอความใหม โดยสังเคราะห วิเคราะห ขอความใหมทั้งหมด

เขียนใหเช่ือมโยงกับสภาพปจจุบัน และสรุปผลการประเมินใหมไมควรใสตัวเลข เนื่องจากไมสื่อ
ความหมายวาตองทําอะไรและปรับอะไร

5) หนา 10 ขอ 1.1 ปรัชญา
ใหแกไข ปรัชญาของหลักสูตร ในแตละขอความ มีรายวิชาใดบางที่มา

รองรับปรัชญาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยปรับโครงสรางรายวิชา ให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร

6) หนา 13 ขอ 2.2 คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา ใหตัดขอความในขอ 2.2.2 ออก และ
ปรับขอใหถูกตอง

7) หนา 14 ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน ใหทบทวนแผนงบประมาณใหมทัง้หมด
8) หนา 22-25 ขอ 3.1.4 แผนการศกึษา

ใหปรับแผนการศกึษาใหม โดยใหนํา วิชาชีพครู ตอทายกลุม วิชาศึกษา
ทั่วไป ปรับทุกช้ันปใหเหมอืนกันทัง้หมด

ใหแกไขแผนการเรยีนของช้ันปที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 กลุมวิชาการสอน
วชิาเอก ใหใสรหัสวชิา แทน “xxxx” ปรับทุกช้ันปที่มกีลุมวชิานี้

ใหแกไขคําวา “หมวดวิชาชีพครู” เปน “วิชาชีพครู” ทุกช้ันปให
เหมอืนกัน
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9) หนา 51 รหัสวิชา 1523419 สรรนิพนธทางพระพุทธศาสนา 3(2-2-5) ใหแกไข
คําอธบิายรายวชิาใหม เนื่องจากไมสัมพันธกับช่ือรายวชิา

รหัสวิชา 1023217 การจัดการเรียนรูพระพุทธศาสนาในระดับ
ประถมศึกษา 3(2-2-5) ใหเพิ่มเติมขอบเขตการจัดการเรียนรูระดับประถมศึกษา ในชวง ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1-3 และปที่ 4-6 มีการจัดการเรียนรูในแตละชวงช้ันอยางไร โดยเพิ่มรายละเอียดใน
คําอธบิายรายวชิา

10) หนา 52 รหัสวิชา 1023308 การจัดการเรียนรูพระพุทธศาสนาในระดับ
มัธยมศกึษา 3(2-2-5) ใหเพิ่มเตมิขอบเขตการจัดการเรยีนรูระดับมัธยมศกึษา ในชวงช้ันมัธยมศึกษาปที่
1-3 และปที่ 4-6 มกีารจัดการเรยีนรูในแตละชวงช้ันอยางไร โดยเพิ่มรายละเอยีดในคําอธบิายรายวชิา

11) หนา 56-57 แกไขขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร (ลําดับที่ 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภกาญจน วชิานาติ

ขอ 5.1 งานวิจัย ขอ 5.2 ตํารา/เอกสารประกอบการสอน และขอ 5.3
บทความทางวชิาการ  ใหปรับรูปแบบการเขยีนเปนแบบบรรณานุกรม

ขอ 6 รายวิชาที่รับผิดชอบ ขอ 7 ประสบการณ ใหปรับตัวขนาดอักษร
ใหมขีนาดเทากัน

12) หนา 58-59 แกไขขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร (ลําดับที่ 2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพล บุดดาสาร

ขอ 5.1 งานวิจัย ขอ 5.2 ตํารา/เอกสารประกอบการสอน และขอ 5.3
บทความทางวชิาการ  ใหปรับรูปแบบการเขยีนเปนแบบบรรณานุกรม

ขอ 6 รายวิชาที่รับผิดชอบ ขอ 7 ประสบการณ ใหใสป  พ.ศ. ที่
ปฏบิัตงิานดวย

13) หนา 60แกไขขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร (ลําดับที่ 3) อาจารย ดร.ณัฐธพงษ มะลซิอน

ขอ 5.2 ตํารา/เอกสารประกอบการสอน  ใหปรับรูแบบการเขียนการ
เขยีนเปนแบบบรรณานุกรม และปรับตัวขนาดอักษรใหมขีนาดเทากัน

14) หนา 61 แกไขขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร (ลําดับที่ 4) อาจารย ดร.ประยูร  ปอมสุวรรณ

