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มติสภาวิชาการ
 พิจารณาเรื่องการศึกษา  การบริหารงานทัว่ ไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ พิจารณาหมวดวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
อาจารย์สาโรช สอาดเอี่ยม กรรมการสภาวิชาการ ผู้แทนคณะครุศาสตร์
นาเสนอการปรับ ปรุงหมวดวิชาชีพ ครู มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏเชีย งใหม่ (ปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
ตามที่ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ ทั้ง ๓๘ แห่ง ได้ร่ว มกัน พัฒ นาหลัก สูต รครุศ าสตรบัณ ฑิต สาหรับ
ผลิตครู ๔ ปี ตามนโยบายของรัฐบาลและมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ส าหรั บ การจั ด ท าหลั ก สู ต รได้ มี ก ารป ระชุ ม คณ บ ดี ค ณ ะครุ ศ าสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง เพื่อมอบให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา
หลักสูตรต่าง ๆ ในส่วนของหมวดวิชาชีพครู นั้น ผู้รับผิดชอบดาเนิ นการหลัก ได้แก่ ดร.ปิยาภรณ์
พุ่มแก้ว ตาแหน่งรองคณบดีฝา่ ยวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การด าเนิ นการจั ดท าหมวดวิชาชีพครู นั้ นจะมี ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.วี รสิ ทธิ์
สิ ทธิ ไตรย์ ที่ ปรึกษารั ฐมนตรี ช่ วยว่ าการกระทรวงศึ กษาธิ การ เป็ นประธานที่ ประชุ มคณะท างาน
โดยการท างานจะแบ่ งเป็ นกลุ่ มย่ อยรับผิดชอบในแต่ ละวิ ชา พร้อมทั้ งก าหนดช่วงเวลาน าเสนองาน
ต่อกลุ่มใหญ่ และดาเนินการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อดาเนินการวิพากษ์หลักสูตรเสร็จสิ้น ส่วนกลาง
ได้ มี ก ารปรั บ แก้ ไขข้ อมู ล ตามที่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได้ ให้ ข้ อ เสนอแนะ จากนั้ นจึ งน าส่ ง ไฟล์ ที่ ส มบู ร ณ์
ให้ ผู้ ป ระสานงานของแต่ ล ะมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ไ ด้ ม อบหมาย
ให้ค ณะครุศาสตร์ด าเนินการจัด ท าในส่วนของการกาหนดรหัสรายวิชา และพิจารณาคาอธิบ าย
รายวิชาให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ จากการประชุ มร่วมกับ ส่วนกลางที่ประชุมได้ชี้แจง หากมหาวิทยาลัยใด
ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคาอธิบายรายวิชาต่าง ๆ สามารถดาเนินการได้ แต่ทั้งนี้เนื้อหาสาระ
ที่ป รับ แก้ไขไม่ค วรเกิ นร้อยละ ๒๐ จากคาอธิบ ายรายวิชาเดิมที่ส่วนกลางได้กาหนดไว้ เพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะที่กาหนดไว้แต่ละชั้นปี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๖.๑ นาเสนอ
สภาวิชาการเพื่อพิจารณา

-๒-

ที่ป ระชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ หน้า ๒๐ รายวิชา ER 3201 การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ให้แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิม “Research and Development
in Innovation and Learning” เป็น “Research and Development in Learning Innovation”
มติที่ประชุม
๑) เห็ นชอบ หมวดวิ ชาชี พ ครู มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏเชี ย งใหม่ (ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๒)
๒) มอบผู้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รน าข้ อ เสนอแนะที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการ
ไปปรั บ แก้ ไ ข แล้ ว ให้ งานเลขานุ ก ารสภาวิ ช าการเป็ น ผู้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งก่ อ นน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

