รายงานการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 4/2555
วันศุกรที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 น.
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผูที่มาประชุม
1. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา
3. ดร.ปฐมพงศ ศุภเลิศ
4. รองศาสตราจารย ดร.สุนันทา เลาหนันทน
5. ดร.พรเทพ รูแผน
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ
7. ดร.ภควดี สุขอนันต
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม

อธิการบดี
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนคณะครุศาสตร
ผูแทนคณะมนุษยศาสตรฯ
ผูแทนคณะวิทยาศาสตรฯ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูท ี่ไมมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.กมล บุษบา
2. นางลักขณา เตชวงษ

ผูทรงคุณวุฒิ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ

ลาประชุม
ไปราชการ

ผูเขารวมประชุม
1. นายสุรินทร ศรีสังขงาม
2. ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป
3. นางสาวณิศรา ประดิษฐดวง
4. นางนันทนิธิ์ สิ้วอินทร

อาจารยประจําหลักสูตร ศป.บ.(ศิลปกรรม)
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยประจําหลักสูตร รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร)
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ

เปดประชุมเวลา 9.15 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 แจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนมีนาคม ในวัน
พุธที่ 21 มีนาคม 2555
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรวมกับอธิการบดีทั่วประเทศ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหอิสระกับมหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจการตาง ๆ โดย
จะไม เ ข ามาเกี่ ย วข องกั บ มหาวิ ทยาลัย มี แ นวคิด ให มหาวิ ทยาลั ยมี การแข งกั นในการดํ า เนิ นงานตามพันธกิ จของ
มหาวิทยาลัย การสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ถามหาวิทยาลัยใดมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน
ก็ไมขัดของ เพราะรัฐมนตรีไมเห็นดวยกับการที่จะเปดมหาวิทยาลัยแหงใหม
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555
สาระสําคัญโดยยอ

เลขานุก ารสภาวิชาการ นําเสนอรายงานการประชุม สภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2555 เพื่อขอใหที่
ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง

สภาวิชาการไดมีก ารประชุม ครั้ง ที่ 3/2555 เมื่อวันพุธที่ 8 กุม ภาพันธ 2555 ณ หองประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุก ารสภาวิชาการไดจัดทํารายงานการประชุมบรรจุเ ขา
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2555 โดยใหเพิ่มเติมขอมูลดังนี้
1. หนาที่ 5 ใหใสสภาวิชาการอนุมตั ิในวันที่ ซึ่งในรายงานเวนวางไว
2. หนาที่ 7 แกไขขอความใหถูกตองเหมือนกัน
3. หนาที่ 8 ขอ.9 วิชาอื่น ๆ
4. หนาที่ 8 ขอ.14 บรรทัดสุดทายใหแกไขขอความประยุกตใชตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา
และหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2555
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภา
วิชาการครั้งที่ 3/2555 โดยไดแจงและมอบใหหนวยงานและองคคณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวของดําเนินงานและปฏิบัติ
ตามที่สภาวิชาการมีมติแลว
มติที่
ผลการดําเนินการตามมติ
ประชุม
รางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ เห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
และเสนอสง สกอ. พิจารณา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตร เห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
และเสนอสง สกอ. พิจารณา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตร
เห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
แลว และเสนอสง สกอ. พิจารณา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตร
เห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
แลว และเสนอสง สกอ. พิจารณา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี เห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
แลว และเสนอสง สกอ. พิจารณา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตร เห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
แลว และเสนอสง สกอ. พิจารณา
ขอความเห็นชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
และเสนอสง สกอ. พิจารณา
เรื่อง

มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ ในสวนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่จะเสนอ สกอ. ควรเสนอควบคูกันไป กับ คุรุสภา ซึ่ง
เลขานุการสภาวิชาการชี้แจงวาจะตองใหทางสกอ. เห็นชอบหลักสูตรกอน แลวจึงนําเสนอคุรุสภาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ

ระเบี ยบวาระที่ 4.1 รายงานการรั บ ทราบการให ความเห็ นชอบหลั ก สู ตรของสํ านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือที่ ศธ 0506(1)/836 แจงรับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 13 มกราคม
2555
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยมีความกาวหนาในการดําเนินการแจงใหสภาวิชาการทราบ
หลักสูตร/สาขาวิชา