ขอ 5.1 งานวิจัย ขอ 5.2 ตํารา/เอกสารประกอบการสอน ขอ 5.3
บทความทางวชิาการ  ใหปรับรูแบบการเขยีนการเขยีนเปนแบบบรรณานุกรม

ขอ 6 รายวิชาที่รับผิดชอบ  ขอ 7 ประสบการณ ใหใสป พ.ศ. ที่
ปฏบิัตงิานดวย
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15) หนา 62-63 แกไขขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร (ลําดับที่ 4) อาจารย ดร.สวางบุญ วงกฟาเลื่อน

ขอ 5.2 ตํารา/เอกสารประกอบการสอน  ใหปรับรูปแบบการเขียนเปน
แบบบรรณานุกรม

ขอ 7 ประสบการณ ใหใสป พ.ศ. ที่ปฏบิัตงิานดวย
16) หนา 76-78 ใหปรับ Curriculum mapping ของหมวดวชิาศกึษาทั่วไป ใหมทัง้หมด
17) หนา 93-96 ใหปรับ Curriculum mapping ของรายวิชาเอกใหมทั้งหมด เนื่องจาก

จุดเนนมากเกินไป ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมพิจารณาในการกําหนดจุดเนนแตละกลุมให
เปนไปตามความสําคัญของรายวชิานัน้ๆ

18) หนา 102-103 ขอ 1 การกํากับมาตรฐาน ใหปรับแกขอความในตารางใหเปน
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา ไมใชสาขาวชิาคณติศาสตร

19) หนา 108 ใหปรับแกขอความในตารางใหเปนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ไมใช
สาขาวชิาคณติศาสตร

20) หนา 114 ใหพจิารณาขอความใหตรงกับสาขาวชิาพระพุทธศาสนาดวย
21) หนา 144-155 ใหปรับขอความตามที่คณะกรรมการใหปรับแกไขทุกหนาใหถูกตอง

สรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาพระพุทธศาสนา (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ดังนี้

1. ควรสรางจุดเดนของหลักสูตร เพื่อผลติครูพันธใหมที่แตกตางจากมหาวทิยาลัยอื่น
2. ใหทําขอมูลเพิ่ม บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลว ประกอบอาชีพอะไร สังคม/

ตลาดแรงงานมคีวามตองการเทาใด เนื่องจากสถติกิารสมัครเรยีนมจํีานวนลดลง
3. จัดทําขอมูลเพิ่มครูผูสอนทางดานพระพุทธศาสนามตีําแหนงทางดานใด
4. จัดทําตารางเทียบรายวิชาของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. การเรียนรู

ทางดานใดที่สัมพันธกับสาขาวิชาพระพุทธศาสนาที่จบทางดานครุศาสตรที่สามารถสอนไดระบุรายวิชา
ใหชัดเจน โดยดูตัวอยางของสาขาวชิาสังคมศกึษาเปนตนแบบในการเทยีบรายวชิา

5. ควรทําสถติผูิที่สําเร็จการศกึษาทางการสอนทางพระพุทธศาสนา
6. ใหบูรณาการรายวชิาที่คลายคลงึกันเปนรายวชิาเดยีวกัน
7. รหัสวิชา 1521405 หลักพุทธธรรมทางการศึกษา เพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชาให

ครอบคลุม
8. ใหปรับป พ.ศ. ที่ปรับปรุงหลักสูตรเปน พ.ศ. 2560
9. ใหตรวจสอบคําผิด ถูกของขอความทุกหนา และปรับขนาดตัวอักษรใหมีขนาด

เทากันทัง้หมดกอนการเขาเลม
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มตทิี่ประชุม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาพระพุทธศาสนา (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559 ใหแกไขปรับปรุงตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการไดเสนอแนะ
พรอมนําเสนอใหมอกีคร้ัง

5.2 พจิารณาหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560 สังกัดคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (เอกสารนอกเลม)

อาจารย ดร.หัทยา เนตยารักษ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ไดปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
วัตถุประสงคเพื่อผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่มีความรูความสามารถ มีความพรอมใน
การปฏิบัติงานนําความรูความสามารถไปใชในการแกไข ปองกัน และจัดการปญหาดานมลพิษ
สิ่งแวดลอม สามารถประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม การควบคุมและปองกันมลพิษ ทั้งในสถานประกอบการหรือชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมตระหนักอยางยิ่งถึงคุณภาพ
ของบัณฑติ รายละเอยีดในเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการไดพิจารณา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
โดยใหขอแกไขดังนี้

