รายงานการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 5/2556
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
----------------------ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิง่ คํา
2. ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนนั ทา เลาหนันทน์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา
5. ดร.พรเทพ รู้แผน
6. ดร.ภควดี สุขอนันต์
7. ดร.กิตมิ า ทามาลี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

ประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้แทนคณะครุศาสตร์)
กรรมการ (ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
กรรมการ (ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ)
กรรมการ (ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์ฯ) ห
กรรมการและเลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

ติดราชการ (อธิการบดี)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.สุภัทรา คงเรือง
2. ดร.ปิยาภรณ์ พุ่มแก้ว
3. นางลักขณา เตชวงษ์

รักษาราชการแทนรองคณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้อาํ นวยการกองบริการการศึกษา)

เปิดประชุมเวลา 9.15 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม กรรมการและเลขานุการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
1.1 อธิการบดีติดราชการไปศึกษาดูงานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการได้
สาระสําคัญโดยย่อ
วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2556 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะต้องเดินทาง
เพื่อศึกษาดูงานตามโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 24
ณ
ประเทศสิงคโปร์
มติที่ประชุม รับทราบ

-21.2 การมอบหมายให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดําเนินการเป็นประธานการประชุม
สาระสําคัญโดยย่อ
สื บ เนื่ อ งจากอธิ ก ารบดี จ ะต้ อ งเดิ น ทางเพื่ อ ศึ ก ษาดู ง านตามโครงการอบรมหลั ก สู ต รการพั ฒ นา
ผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 24 ณ ประเทศสิงคโปร์ จึงได้มอบหมายให้ รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดําเนินการเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการแทนอธิการบดี
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2556 ในวันที่ 15 พฤษภาคม
2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครบวาระการเป็นอธิการบดี
ดร.บู ร พาทิ ศ พลอยสุ ว รรณ์ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จะครบวาระ
การดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 และจะมี
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการการแทนอธิการบดีและรองอธิการบดี
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา ประธานการประชุม แจ้งให้ทราบว่า เลขาธิการ ก.พ. ได้มีหนังสือจาก
สํานักงาน ก.พ. แจ้งเรื่องการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง สาระสําคัญคือการเพิ่มเงินของ
ข้าราชการ สายวิชาการบรรจุ 1.7 และสายสนับสนุนบรรจุ 1.5 กฎหมายการเพิ่มเงินของมหาวิทยาลัยควรเป็นระบบ
เพราะรั ฐ บาลได้ ว างแผนเป็ น ระบบ เวลาปรั บ เงิ น เดื อ นให้ ข้ า ราชการแล้ ว จะต้ อ งปรั บ เงิ น เดื อ นให้ พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัยด้วย ขอให้ผู้บริหารประชาสัมพันธ์ข่าวให้พนักงานที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินทราบด้วยเพื่อเป็น
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6 การแก้ไขประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แก้ไขประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้เพิ่มเติม ใน
3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ความรู้ใหม่ วิเคราะห์สังเคราะห์ และกระบวนการนํามาใช้กับชุมชน
จึงขอให้
มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบเพื่อที่จะจัดทําเอกสารคําขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

-3-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2556
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2556 ให้ที่ประชุม
พิจารณารับรอง
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2556
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม สภา
วิชาการครั้งที่ 5/2556 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติ
ตามที่ สภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. สภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าหรือ
ข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ด้วย
2. สภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ
ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุ ก ารสภาวิ ชาการ ได้ แ จ้ ง และมอบให้ ห น่ ว ยงานและองค์ คณะบุ ค คล/บุ คคลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอประกอบการประชุม
รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 5/2556 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบ
มติที่ประชุม
เรื่อง
วาระ
4
นําเสนอเพื่อทราบ
การรับทราบรายงานผลการดําเนินการจัดทํา รับทราบ แต่ให้ไป
หลักสูตรนานาชาติ
ดําเนินการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ
4.1

4.2

การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
รับทราบ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการแจ้งให้คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ และคณะ
วิทยาการจัดการทราบ เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงการจัดทําหลักสูตรนานาชาติตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ
เลขานุการแจ้งให้ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทราบ
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

นําเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา แก่ เห็นชอบและให้รับ
ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีประจํา ปรุงตามข้อเสนอแนะ
ภาคเรียนที่ 2/2555 (เพิ่มเติม)
ของกรรมการสภา
วิชาการ
ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร เห็นชอบในหลักการ
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แต่ให้ไปดําเนินการ
ประจําภาคเรียนที่ 3/2555
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ
ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)

เห็นชอบและให้
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภา
วิชาการ

ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลป
ศาสตร มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
ขอความเห็นชอบร่างโครงการและข้อตกลง
ความร่วมมือในการเปิดโรงเรียนประถม
สาธิต ที่จังหวัดอ่างทอง

เห็นชอบ

เลขานุการแจ้งให้กองบริการการศึกษาทราบ
และตรวจสอบวันเดือนปีให้ถูกต้อง
และได้ นํ า เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ
เรียบร้อยแล้ว
เลขานุการแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาทราบ เพื่อดําเนินการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ
แล้ว และได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว
เลขานุการแจ้งให้คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ทราบ เพื่อดําเนินการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นําหลักสูตร
ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะนําเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
เลขานุ ก ารแจ้ ง ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทราบ และได้ นํ า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว

เห็นชอบในหลักการ
เลขานุการแจ้งให้คณะครุศาสตร์รับทราบ เพื่อ
และให้ไปดําเนินการ
ดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และได้
ปรับปรุงตาม
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว
ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ......................................................
(ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม)
เลขานุการสภาวิชาการ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานประจําปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
กองนโยบายและแผน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ ดํ า เนิ น การติ ด ตามผล
การดํ า เนิ นงานตามพั นธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ยในด้ า นการจั ด การเรีย นการสอน ด้ า นการบริ ก ารวิ ชาการ ด้ า น
การวิจัย ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2554 – 30 กันยายน 2555 และได้จัดทําเป็นรายงานผลการดําเนินงานในรูปแบบของรายงานประจําปี 2555
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ทําบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญของความร่วมมือ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา
สื่อการ
เรียนการสอน การวิจัย และการศึกษาดูงาน
มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานที่เกิดจากบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ว่ามีผลเป็นอย่างไร ให้สภาวิชาการทราบด้วย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การเรียนรู้
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
สาระสําคัญโดยย่อ
ดร. สุภัทรา คงเรือง ผู้รักษาราชการแทนคณบดี คณะครุศาสตร์ นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ได้ปรับปรุงหลักสูตร ค.ม. (การจัดการเรียนรู้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ซึ่งดําเนินการตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงหลักสูตรตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและได้
ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วดังนี้
1. คณะกรรมการประจําคณะเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556
2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 แล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556
3. ส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบรูปแบบหัวข้อรายละเอียดหลักสูตรแล้ว
จึงเสนอหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ให้
กรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ และนําเสนอสภา
วิชาการอีกครั้ง ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. แสดงข้อมูลการคํานวณจุดคุ้มทุนของหลักสูตร
2. แสดงข้อมูลจํานวนนักศึกษา/ผู้สนใจที่จะศึกษาหลักสูตรนี้ จากผลการสํารวจ/วิจัย
3. กํา หนดวั ตถุ ประสงค์ม ากเกิ นไป และเมื่อกํ าหนดวัต ถุป ระสงค์ แล้ วสามารถแสดงได้ ว่า บัณ ฑิต มี
ความสามารถ เช่น ด้ านการสื่ อสารา ด้า นการถ่ ายทอดความรู้ ด้า นการวิจั ย การเขีย นบทคัด ย่อ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ได้จริง

-64. รายวิชาความเป็นครู เป็นวิชาในระดับปริญญาตรี หากกําหนดในหลักสูตรระดับปริญญาโท ควรแสดง
ให้เห็นถึงความแตกต่างถึงความยากง่ายของระดับเนื้อหาวิชา หรือควรปรับเป็นวิชาพื้นฐานสําหรับผู้ไม่ได้เรียน
วิชาชีพครู
5. การกําหนดหน่วยกิตไม่เท่ากัน มีทั้ง 2 หน่วยกิต และ 3 หน่วยกิต นั้น มีการกําหนดหรือมีหลักการ
ความแตกต่างเพื่อกําหนดหน่วยกิตอย่างไร
6. การประเมินหลัก สูตร ควรเก็ บข้อ มูลจากผู้ใช้ หลัก สูตร ให้ ครอบคลุ ม เช่น ผู้บ ริหาร ผู้ ใช้บั ณฑิ ต
ศิษย์เก่า เป็นต้น
7. หลักสูตรนี้จะไปเกี่ยวข้องกับการขอใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่
8. การกํ า หนดอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ และอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ควรกํ า หนดให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
หลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เพื่อจะทําให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
9. รายละเอียดที่เกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอกที่จะนํามาใช้ในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร ควรจะมี
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการผลิตครู การพัฒนาครู ของกระทรวงศึกษาธิการมาประกอบในการ
วางแผนการปรับปรุงหลักสูตร
10. หน้า 7 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน ในหมวดวิชาสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาทาง
การศึกษา ไม่รู้ว่าสัมพันธ์หรือไม่ ถ้าสัมพันธ์จะต้องเป็นวิชาแกน ในระดับปริญญาโท ควรมีวิชาวิจัยการศึกษา “ต้อง
บอกว่าอะไรสัมพันธ์กันอย่างไร”
11. หน้า 8 ปรัชญาของหลักสูตร ความเชื่อคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และการพัฒนา องค์
ความรู้ “เราวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในสภาพ บริบท”
12. ควรเขียนปรัชญา วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องวิจัย
13. หน้า 16 หมวดสัมพันธ์ 2 วิชาไม่สัมพันธ์กัน
14. หน้า 17 ควรทบทวนรายวิชา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ควรปรับเปลี่ยน
15. หน้า 32 ควรเขียนเป็นข้อ ๆ ต้องทํากลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน
16. หน้า 48-53 ชื่อวิชาไม่ชัดเจน
17. รายวิชาบังคับ ไม่มี เช่น ระบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการจัดการเรียนรู้
18. เนื้อหาของรายวิชายังไม่สัมพันธ์กัน
. 19. การกําหนดเลขรหัสวิชาชองหลักสูตรให้คงที่
20. วิชาพื้นฐาน วิชาคอมพิวเตอร์ ไม่ควรมีในหลักสูตร
21. หลักสูตรและการสอน และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างไร
22. ข้อมูลวุฒิการศึกษาของ ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย ในหลักสูตรไม่เหมือนกัน
23. การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสาร ควรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
24. หมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร (หมวดวิชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร) ไม่รู้ว่าใครเป็น
ผู้กําหนด
25. ควรมีวิธีการสอนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย เสริมเข้าไปในรายวิชา
26. การกําหนดวิชามรดกโลกในหลักสูตร อาจกําหนดได้หลายลักษณะนอกจากที่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร
27. ทุกหลักสูตรควรเปิดรับนักศึกษาให้ทันในปีการศึกษาหน้า
28. หลักสูตรปรับปรุงมีความเป็นอัตลักษณ์และมีความโดดเด่น 2 ประการ คือ การปรับเปลี่ยนของบริบท
เน้นให้นักศึกษาค้นหาความรู้
29. หลักสูตรนี้ตอบโจทย์เรื่องการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้หรือไม่

