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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 2/2558
วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร
4. รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
5. ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา
6. รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร
7. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
9. ดร.ภัททิรา หอมหวล
10. นางลักขณา เตชวงษ์

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(คณะครุศาสตร์)
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา แทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.ศานติ เล็กมณี
2. นางชเนตตี จาตุรนต์รัศมี
3. นายชาลีวัฒน์ จิตต์โสภา
4. ดร.สุรศักดิ์ บุญประสิทธิ์
5. ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย
6. นางสาวจันจิรา หาวิชา

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ประจําหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ
อาจารย์ประจําหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ
อาจารย์ประจําหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ประจําหลักสูตรการสอนภาษาไทย

เปิดประชุมเวลา 09.08 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายจากจังหวัด
พระนครศรี อยุ ธ ยา ในการเป็ นคณะทํา งานดํ า เนิน งานพิธี ปิ ดโครงการ “สานใจไทย สู่ ใจใต้ ” พิเ ศษ รุ่ น ที่ 1
ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีท่าน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และ
ผู้บัญชาการเหล่า ทัพเข้าร่ วมงานหลายท่า น โดยโครงการดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับที่ดี มี การต้อนรับและมี
การประสานเครือข่ายในการจัดเตรียมงานด้วยดี
2. ในวันที่ 9 กุมภาพัน ธ์ 2558 มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยาจะเป็นสถานที่จัดงาน
วัฒนธรรมอิหร่าน ในงานจัดให้มีการปาฐกถา มีดนตรี และมีการจําหน่ายสินค้าของสถานทูตอิหร่าน ซึ่งเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิหร่าน จึงขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว
3. ในวั น ที่ 4 กุ มภาพั นธ์ 2558 จั งหวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยา ได้ จั ด ประชุ มแบบไม่ เ ป็ น ทางการ
“สภากาแฟ” เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ช่วยให้การประสานงาน
การทํางานเป็นไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย
4. ผศ.ดร. อดิ ศร ภู่ สาระ รองอธิ การบดี ฝ่ ายวิ ช าการ เลขานุ การสภาวิ ชาการ ติ ดภารกิ จ
ไม่ ส ามารถเข้ า ประชุ มได้ จึงมอบหมายให้ ผู้ อํานวยการกองบริ การการศึ กษาปฏิ บั ติ หน้ า ที่ แทนเลขานุ การ
สภาวิชาการ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558
สาระสําคัญโดยย่อ
นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ทําหน้าที่แทนเลขานุการสภาวิ ชาการ
นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระ
และมติที่ประชุมตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2558
มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 โดยมีข้อแก้ไขดังนี้
1. หน้า 2-2 นายสุรศักดิ์ บุญประสิทธิ์ แก้ไขเป็น ดร.สุรศักดิ์ บุญประสิทธิ์
2. หน้ า 2-7 ข้ อ 5 วรรคท้ า ยคํ า ว่ า เศรษฐกิ จ สั งคมเอเชี ย แก้ ไขเป็ น เศรษฐกิ จ สั งคมอาเซี ย น และ
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ ให้แก้เป็น การรวมกลุ่มเศรษฐกิจสังคมอาเซียน
3. ข้อ 5.2 ผลการปฏิบัติตามมติข้อ 5.2 แก้ไขคําว่าทางวิชาวิชา เป็น ทางสาขาวิชา
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2558
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาวิชาการ
นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 1/2558
โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่
คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติ จํานวน 4 เรื่อง
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2558
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา ได้ เ สนอหลั ก สู ต รเพื่ อให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึ กษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ จํ านวน 2 หลั กสูต ร ตามรายละเอีย ดหนั งสือที่ ศธ
0550/84 ลงวันที่ 17 มกราคม 2557 และที่ ศธ 0550/909 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 คือ
1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 15
มกราคม 2558
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
สาระสําคัญโดยย่อ
นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาวิชาการ
ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.ศานติ เล็กมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการและอาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) เป็นครั้งที่ 2 โดยได้ตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 14 มกราคม 2558
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ ง เสนอคณะกรรมการสภาวิ ช าการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั กสู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2558) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบ
ก่อนนําเข้าสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. หน้า 1 ข้อ 5.4 ขอตัดเครื่องหมายจุลภาคออก
2. หน้า 8 ข้อ 1.1 ไม่ต้องใส่เครื่องหมายคําพูด ข้อ 1.3.4 ตัดคําว่าที่ดีออก และตอนท้ายตัดข้อ 2
แผนพัฒนาออก
3. การกําหนดให้เรียนภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิตนั้น เห็นว่าเป็นการแยกสอนภาษาเป็นหน่วยกิต ซึ่ง
ไม่ได้ช่วยให้นักศึกษาเก่งภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น แต่จะทําให้วิชาเอกไม่เข้มแข็ง ซึ่งสามารถบูรณาการได้ และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ไม่ได้บังคับเรียนแต่เป็นการขอความร่วมมือ
4. หน้า 17 วิชา 3603401 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ควรปรับเป็น การศึกษาความเป็นไปได้ และ
แก้ไขวิชาดังกล่าวในหน้า 75 ด้วย
5. หน้า 17 ควรแก้ไขชื่อวิชา การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้ประกอบการ เป็น สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สําหรับผู้ประกอบการ (Electronic Media for Entrepreneur) และปรับหน่วยกิตเป็น 3(3-0-6)
6. วิชา 3603302 การบริหารโดยมุ่งเน้นคุณค่า ปรับชื่อเป็น การจัดการโดยมุ่งเน้นคุณค่า
7. วิชา 3602702 วิชากฎหมายสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ แก้ไขเป็น กฎหมายสําหรับ
ผู้ประกอบการ ให้แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ เพราะจะไม่ใช้ Legal นําหน้า
8. หน้า 18 วิชา 3604903 หัวข้อเฉพาะด้านการประกอบการ แก้ไขเป็น หัวข้อเฉพาะการเป็น
ผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
9. หน้า 22 แก้ไขจํานวนหน่วยกิตรวมจาก 19 หน่วยกิต เป็น 23 หน่วยกิต
10. หน้า 29 แก้ไขชื่อคุณวุฒิลําดับที่ 5 จาก บัญชีมหาบัณฑิต เป็น บัญชี และลําดับที่ 7 จากนิเทศศาสตร์
มหาบัณฑิต เป็น นิเทศศาสตร์
11. ข้อ 4 องค์ประกอบภาคสนาม ให้แก้ไขคําว่าประสบการณ์วิชาชีพ เป็นประสบการณ์ภาคสนาม
และให้เพิ่มเรื่องสหกิจศึกษา
12. หน้า 72 วิชา การสร้างธุรกิจ และการจัดการทางการตลาดฯ คําอธิบายรายวิชาต้องไม่มีคําว่า
ศึกษาขึ้นต้นประโยค
13. วิชาการสร้างธุรกิจ ชื่อภาษาอังกฤษหน้า 16 กับ หน้า72 ไม่ตรงกัน ควรแก้ไขให้ตรงกันโดยใช้คํา
ว่า New Venture Creation
14. หน้า 74 วิชา การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ควรปรับใหม่เป็น การสร้างสรรค์
นวัตกรรมรวมทั้งการใช้คําของชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และเสนอว่าวิชาความคิดสร้างสรรค์ฯ จะมีการพูดถึง
การพัฒนาความคิดขั้นสูงโดยมีพื้นฐานจากการจัดการเรียนรู้ จึงต้องหารือกับอาจารย์ผู้สอน มีกระบวนการสอน
อย่างไรที่จะสร้างคน ไม่ใช่มีเพียงแต่วิชาแต่ต้องมีการบูรณาการเข้าไป และการสอนที่ไม่ใช้แต่บรรยาย หรือ
การสอนที่มีคําตอบอยู่แล้วใน Google ไม่ควรนํามาสอนในห้องเรียน
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15. หน้า 77 วิชาสัมมนาในการเป็นผู้ประกอบการ แก้ไขเป็น สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ และ
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเป็นผู้ประกอบการ แก้ไขเป็น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็น
ผู้ประกอบการ และตัดหมายเหตุออก รวมทั้งคําอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษาให้แก้จากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา เป็น อาจารย์นิเทศก์ นอกจากนั้นขอให้สาขาวิชาตรวจสอบการเขียนคําอธิบายรายวิชา กับระเบียบว่า
ด้วยการจัดสหกิจศึกษาที่ผ่านสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง
16. ให้ตรวจสอบการกําหนดความรับผิดชอบในตาราง Curriculum Mapping เช่น วิชาการจัดการ
การผลิตและการดําเนินงาน วิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิชามาตรฐานและการมาตรฐานสําหรับ
ผู้ประกอบการ
17. แก้ไขการพิมพ์ วรรคตอน คําถูกผิด ชื่อ-สกุล คุณวุฒิอาจารย์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
และการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
สาระสําคัญโดยย่อ
นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาวิชาการ
ขออนุ ญ าตที่ ป ระชุ มให้ ดร.วริ ส รา จุ้ ย ดอนกลอย หั ว หน้ า สาขาวิ ช าการศึ กษาพิ เ ศษและการศึ กษาปฐมวั ย
นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) เป็ น ครั้ ง ที่ 2 โดยได้ ต รวจสอบและปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต รตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2557วันที่ 3 ธันวาคม 2557