1) หนา 2 ขอ 5.3 ภาษาที่ใช ใหแกไข ขอความเดิม “หลักสูตรจัดการศึกษาเปน
ภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ” ขอความใหมเปน “หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาตางประเทศ โดยใชเอกสารประกอบการเรยีนการสอนและตําราเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”

ขอ 5.4 การรับนักศกึษา  ใหแกไข ขอความเดิม “รับนักศึกษาไทยหรือ
นักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศได ” ขอความใหม
“รับนักศกึษาไทยและนักศกึษาตางประเทศ  ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยหรอืภาษาตางประเทศได”

ขอ 8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา แกไขขอ 8.1 ให
ช้ีแจงรายละเอียดใหชัดเจนในการไดมาซึ่งใบประกอบวิชาชีพ ระบุรายวิชาที่รองรับวาสามารถอบรม
อะไรไดและสามารถรับในประกอบวิชาชีพอะไรไดบาง

2) หนา 10 ขอ 1.1 ปรัชญา ใหเพิ่มเตมิปรัชญาของหลักสูตรใหครอบคลุมมากขึ้น
3) หนา 11 ขอ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง เพิ่มเติมขอความในตาราง ตัวบงช้ี สกอ.

ระดับหลักสูตร ตังบงช้ีที่ 2.1 ใหเพิ่มขอความตอทาย “.. แหงชาติ วาเนนอะไรบางตามแผนป 2559”
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ขอ 2 ในตาราง ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับตลาดแรงงานและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แตในกลยุทธไมไดกลาวถึงการติดตามหรือขอปรับปรุงแกไขใหเพิ่มเติม
รายละเอยีดดวย

4) หนา 12 ในตาราง ขอ 4.2 ตังบงช้ี คุณภาพอาจารย  เพิ่มขอมูลสรางผลงานทาง
วิชาการ งานวจัิย จะพัฒนาอยางไร

5) หนา 37 แกไชช่ือวิชาภาษาอังกฤษของรหัสวิชา 0030104 เทคโนโลยีกับการ
สรางสรรค 3(3-0-6) ขอความเดิม “Technologyand Creativity” ขอความใหมเปน “Technology and
Creativity”

6) หนา 40-52 รหัสวิชา 4062232 ภาษาอังกฤษสําหรับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) ให
เพิ่มเตมิคําอธบิายรายวชิาเปนภาษาไทยดวย และใหแปลคําอธบิายรายวชิาเปนภาษาอังกฤษทุกรายวชิา

7) หนา 89-97 ใหปรับ Curriculum mapping รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน โดยให
ศึกษาจาก มคอ.1 เปนประเด็นสําคัญในการปรับและดูความเหมาะสมในเรื่องของการลงรายละเอียด
จุดเนนดํา และจุดขาว

8) หนา 85 ขอ 2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
ควรปรับเปนขอๆ เหมอืนหมวดวชิาศกึษาทั่วไป

9) หนา 68 ขอ 2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  ควรปรับเปน
ขอๆ เหมอืนหมวดวชิาศกึษาทั่วไป

10) หนา 87 ขอ 3 กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา ควรปรับ
เปนขอๆ เหมอืนหมวดวชิาศกึษาทั่วไป

ขอ 2 กลยุทธการสอนที่ ใช ในการพัฒนาการเรียนรูด านทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ควรปรับเปนขอๆ เหมอืนหมวดวชิาศกึษาทั่วไป

ขอ 3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ควรปรับเปนขอๆ เหมอืนหมวดวชิาศกึษาทั่วไป

11) หนา 117 ตารางที่ 5 ...สิ่งสนับสนุนการเรียนรู จะพัฒนาอยางไรใหอยูในระดับ
มาก

12) หนา 130 ตารางที่ 22 ...สิ่งสนับสนุนการเรียนรู จะพัฒนาอยางไรใหอยูในระดับ
มาก

13) หนา 172 ใหเพิ่มขอความในตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร.... พ.ศ.
2555 และ พ.ศ. 2560 ในตารางชองเหตุผลในการปรับปรุง โดยเพิ่มเติมขอความเปน “ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 ” ทายตาราง
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14) หนา 173 ใหเพิ่มขอความในตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร.... พ.ศ.
2555 และ พ.ศ. 2560 ในขอที่ 2 ความสําคัญ ใหคัดลอกขอความในเอกสาร ประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร ในหนาที่ 1 ขอ 3.1