-730. หลักสูตรนี้ ประมาณ 90% ผู้เรียนมีอาชีพเป็นครูในสถานศึกษาอยู่แล้ว แต่ในส่วนบุคคลทั่วไป หรือ
พระสงฆ์ที่มาเรียน เกรงว่าเกิดความเข้าใจผิดคิดว่า เรียนแล้วสามารถเทียบได้กับวุฒิหรือองค์ความรู้ทางวิชาชีพครู
ฉะนั้นควรทําความเข้าใจกับนักศึกษาให้ถูกต้อง
ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบในหลักการของร่างโครงการและอนุมัตงิ บประมาณในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการศึกษานานาชาติ
สาระสําคัญโดยย่อ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการขอความเห็นชอบในหลักการของร่างโครงการและอนุมัติงบประมาณในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษานานาชาติ
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศนโยบาย เกี่ยวกับการจัดการศึกษานานาชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้
คณะสามารถจัดหลักสูตรตามนโยบายได้ จึงขอเสนอให้สภาวิชาการเห็นชอบในหลักการของร่างโครงการและ
อนุมัติงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษานานาชาติ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอน
การ
ดําเนินการดังนี้
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กองบริการการศึกษา กองนโยบายและแผนงาน ได้เสนอโครงการผ่าน
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 สาระสําคัญคือการ
พัฒ นาหลั ก สู ต รซึ่ ง เป็ นเครื่ องมื อ ในการจั ดการศึก ษา และการสร้ า งบรรยากาศความเป็น นานาชาติ โดยการ
สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียน
2. ขอเสนอให้สภาวิชาการให้ความเห็น เพื่อประกอบการเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และให้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขดังนี้
1. ต้องนิยามหลักสูตรนานาชาติให้ชดั เจน
2. เป้าหมายควรชัดเจนว่า มีหลักสูตรอะไรบ้าง
3. นําหลักสูตรเดิมมาแปล แต่ตั้งงบประมาณเป็นค่าวิพากษ์หลักสูตร
4. ระยะเวลาในการดําเนินงาน น่าจะเป็นปี 2556
5. ผลผลิต หน้า 2 ได้หลักสูตรเพิ่มขึ้น 4 หลักสูตร เห็นด้วยที่จะมีการแปลหลักสูตร วิชาชีพครู สามารถที่
จะนําหลักสูตรที่คุรุสภากําหนดเป็นมาตรฐานมาใช้ได้เลย และขออนุญาตสถานศึกษาดําเนินการฝึกอบรมครู ที่
จะไปขออนุญาตใบประกอบวิชาชีพครูได้ อยากให้นํามาบรรจุไว้ในส่วนนี้ด้วย
6. การแปลหลักสูตรฉบับภาษาไทยเดิม น่าจะทําเป็นหลักสูตรใหม่นําร่อง เช่น หลักสูตรการท่องเที่ยว ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้ทํา MOU กับประเทศจีน
7. เห็นด้วยที่จะมีกระบวนการวิพากษ์ และเป็นเจ้าของภาษามาวิพากษ์จริงๆ
8. ใบประกอบวิชีพครูหมดอายุ และเลิกใช้ไปแล้ว เราจะแปลหลักสูตรเก่าได้อย่างไร
9. ชื่อ ผศ.ดร.วิมลพรรณ ในไตรมาสที่ 4 ควรเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ โดยใช้ตาํ แหน่งผูบ้ ริหารแทน
10.วัตถุประสงค์ ควรเขียนกว้าง ๆ
11. ตรวจสอบชื่อหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรภาษาต่างประเทศ

-8ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2556
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอกําหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2556
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นขอบ
ปิดประชุมเวลา 10.45 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้บันทึกการประชุม
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม ผู้ตรวจทาน

