รายงานการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 6/2555
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 น.
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผูมาประชุม
1. รศ.วันทนีย แสนภักดี (แทน ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ)
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา
3. ดร.ปฐมพงศ ศุภเลิศ
4. รองศาสตราจารย ดร.สุนันทา เลาหนันทน
5. รองศาสตราจารย ดร.กมล บุษบา
6. ดร.พรเทพ รูแผน
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ
8. ดร.ภควดี สุขอนันต
9. ดร.กิติมา ทามาลี
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม

ประธาน(รองอธิการบดี)
กรรมการ(ผูท รงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ(ผูท รงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ(ผูท รงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ(ผูท รงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ(ผูแทนคณะครุศาสตร)
กรรมการ(ผูแทนคณะมนุษยศาสตรฯ)
กรรมการ(ผูแทนคณะวิทยาศาสตรฯ)
กรรมการ(ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ)
กรรมการและเลขานุการ(รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ)

ผูไมมาประชุม
1.ดร. บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ

ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรเพ็ญ คลายมุข

อาจารยประจําหลักสูตร ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)

เปดประชุมเวลา 9.13 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
สาระสําคัญ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาทานอธิการบดีติดประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ จึงไม
สามารถเขาประชุมได และมอบหมายให รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดีฝายบริหาร ทําหนาที่ประธานที่
ประชุมสภาวิชาการในครั้งนี้
มติ/ความเห็นของที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.2 กรรมการสภาวิชาการ (ผูแทนจากคณะวิทยาการจัดการ)
สาระสําคัญ
ประธานกลาวแนะนํา ดร.กิติมา ทามาลี เปนกรรมการสภาวิชาการ ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมา
ดํารงตําแหนงแทน ผศ.พิชิต พระพินิจ กรรมการสภาวิชาการทานเดิม
มติ/ความเห็นของที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.3 กําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร
สาระสําคัญ
ประธานแจงใหทราบวามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะจัดพิธีซอมรับพระราชทานปริญญา
บัตร ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2555 และจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา
11.30 น. ณ อาคารใหมสวนอัมพร
มติ/ความเห็นของที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2555
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2555 ใหที่ประชุมพิจารณา
มติ/ความเห็นของที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีขอแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2555
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอขอมูล การดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ป ระชุม สภา
วิชาการครั้งที่ 5/2555 โดยไดแจงและมอบใหหนวยงานและองคคณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวของดําเนินงานและ
ปฏิบัติตามที่สภาวิชาการมีมติแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 การรับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา มีห นังสือที่ ศธ 0506(2)/10452 แจง รับ ทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัง คมศึ กษา (5 ป) หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 4
กรกฎาคม 2555
มติที่ประชุม รับทราบ

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

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยมีความกาวหนาในการดําเนินการแจงใหสภาวิชาการทราบ
สภา
คณะกรรม
สกอ.
มหาวิทยาลั
สภาวิชาชีพที่
การประจํา สภาวิชาการ
(รับทราบ
ที่
สาขาวิชา
ย
เกี่ยวของ
คณะ
(เห็นชอบ)
ฯ)
(เห็นชอบ)
คณะครุศาสตร
1

การสอนภาษาไทย 5 ป (หลักสูตรใหม55)

2 การศึกษาปฐมวัย 5 ป
3 พลศึกษา 5 ป
4 การสอนภาษาอังกฤษ 5ป (หลักสูตรใหม55)
5 คณิตศาสตร 5 ป
6 คอมพิวเตอรศึกษา 5 ป
7 สังคมศึกษา 5 ป
8 วิทยาศาสตร 5 ป
9 การประถมศึกษา 5 ป (หลักสูตรใหม55)
10 การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
11 คณิตศาสตร 4 ป
12 วิทยาการคอมพิวเตอร 4 ป
13 เคมี 4 ป
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ป
15 วิศวกรรมไฟฟา 4 ป
16 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)
17 เกษตรศาสตร 4 ป
18 จุลชีววิทยา4 ป(หลักสูตรใหม55)
20 คหกรรมศาสตร 4 ป
21 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย4ป
22

การจัดการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
4 ป

23 สาธารณสุขชุมชน 4 ป

ระหวางดําเนินการ
สงขอมูลใหคุรุสภา

24 ม.ค.54

9 มี.ค.54

20 เม.ย.54

7 ก.ค.54

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

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

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

27 มิ.ย.55
17 พ.ค.55
27 มิ.ย.55
17 พ.ค.55
17 พ.ค.55
4 ก.ค.55
17 พ.ค.55
27 มิ.ย.55
-

26ม.ค.54
26 ม.ค.54
25 ส.ค.54
17 มิ.ย.54
14 พ.ค.53
25 ส.ค.54
19 ก.ย.54
18ต.ค. 53
19 ก.ย.54
19 ก.ย.54

5 เม.ย.54
9 มี.ค.54
7 ก.ย.54
3 ส.ค.54
11 ส.ค.53
7 ก.ย.54
15 ธ.ค. 54
15 ธ.ค. 54
15 ธ.ค. 54
15 ธ.ค. 54

20 เม.ย.54
16 มี.ค.54
14 ก.ย. 54
20 ส.ค.54
18 ส.ค.53
14 ก.ย. 54
21 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 54

8 ส.ค. 54
19 ส.ค.54
12 มี.ค.55
13ม.ค. 55
7 ม.ค.54
26 ธ.ค.54
17 ก.พ.55
17 ก.พ.55
3 เม.ย.55
22 ก.พ.55

-

19 ก.ย.54 25 ม.ค.55

15 ก.พ. 55 30 พ.ค.55

-

19 ก.ย.54 15 ธ.ค. 54

21 ธ.ค. 54
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชี 4 ป
8 เม.ย.53 8 ธ.ค. 53 16 ก.พ.54
การจัดการ 4 ป
13ม.ค. 54 23 ธ.ค. 54 18 ม.ค.55
การตลาด 4 ป
25 ส.ค.54 7 ก.ย.54 14 ก.ย. 54
การบริหารทรัพยากรมนุษย 4ป 13 ธ.ค.53 13 ม.ค.54 22 มิ.ย.54
โลจิสติกส4ป (หลักสูตรใหม 54) 8 เม.ย. 53 16 ก.ค. 53 16 มี.ค. 54
การทองเที่ยว 4 ป
26ก.ค. 54 3 ส.ค.54 24 ส.ค.54
คอมพิวเตอรธรุ กิจ 4 ป
8 เม.ย.53 8 ธ.ค. 53 16 ก.พ.54
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 4 ป
26ก.ค. 54
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นิเทศศาสตร 4 ป
20 ต.ค.53 8 ธ.ค.53 15 ธ.ค.53
ภาษาไทย 4 ป
15 ก.ย.53 9 มี.ค.54 20 เม.ย.54
ภาษาญี่ปุน 4 ป
5 ต.ค. 54 9 ธ.ค.54 21 ธ.ค. 54
ภาษาอังกฤษ 4 ป
4 เม.ย. 54 23 ธ.ค. 54 15 ก.พ. 55
นิติศาสตร 4 ป
5 ต.ค.54 23 ธ.ค. 54 18 ม.ค.55
การพัฒนาชุมชน 4 ป
29 ธ.ค.54 11 ม.ค. 55 18 ม.ค.55
ดนตรี 4 ป
6 ม.ค. 55 25 ม.ค.55 15 ก.พ. 55
รัฐประศาสนศาสตร 4 ป
9 มี.ค.55 16 มี.ค.55 21 มี.ค.55
ศิลปกรรม 4 ป
6 ม.ค. 55 16 มี.ค.55
นาฏศิลปการละคร 4 ป
รัฐประศาสนศาสตร (ป.โท-หลักสูตรใหม54) 15 ก.ย.53 10 พ.ย.53
19 ม.ค.54
มติที่ประชุม รับทราบ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 4 ป

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

ผานกบช.12 ม.ค. 55

27 มิ.ย.54
1 ก.พ. 55
17 ก.พ.55
26 มี.ค.55
7 มิ.ย.55
7 มิ.ย.55
16 มี.ค.55
7 มิ.ย.55
8 เม.ย.54