15) หนา 174 ใหเพิ่มขอความในตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร.... พ.ศ.
2555 และ พ.ศ. 2560 ในตารางชองเหตุผลในการปรับปรุง  โดยเพิ่มเติมขอความเปน “ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 ” ทายตาราง

16) หนา 176 ใหระบุเหตุผลการปรับปรุงควรระบุวา”ใชหลักการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 หนาไหนในเลมหลักสูตรใหระบุดวย”

17) หนา 177 ใหระบุเหตุผลการปรับปรุงควรระบุวา”ใชหลักการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 หนาไหนในเลมหลักสูตรใหระบุดวย”

18) หนา 179 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ กับสหกิจศึกษา ใหเทียบกับ
มาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตรี เทยีบในหนา 4 ขอ 7.4

สรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ดังนี้

1. ควรปรับช่ือสาขาวชิาใหมเปน สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
เพื่อใหตรงกับ มคอ.1

2. ใหทําตารางเทียบรายวิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (เดิม) กับ
สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม (หลักสูตรใหม) เพื่อแสดงใหเห็นวา นักศึกษาที่เรียนใน
สาขาวชิาเดมิสามารถเทยีบรายวชิาใหมได แนบทายภาคผนวก

3. ใหปรับคําอธิบายรายวิชามีภาษาอังกฤษ ไมมีภาษาไทย  ควรปรับใหเหมือนกัน
ทุกหลักสูตร

4. ขอ 11.1 การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ ขอ 11.2 การพัฒนาทางดานสังคมและ
วัฒนธรรมเขยีนไดด ีขอความกระชับมองเห็นภาพชัดเจนดานการพัฒนาหลักสูตร

5. ทําตารางเทียบรายวิชาใน มคอ.1 กับหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม แนบทายภาคผนวก

6. ทําตารางสรุปจํานวนนักศกึษาตัง้แตแรกเขาจนสําเร็จการศกึษา ตัวอยางเชน
จํานวนนักศึกษาท่ีรับ

ตามแผน
จํานวนนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา

ไดทํางานตรงตามท่ี
เรียน

ไดทํางานไมตรง
ตามท่ีเรียน

เหตุผล

40 40 40 - -
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7. ใหแนบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 ทายภาคผนวกดวย

มตทิี่ประชุม ใหหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2560 แกไขเปนหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยสีิ่งแวดลอม หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2560 และปรับปรุงตามที่
คณะกรรมการสภาวชิาการไดเสนอแนะพรอมนําเสนอใหมอกีคร้ัง

5.3 พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สังกดัคณะวทิยาการจัดการ (เอกสารนอกเลม)

อาจารยอภิศักดิ์ คูกระสังข และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ไดปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 โดยยึดหลักตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตร ีสาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.
2553 ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง แนวทางการบรหิารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2558 สาขาวชิาการทองเที่ยวและการโรงแรม เพื่อผลิตบัณฑิตใหตรงกับตลาดแรงงาน พัฒนาศักยภาพ
ของบัณฑิตใหมีคุณลักษะที่โดดเดน ตรงตามความตองการของผูใชแรงงาน ทองถิ่น และสถาน
ประกอบการ ปลูกฝงเรื่องระเบยีบวนิัยในการทํางานใหกับบัณฑติ เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและตางประเทศ รายละเอยีดในเอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการสภาวิชาการไดพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 โดยใหขอแกไขดังนี้

1) หนา 2 ขอ 8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา
ใหแกไข ขอ 8.5 พนักงานโรงแรมฝายตางๆ ควรระบุใหชัดเจนอะไรบาง
ใหแกไข ขอ 8.7 นักวชิาการ ควรระบุใหชัดเจนวชิาการทางดานได

2) หนา 3 ขอ 9 ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเพิ่มอาจารยอีก 1 ราย เนื่องจากเปนเอกคู ตองเปนอาจารยที่สําเร็จ
ทางดานการทองเที่ยว และการโรงแรม สาขาละ 3 ราย ปรับสัดสวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรให
เปนไปตามเกณฑของ สกอ. และมคอ.1

3) หนา 9 ขอ 2 ในตาราง การพัฒนาคณาจารย ใหเพิ่มเติม การสรางผลงานทาง
วชิาการ เสรมิสรางศักยภาพที่ตอบสนองวัตถุประสงคหลักสูตร

3) หนา 11-12 ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน ใหตเีสนตารางงบประมาณดวย
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4) หนา 30 รหัสวิชา 3751501 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) ใหแทรกเนื้อหารายละเอียดของขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัติ
นักวชิาชีพ (MRA) เขาไปในคําอธบิายรายวชิาดวย