คณะกรรมการ
ประจําคณะ

สภาวิชาการ
พิจารณา

สกอ.
สภามหาวิทยาลัย รับทราบการ
ใหความเห็นชอบ
ใหความ
เห็นชอบ

1
2

ค.บ./การสอนภาษาอังกฤษ
ค.บ./คณิตศาสตร

คณะครุศาสตร
24 ม.ค.54
11 ม.ค.55
24 ม.ค.54
11 ม.ค.55

3

ค.บ./การสอนภาษาไทย

26 ม.ค.54

9 มี.ค.54

20 เม.ย.54

4
5
6
7
8
9
10
11

ค.บ./พลศึกษา
ค.บ./การศึกษาปฐมวัย

24 ม.ค.54
25 ก.พ.54
25 ก.พ.54
25 ก.พ.54
24 ม.ค.54
25 ก.พ.54

23 ธ.ค. 54
23 ธ.ค.54
8 ก.พ.55
25 ม.ค.55
11 ม.ค.55
25 ม.ค.55

18 ม.ค.55
18 ม.ค.55
15 ก.พ.55
15 ก.พ.55
15 ก.พ.55
15 ก.พ.55

1
2
3
4
5

นศ.บ./นิเทศศาสตร
ศศ.บ./ภาษาญี่ปุน
ศศ.บ./ภาษาไทย
ศศ.บ./ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ./ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ค.บ./การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย

ค.บ./สังคมศึกษา
ค.บ./คอมพิวเตอรศึกษา
ค.บ./ การประถมศึกษา
ค.บ./วิทยาศาสตร
ค.บ./ศิลปนาฏดุริยางค

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
20 ต.ค.53
8 ธ.ค.53
5 ต.ค.54
9 ธ.ค. 54
15 ก.ย.53
9 มี.ค.54
15 ก.ย.53
10 พ.ย.53
-
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15 ก.พ.55
18 ม.ค.55
7 ก.ค.54

-

15 ธ.ค.53
21 ธ.ค. 54
20 เม.ย.54
15 ก.พ.55
-

27 มิ.ย.54
17 ก.พ.55
1 ก.พ.55
26 มี.ค. 55
-

สภา
วิชาชีพที่
เกี่ยวของ

อยู ร ะหว า ง
เสนอคุรุส ภา
พิจารณา

-

-

-

ที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

6
7
8
9
10
11
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8

คณะกรรมการ
ประจําคณะ

สภาวิชาการ
พิจารณา

สกอ.
สภามหาวิทยาลัย รับทราบการ
ใหความเห็นชอบ
ใหความ
เห็นชอบ

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

29 ธ.ค.54
11 ม.ค.55
9 มี.ค. 55
16 มี.ค.55
6 ม.ค.55
16 มี.ค.55
6 ม.ค.55
22 ม.ค.55
5 ต.ค.54
23 ธ.ค.54
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วท.บ./เกษตรศาสตร
19 ก.ย. 54
15 ธ.ค. 54
วท.บ./จุลชีววิทยา
18 ต.ค.53
15 ธ.ค. 54
วท.บ./สาธารณสุขชุมชน
19 ก.ย. 54
15 ธ.ค. 54
วท.บ./ชีววิทยาประยุกต
วท.บ./วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
วศ.บ./วิศวกรรมไฟฟา
14 พ.ค.53
11 ส.ค.53
วศ.บ./การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19 ก.ย. 54
25 ม.ค.55
คณะวิทยาการจัดการ
บช.บ./การบัญชี
8 เม.ย.53
8 ธ.ค. 53
บธ.บ./การตลาด
25 ส.ค.54
7 ก.ย.54
บธ.บ./การบริหารทรัพยากรมนุษย
13 ธ.ค.53
13 ม.ค.54
บธ.บ./การจัดการโลจิสติกส
8 เม.ย. 53
16 ก.ค. 53
ศศ.บ./การทองเที่ยว
26ก.ค. 54
3 ส.ค.54
บธ.บ./คอมพิวเตอรธุรกิจ
8 เม.ย.53
8 ธ.ค. 53
บธ.บ/การจัดการ
13 ม.ค.54
23 ธ.ค.54
ศ.บ./เศรษฐศาสตร
26 ก.ค.54
-

18 ม.ค.55

15 ก.พ.55

16 มี.ค.55

18 ม.ค.55

สภา
วิชาชีพที่
เกี่ยวของ

-

21 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
18 ส.ค.53
15 ก.พ.55

17 ก.พ.55
17 ก.พ.55

-

7 ม.ค.54

-

16 ก.พ.54
14 ก.ย. 54
22 มิ.ย.54
16 มี.ค. 54
24 ส.ค.54
16 ก.พ.54
18 ม.ค.55
-

16 มี.ค.54 12 ม.ค. 55
12 มี.ค. 55
23 ก.ย.54
23 ก.ย. 54
19 ธ.ค.54
18 พ.ย 54
16 มี.ค.55
-

มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให นายสุรินทร ศรีสังขงาม นําเสนอขอความเห็นชอบ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

[2-6]
ความเปนมา/เรือ่ งเดิม/ขอเท็จจริง
สาขาวิ ช าศิ ล ปกรรม คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
ได ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 6 มกราคม
2555 เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยมีขอความเห็น/ขอสังเกต ดังนี้
1. สาระสําคัญของหลักสูตรเกา ไมมกี ารกําหนดทิศทางที่ชดั เจน โครงสรางหลักสูตรไมนอยกวา 140
หนวยกิต
2. สาระสําคัญของหลักสูตรใหม ไดสรางภาพลักษณ(เขียนไวในวัตถุประสงค) โครงสรางหลักสูตรไมนอย
กวา 134 หนวยกิต
3. ใหคณะ ดําเนินการเกี่ยวกับวิชาแกน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อนํามาใชใน
หลักสูตรของคณะ เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา เชน ปญหาการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กรณีที่
ลงทะเบียนแลวพบรหัสวิชาซ้ํากัน
4. หนา 50 หลักสูตร เชน หลักสูตร 4 ป ซึง่ ถูกประเมินปกติในปที่ 5 ซึ่งอาจไมสอดคลอง
5. หนา 1 ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ กับ ภาษาไทย ไมตรงกัน
6. หนา 13 พิมพผดิ ( 9 กลุม)
7. หนา 15 เปนตนไป หมวดศึกษาทั่วไป ใหเรียน 30 หนวยกิต ใหกองบริการการศึกษาแกไข Format
ใหเหมือนกัน เชน คําวาไมนอยกวา/ใหเรียน
8. โครงการพิเศษศิลปกรรม ไมมคี ําอธิบายรายวิชา
9. แผนการเรียนหนา 25 ไมควรจะเขียน 1 รายวิชา
10. คําอธิบายรายวิชา ควรเขียนใหเปนระบบเดียวกัน
11. ใหคณะไปดําเนินการแกไข/ปรับปรุงเอกสาร ของหลักสูตรตามที่คณะกรรมการไดเสนอทุกประเด็น
เมื่อดําเนินการแกไขแลวใหรายงานผลที่แกไขแลวกับสภาวิชาการ และในขณะเดียวกันกองบริการการศึกษา ตรวจผล
การแกไข แลวจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป นําเสนอขอความเห็นชอบ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ความเปนมา/เรือ่ งเดิม/ขอเท็จจริง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุง หลักสูตร รัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งดําเนินการตามกระบวนการ
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ขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 9 มีนาคม 2555 เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยมีขอความเห็น/ขอสังเกต ดังนี้
1. การปรับคําอธิบายรายวิชาใหมีความละเอียดชัดเจนมากขึ้น
2. มีกรณีไปศึกษาดูงานนอกสถานที่กับองคกรตางๆ
3. ควรมีการวางแผนและดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ
4. หนา 11 ลักษณะของเนื้อหาวิชา 9 กลุม ควรตองปรับใหเปน 6 กลุม
5. หนา 41 เรื่องของการตรวจสอบจากผูประกอบการ เราตองไปตรวจสอบปที่ 1 ถึงปที่ 4 คงไมถึงปที่ 5
6. หนา 42 หัวขอ 2.2.7 ตัดออก
7. หน า 84 ชื่อวิ ช า “จริ ย ธรรมสํ าหรั บ รั ฐประศาสนศาสตร ” ควรจะเป น “จริ ย ธรรมสํ า หรับ นั กรั ฐ
ประศาสนศาสตร”
ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2549
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.วชิรา ปูชตรีรตั น นําเสนอขอความเห็นชอบปด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
ความเปนมา/เรือ่ งเดิม/ขอเท็จจริง
สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดขอปดหลักสูตรฟสิกส เพื่อที่จะไดใชศักยภาพของ
คณาจารยที่มีอยู ไปใชเพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหมที่สอดรับกับความตองการกําลังคนของสังคม และคณะไดนําเขา
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 19 กันยายน
2554 แลว และกองบริการการศึกษาไดตรวจสอบตามหลักเกณฑการเปด-ปดหลักสูตร อีกทั้งไมมีนักศึกษาเขาเรียนใน
หลักสูตรดงกลาว เห็นสมควรเสนอปดหลักสูตร
มติที่ประชุม
เห็ นชอบ ใหป ด หลักสู ต รวิ ทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาฟ สิ กส ตามข อเสนอของคณะวิ ทยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี
ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบรายชื่ออาจารยประจํา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน พ.ศ.2555
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป นําเสนอขอความเห็นชอบ
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2555