-

-

-

ระเบียบวาระที่ 4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง หลักเกณฑและขั้นตอนการขอ
ความเห็นชอบเปดหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง และการปดหลักสูตร (ฉบับที่ 2)
สาระสําคัญโดยยอ
จากการประชุมสภาวิชาครั้งที่ 5/2555 มีมติเสนอใหมหาวิทยาลัยกําหนดมาตรการระยะเวลาการเสนอ
หลักสูตรในแตละชวงใหสอดคลองกับการเสนอหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษานั้น กองบริการการศึกษาจึงไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง หลักเกณฑ
และขั้นตอนการขอความเห็นชอบเปดหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง และการปดหลักสูตร (ฉบับที่ 2) และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยรับทราบแลว ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.4 คําชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
สาระสําคัญโดยยอ
จากการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 7 มิถุนายน 2555 ไดมีมติเห็นชอบให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดทําคําชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในกรณีอาจารยประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยอนุโลมตามขอ 17 ของเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. ใหอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเปนอาจารยผูสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได แมจะยังไม
มีผลงานวิจัยหลังจากสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปนับจากวันที่เริ่มสอน จะตองมีผลงานวิจัยจึงจะ
สามารถเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก และเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได
2. ประเด็น “ประสบการณในการทําวิจัย” ที่ระบุในขอ 9.1 และ 9.2 ของเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ไมใหนับผลงานวิจัยเพื่อรับปริญญาของนักศึกษาที่อาจารยผูนั้นมีชื่อเปนหัว หนา
นักวิจัยหรือนักวิจัยรวมในฐานะอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา ทั้งที่ไดรับการตีพิมพหรือไมไดตีพิมพ
เผยแพร ทั้งนี้ใหใชกับหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษานับจากวันที่ 7 มิถุนายน 2555
เปนตนไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการเสนอใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจําภาคเรียนที่ 3/2554
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีประจําภาคเรียนที่ 3/2554 โดยมีกระบวนการตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่
846/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลัก สูตรนักศึก ษาที่จ ะสําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2554
คณะกรรมการดังกลาวไดตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรของนักศึกษาและนายทะเบียนไดตรวจสอบคุณสมบัติของ
นักศึกษาแลวเปนไปตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาทุกราย กองบริการการศึกษาจึงไดจัดทําบัญชีรายชื่อผูสําเร็จ
การศึกษาเสนอตอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 วันที่ 1 สิงหาคม
2555 มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2555 จํานวนทั้งสิ้น 135 ราย
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาเสนอใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว
มติที่ประชุม เห็นชอบการเสนอใหปริญญาบัตร จํานวนทั้งสิ้น 135 ราย
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ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ คลายมุข อาจารยประจําหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) ซึ่งหลักสูตรดังกลาวผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะมนุษยศาสตรฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 และไดผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 แลว จึงเสนอสภา
วิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2555)
มติที่ประชุม ใหแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามขอเสนอแนะ แลวเสนอสภาวิชาการอีกครั้งในเดือนถัดไป
รายละเอียดดังนี้
1. ใหทบทวนเนื้อหารายวิชาใหมีความแตกตางจากระดับปริญญาตรี เชน วิชาศิลปะการพูด ทฤษฎีการอาน
สัทวิทยาภาษาอังกฤษ โดยอาจจะเปนการเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนบทความทางวิชาการ การเขียน
Abstract รวมทั้งการปรับคําอธิบายรายวิชาใหสูงขึ้น
2. หนา 2 ขอ 7 ใหแกไขปการศึกษา 2559 เปน 2557
3. หนา 4 ใหระบุการศึกษาความตองการ การวิจัยในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งจะตองระบุใน มคอ.02
รวมทั้ง การเข า สู AEC จุ ด เดน และความเปนอั ต ลักษณ ของหลักสู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ
4. มีรายวิชาเลือกมากเกินไปหรือไม ในขณะที่เลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
5. ขอสังเกต วิชา 1556207 การเขียนสรางสรรค จะแตกยอยในสวนบันเทิงคดี กวีนิพนธและสารคดี
สรางสรรค จะมีความซ้ําซอนกับวิชาบันเทิงคดี กวีนิพนธ สารคดี
6. หนา 11 ขอ 2.2.3 คุณสมบัติผูเขาศึกษาควรระบุใหครบ/ชัดเจนเชน ไมเกิน 2 ป นับถึงเมื่อใด
นอกจาก TOEFL แลวอื่นๆ ควรระบุใหชัด Paper-based ควรระบุเทาไร เพื่อใหผูปฏิบัติสามารถตรวจสอบ
คุณสมบัติไดงายขึ้น
7. หนา 12 ใหตรวจสอบตัวเลขในแตละปงบประมาณใหถูกตองและสอดคลองกับการดําเนินการ
8. หนา 16 ใหทบทวนการจัดลําดับกอนหลังระหวางการวิเคราะหภาษากับการแปล กับหลักการแปล
และภาคปฏิบัติ
9. แนวคิดการรับนักศึกษา ควรกําหนดแผนการรับนักศึกษาแผน ก หรือแผน ข ใหชัดเจน โดยเฉพาะ
การรับแผน ก จะเปนตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยอีกดวย ซึ่งมอบใหสํา นักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไป
ดําเนินการใหมีความชัดเจน
10. วิชาบังคับมีเพียง 6 วิชา ทางดานวรรณคดีและภาษาศาสตร จะสงผลตอคุณลักษณะของ
มหาบัณฑิตอยางไร และมีความแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นอยางไร
11. หนา15 ปรับคําอธิบายรายวิชาวรรณคดีอเมริกัน วรรณคดีสําหรับเด็กและเยาวชน ใหมีจุดเนนที่
ดึงดูดใจ
12. หนา 16 วิชา English Lexicology เปนการศึกษาพจนานุกรม หรือตางกับคําศัพทอยางไร
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13. ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรพบวาไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานในรายที่ 4-5
14. ควรเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcome) ใหสูงกวาระดับปริญญาตรี โดยมอบ ผอ.สคบ.
ไปดําเนินการในการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู (LO) ระดับปริญญาโท
15. ใหตรวจสอบและกําหนดใหชัดเจนในวิชาสัมมนาวาเปนวิชาอยูในสวนใดของโครงสรางหลักสูตร โดย
แผน ก อาจเรียนโดยไมนับหนวยกิต แตแผน ข ควรบังคับเรียน
16. หนา 52 อาจเพิ่ม KPI ของวิทยานิพนธ นอกเหนือจาก 12 ขอ
17. หนา 59 วิชาเช็คสเปยร ควรปรับเปนกวีนิพนธของวิลเลียมเช็คสเปยร
18. หนา 59 วิชาสารคดี Non-fiction ใหทบทวน ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาถูกตองหรือไม
19. ตรวจสอบคําอธิบายหนา 65 ระบบคอมพิวเตอรชวยสอนจะเปน CAI หรือ CALL
20. ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยกําหนดเปนนโยบายทุกหลักสูตรในระดับปริญญา
โทตองกําหนดใหมีแผน ก เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา การกําหนดผลงานตีพิมพ ใหชัดเจน