5) หนา 31 รหัสวิชา 3573210 พฤติกรรมนักทองเที่ยว 3(3-0-6) ใหแทรก
รายละเอียดเกี่ยวกับภูมิศาสตรเขาไปในเนื้อหาคําอธิบายรายวิชา เนื่องจากภูมิศาสตรในแตละทองถิ่น
แตกตางกัน

5) หนา 55 ขอ 3.2.3 อาจารยพเิศษ ใหตัดชองภาระงานออก
6) หนา 71-75 ใหปรับ Curriculum mapping รายวชิาเฉพาะ โดยใหศึกษาจาก มคอ.1

เปนประเด็นสําคัญในการปรับและดูความเหมาะสมในเรื่องของการลงรายละเอยีดจุดเนนดํา และจุดขาว
7) หนา 125-127 ในตารางเทียบรายวิชา กลุมวิชาเลือกควรมีเกณฑในการเลือก

รายวิชาเรียน ควรมีการกําหนดทิศทางของอาชีพ ในกลุมตางๆใหชัดเจนทั้งทางดานการทองเที่ยว และ
ดานการโรงแรม

สรุปขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาการทองเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ดังนี้

1. ควรสรางจุดเดนของหลักสูตรใหแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยแสดงใหเห็น
วาบัณฑติของสาขาวชิานี้มคีวามลักษณะเดนอยางไร

2. เพิ่มความรวมมอืกับหนวยงานภาครัฐและผูประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยวและการโรงแรม

3. ควรกําหนดแนวทางที่ ชัดเจนในการผลิตบัณฑิต ออกไปสูตลาดแรงงาน
สามารถแขงขันกับมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนทางดานการทองเที่ยวหรือการโรงแรม
โดยตรง

4. ใหสรุปขอมูล/สถติขิองบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลวประสบความสําเร็จในดาน
ใดบาง

5. ควรระบุเนื้อหาโครงสรางหลักสูตร รายวิชาที่สอน คําอธิบายรายวิชาที่สอน
ใหชัดเจนวาเนนทางดานใด ทางดานการทองเที่ยว หรอืดานการโรงแรม

6. ใหทําตารางเทียบรายวิชา ระหวาง มคอ.1 กับสาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรมในโครงสรางหลักสูตรในแตละกลุมวชิาสัมพันธกับ มคอ.1 หรอืไม และใหแนบทายผนวก

7. ระมัดระวังในเรื่องของการจัดสัดสวนของรายวิชาทองเที่ยวและโรงแรม ในกลุม
วชิาเลอืกนาสนใจ และใหนักศกึษาเลอืกเรยีนอยางไร

8. เพิ่มเติมผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
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9. การระบุหมวดวชิา เชิงวิชาชีพควรกําหนดใหชัดเจนสําหรับการประกอบอาชีพที่
จะทํางานในอนาคต

10. ปรับปที่พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเปน พุทธศักราช 2560
11. คําอธบิายรายวชิาบางสวนไมมภีาษาอังกฤษ ควรปรับใหเหมอืนกันทุกรายวชิา
12. รายวชิาในโครงสรางหลักสูตรกับวัตถุประสงคหลักสูตรไมสอดคลองกัน
13. การบริหารจัดการหลักสูตร การปฏิบัติการทองเที่ยวและการโรงแรม ใน

ประเทศและตางประเทศ ดานภาษาตางประเทศทําใหเปนสากลมากกวานี้
14. เนนรายวชิาที่เปนปฏบิัตใิหมาก

มตทิี่ประชุม หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการทองเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2559 แกไขปรับปรุงตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการไดเสนอแนะ
พรอมนําเสนอใหมอกีคร้ัง

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

1.6 เรื่องนัดประชุมในคร้ังตอไป
รองศาสตราจารย ดร.พงศ หรดาล ประธานการประชุม ขอนัดหมายการประชุม

คณะกรรมการวชิาการครัง้ตอไป
- วันพธุที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย

ช้ัน 4 อาคารอนุสรณ 100 ปการฝกหัดครูไทย

มตทิี่ประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 18.00 น.
นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพียร นางเพ็ญพิมล อัศวสบืสกุล ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรอืง
นางสาวสุนติรา สงวนศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ ผูบันทกึการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม
ผูพมิพรายงานการประชุม