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
มติที่ประชุม เห็ นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าการศึ กษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2558) โดยต้ องแก้ ไขตามที่ คณะกรรมการสภาวิ ช าการให้ ข้ อเสนอแนะ และให้
กองบริการการศึกษาตรวจสอบก่อนนําเข้าสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. หน้า 4 บรรทัดสุดท้ายแก้ไขจากครุศาสตร์บัณฑิต เป็น ครุศาสตรบัณฑิต
2. หน้า 6 แก้ไขจากคําว่าไม่น้อยกว่า 30 คน เป็น ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
3. หน้า 7 การเขียนความสําคัญของหลักสูตร จะเน้นสอนภาษาไทยสําหรับเด็กพิเศษ แต่เมื่อเขียน
เน้นในเรื่องการสอนให้เด็กที่มีปัญหาเป็นส่วนใหญ่ จึงควรปรับให้เน้นทั้งสองทาง
4. หน้า 13 เรื่องการกําหนดให้เรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต เสนอว่าไม่ควรเขียนไว้
ควรแยกออกไปทําเป็นประกาศ หรือมีการสอบก่อนจบการศึกษา
5. หน้า 21 วิชา 1083501 แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ วิชา 1084401 ตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษ
ไม่ตรงกับคําอธิบายรายวิชาด้านหลัง วิชา 1082301 แก้ไขชื่อวิชาเป็น แผนการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ และวิชา 1084401 ชื่อภาษาอังกฤษตัดว่า “and” ออก
6. หน้า 21 ข้อสังเกตว่านักศึกษาจะต้องเรียนสัมมนาทั้งสองวิชาเอกหรือไม่ สามารถรวมเป็นวิชา
เดียวได้หรือไม่
7. หน้า 22 แก้ไขจาก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต เป็น ให้เรียน 4 หน่วยกิต
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8. หน้า 24 ตรวจสอบและแก้ไขวิชา 1164604 การจัดการเรียนรู้บูรณาการภาษาไทยและอาเซียน
วิชายังไม่ชัดเจนและไม่รู้ว่าเป็นการบูรณาการอย่างไร
9. หน้า 30 ตรวจสอบ/แก้ไขและยืนยันความถูกต้อง กรณีคุณวุฒิอาจารย์พงษ์จันทร์ คล้ายสุบรรณ์
10. หน้า 36 ข้อ 4.3 การใช้คําภาคเรียนหรือจะเป็นภาคการศึกษา ก็ให้เป็นแบบเดียวกัน
11. หน้า 93 แก้ไขการพิมพ์ผิด จาก วรรณกรรมอาเซีย เป็น วรรณกรรมอาเซียน
12. หน้า 108 ข้อ 16 รหัสวิชาซ้ํากับวิชาอื่น และชื่อภาษาอังกฤษพิมพ์ตกคําว่า for
13. ประวัติอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่มีงานวิจัย แต่ถ้ามีก็ให้ระบุรายละเอียดเพิ่ม
14. อาจารย์ที่เกษียณแล้ว ให้ช่วยตรวจสอบและมีหลักฐานการจ้าง/สัญญาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยด้วย
15. ตรวจสอบ แก้ไขการพิมพ์ วรรคตอน คําถูกผิด ชื่อ-สกุล คุณวุฒิอาจารย์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 6.1 ข้อเสนอแนะการการจัดทําหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สาระสําคัญโดยย่อ
1. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน ในโอกาสต่อไปที่มีการปรับปรุงหลักสูตร ให้ทบทวนแก้ไข
เช่น การกําหนดรหัสวิชาให้สอดคล้องกับเนื้อหาและชั้นปี ชื่อวิชาภาษาอังกฤษควรใช้คําให้ถูกต้อง คําอธิบาย
รายวิชาต้องเป็นภาษาไทยทั้งหมดไม่มีภาษาอังกฤษปนอยู่ จะไม่ขึ้นต้นประโยคด้วยคําว่า “ศึกษา” และภายใน
คําอธิบายจะไม่มีคําว่า ได้แก่, เช่น , อาทิ, เป็นต้น แต่ควรระบุว่าจะให้เรียนรู้เรื่องอะไรก็ระบุเนื้อหา ผลการเรียนรู้
ที่ได้ไว้ในคําอธิบายรายวิชา
2. ทบทวนการกําหนดให้เรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
นั้นเป็นการเพิ่มหน่วยกิตให้นักศึกษา จะทําให้วิชาเอกไม่เข้มแข็ง และไม่ได้ช่วยให้นักศึกษาเก่งภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น แต่หากยังคงมีอยู่ก็สามารถบูรณาการสอนได้ ในส่วนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ได้บังคับ
เรียนแต่เป็นการขอความร่วมมือ
3. เรื่องวิธีการสอนของอาจารย์ แผนการสอน (มคอ.3) จะมีกระบวนการเรียนการสอนอย่างไรที่จะ
สร้างคน ไม่ใช่มีเพียงแต่รายวิชา แต่ต้องมีการบูรณาการเข้าไปและการสอนที่ไม่ใช้แต่บรรยาย หรือการสอนที่มี
คําตอบอยู่แล้วใน Google ไม่ควรนํามาสอนในห้องเรียน
4. กรณี ที่นํา ชื่ ออาจารย์ ที่เ กษี ยณแล้ว หรือคนนอก เป็ น อาจารย์ ป ระจํ าหลั กสูต ร/ผู้ รั บ ผิด ชอบ
หลักสูตรนั้นขอให้คณะ สาขาวิชาตรวจสอบและมีหลักฐานการจ้าง/สัญญาจ้างก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2558
สาระสําคัญโดยย่อ
นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาวิชาการ
นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2558
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุ ม อยุ ธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2 อาคารสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ปิดประชุมเวลา 11.07 น.
นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ ผูต้ รวจ/ทาน
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