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการเสนอรายวิชา 1500140 ภาษาอาเซียนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
เปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอรายวิชา 1500140 ภาษาอาเซียนเบือ้ งตน
เพื่อการสื่อสารเปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ 16/2555.วันที่ 21 สิงหาคม 2555 เห็นชอบการจัดทํารายวิชาภาษา
อาเซียนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร เพือ่ เปนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผาน
คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 จึงเสนอสภาวิชาการ
พิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอรายวิชา 1500140 ภาษาอาเซียนเบื้องตนเปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ควรปรับชื่อวิชาเปน วิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2. เพิ่ม ภาษาสิง คโปร ฟลิป ปนส รวมทั้งภาษาไทย และปรับคําอธิบ ายรายวิชาเพิ่มในสวนของ
วัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือไมระบุชื่อประเทศ อาจใชเปนประเทศในกลุม
อาเซียน โดยอธิบายความรูทั่วไป การนําไปใช และเนนปฏิบัติเพื่อการสื่อสาร
3. คําอธิบายรายวิชา ตัดคําวาเปนตนออก
4. ใหอบรมการสอนวิชาดังกลาวใหกับอาจารยผูสอน
5. กรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาจกําหนดนโยบายทุกรายวิชาศึกษาทั่วไปใหสอดแทรกอาเซียน
เขาไป
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการนํ า เสนอปฏิ ทิ น กํ า หนดการประชุ ม สภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่ง ครั้ง ตอไปกําหนดใหมีก ารประชุมในวันที่ 5 กันยายน 2555 และให แกไขวันที่ 5
ธันวาคม 2555 เปนวันอื่น
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุมเวลา 10.54 น.
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