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ความเปนมา/เรือ่ งเดิม/ขอเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555
และ สกอ.ไดพิจารณาแลวมีขอสังเกตวา อาจารยป ระจําหลักสู ตรลําดับที่ 4 และ 5 มีคุณวุฒิ ไมตรงหรื อสัมพันธกับ
หลักสูตร และดํารงตําแหนงทางวิชาการต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย จึงไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2548 จึงไดแจงใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงแกไขและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยกอนสงหลักสูตรให สกอ.
นั้น มหาวิทยาลัยไดมอบใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดาํ เนินการแกไขโดยดวนที่สุด ซึ่งคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงโดยบริหารจัดการอาจารยในคณะที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 มาแทนอาจารยประจําหลักสูตรลําดับที่ 4 และ 5 คือ 1. นางสาวจงกล เฮง
สุวรรณ 2. ศศิปภา ทิพยประภา รายละเอียดตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 5.5 การเสนอใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2554-2555 (วาระลับ)
สาระสําคัญโดยยอ
-ประชุมลับความเปนมา/เรือ่ งเดิม/ขอเท็จจริง
-ประชุมลับระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา กลุมวิชาชีพครู หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ.2554
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให ดร.ชมพูนุท สุขหวาน รองคณบดีคณะครุศาสตร
นําเสนอขอความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา กลุมวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ.2554
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ความเปนมา/เรือ่ งเดิม/ขอเท็จจริง
ตามที่คณะครุศาสตร ไดจัดทําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ.
2554 และได ผา นการรั บ รองการให ความเห็นชอบจาก สกอ. เมื่ อวั นที่ 7 ก.ค.2554 แล วนั้ น ต อมาได มีป ระกาศ
มาตรฐานคุณวุ ฒิแหงชาติ (มคอ.1) สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร และประกาศคุ รุสภา เรื่อง การรับรอง
ปริญญาทางการศึกษาเพื่อการประกอบ ป พ.ศ.2554 ซึ่งมีขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดรายวิชา จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎีปฏิบัติ) ที่ตองดําเนินการใหสอดคลองกับประกาศและเกณฑดังกลาว
สาขาวิชาและคณะจึงไดตรวจสอบ ทบทวนรายวิชาในกลุมวิชาชีพครู พบวาจะต องปรับปรุงแกไข ดัง
เอกสารแนบ ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร จึงขอแกไขตามแบบ สมอ.08 และเสนอไปยัง สกอ.
รับทราบตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยมีขอความเห็น/ขอสังเกต ดังนี้
1. ใหเขียนหัวตารางจาก “เดิม” และ “ใหม” เปน “หลักสูตรเดิม”, “หลักสูตรใหม”
2. ใหปรับปรุงดําเนินการใหถูกตองตรงกัน สอดคลองกัน โดยใหคณะดําเนินการจัดทําประกาศเพื่อเปน
แนวทางปฏิบตั ิ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 ขอความเห็นชอบการขยายเวลาการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพื่อรับนักศึกษา
ตามโครงการความรวมมือ
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง นําเสนอขอความเห็นชอบการ
ขยายเวลาการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพื่อรับนักศึกษาตามโครงการความรวมมือ
ขอเสนอ
1. ขอมูลประกอบที่จะตองพิจารณามีครบแลวหรือไม แตในเมื่อมีขอมูลไมครบ ที่จะใหกรรมการพิจารณา
ไดอยางไร
2. มอบรองวิมลพรรณ ไปดําเนินการตามที่อธิการบดีไดสั่งการไวแลวหรือยัง
3. ในการเขารวมโครงการพัฒนาครั้งนี้ตองใชอะไรบาง
3.1 เซ็นความรวมมือ
3.2 ส ง หลั กสู ต รขอขยายการรั บ รองไปให คุ รุส ภา กั บ สช. ให ค ณะขอความเห็ น ชอบต อ สภา
มหาวิทยาลัยในการขยายเวลาหลักสูตร ป.บัณฑิตเพื่อเขารวมโครงการพัฒนา เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ นําสงให
คุรุสภารับรอง แลวคุรุสภาสงไปให สช.รับรอง
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[2-10]
ระเบียบวาระที่ 6.2 นัดหมายการประชุมครั้งตอไป
นัดหมายการประชุมครั้งตอไปเปนสัปดาหที่ 2 ของเดือนเมษายน ซึง่ ฝายเลขาจะแจง
กําหนดการใหทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ปดประชุมเวลา 12.30 น.
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