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รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2559
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559
เวลา 13.50 – 16.15 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
**********************************
ผู้มาประชุม
1. อาจารย์จิรศักดิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร
3. อาจารย์บวรศรี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา
5. อาจารย์สุวรรณ
6. นางสาวสุนีย์
7. อาจารย์ศุภฤกษ์
8. อาจารย์อรคนางค์
9. อาจารย์ขวัญมั่น
10. อาจารย์กิตติ์ธเนศ
11. อาจารย์ภัธภร
12. อาจารย์กรกนก
13. นางสาวเพลินตา
14. นางอริสสา
15. นางอมรรัตน์
ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์ ดร.เกษม
2. อาจารย์ธาตรี
3. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์
4. อาจารย์ ดร.นริสานันท์

ชุมวรานนท์
ภู่สาระ
มณีพงษ์
(แทน)
พูลผล
(แทน)
อาจคงหาญ (แทน)
ชวนประสงค์ (แทน)
แก้วศรีงาม
นวลเจริญ
ภูริลดาพันธ์
วิวรรธน์โชติ
หลั่งประยูร
ประทุมสุวรรณ
โมสกุล
บัวเจริญ
อมรนาถ
บารุงเวช
มหันตรัตน์
สนั่นเสียง
เดชสุระ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู

บุญญานุวัตร

6.
7.
8.
9.

เฮงสุวรรณ
ณ นคร
เกลี้ยงสอาด
คณาพร

อาจารย์ ดร.จงกล
อาจารย์ ดร.อาชวิน
อาจารย์สุดารัตน์
อาจารย์เอกรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิชาการสถิติ

อธิการบดี
ติดราชการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย ติดราชการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
ติดราชการ
ผู้อานวยการ
ติดราชการ
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ผู้อานวยการ
ติดราชการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
ติดราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ติดราชการ
คณะวิทยาการจัดการ
ติดราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ติดราชการ
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10. อาจารย์ศิรินันท์
11. อาจารย์สิริรัตน์
12. อาจารย์ดวงพร

นุยภูเขียว
ผลหมู่
รื่นเรืองฤทธิ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เปิดประชุม เวลา 13.50 น.
อาจารย์ จิ ร ศั ก ดิ์ ชุ ม วรานนท์ ประธาน พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า คณะกรรมการเกิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของ
คณะกรรมการครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ทราบ
อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ประธาน แจ้งให้ทราบว่า
1. อาจารย์ ดร.เกษม บารุงเวช ประธาน ได้มอบหมายให้ อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองประธาน
เป็นประธานในการประชุมแทนเนื่องจากติดราชการ
2. หากหน่วยงานใดมีแผนการดาเนินงานที่เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ ให้หน่วยงานเขียนเสนอโครงการ
ด้านงานวิเทศสั มพันธ์ เพื่อของบประมาณยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งมายังกองนโยบาย
และแผนภายในวันที่ 2 กันยายน 2559
3. ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ยังคงมีกิจกรรมการส่ งอาจารย์เดินทางไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ
ต่างประเทศ และนอกจากจะส่งอาจารย์ไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศนิวซีแลนด์
แล้ ว อาจจะส่งอาจารย์ ไปฝึ กอบรมภาษาอังกฤษ ณ Abhinav Education Society’s Institute of
Management and Business Administration, University of Pune, India ประเทศอินเดีย และ Western
Michigan university ประเทศสหรัฐอเมริกา และอื่นๆ ด้วย
4. ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 จะมี โ ครงการการพั ฒ นายกระดั บ ภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง รองอธิ ก ารบดี
ฝ่ า ยวิ ช าการ จะแจ้ ง ให้ ท ราบในเรื่ อ งแจ้ ง เพื่ อ ทราบจากคณะกรรมการวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. Abhinav Education Society’s Institute of Management and Business Administration,
University of Pune, India มีหนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัยว่า นอกจากมีการทาความร่วมมือกับคณะวิทยาการ
จัดการแล้ว ขณะนี้มีความสนใจที่ขยายความร่วมมือกับสาขาอื่นๆ ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559
นางอริสสา บัวเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นาเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไข หน้า [2-3] เปลี่ยนจาก “มหาวิทยาลัยเคียวอิคุ”
เป็น “มหาวิทยาลัยโอซาก้าเคียวอิคุ”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2559
อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ประธาน นาเสนอเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมดังนี้
ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
3.1
ขอความเห็นชอบการจัด
สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
TOEFL ให้กับบุคลากร
สายวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม/
ข้อเสนอแนะและข้อสั่งการ
เห็นชอบให้ทางศูนย์ภาษาและ
การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็น
ผู้ดาเนินการจัดสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ TOEFL ให้กับ
บุคลาการสายวิชาการทั้ง
มหาวิทยาลัย โดยจะดาเนินการ
ในช่วงเดือนมิถนุ ายน 2559 และ
มอบหมายให้อาจารย์เอกรัตน์
คณาพร อาจารย์ประจาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เสนอโครงการและแผนการ
ดาเนินงานมายังมหาวิทยาลัย

ผลการปฏิบัติตามมติ
อาจารย์บวรศรี มณีพงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แจ้งให้ทราบว่าจะดาเนินการ
ประสานติดตามความคืบหน้าจาก
อาจารย์เอกรัตน์ คณาพร และ
จะรายงานให้ทราบในที่ประชุม
คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาครั้งต่อไป
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ระเบียบ
เรื่อง
วาระที่
3.3 ขอความเห็นชอบการทา
ความร่วมมือกับ
Universitas
Simalungun
ประเทศอินโดนีเซีย

3.4

ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ร่วมระหว่างสาขาในคณะ
กับมหาวิทยาลัยจี่หนาน
ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

มติที่ประชุม รับทราบ

มติที่ประชุม/
ข้อเสนอแนะและข้อสั่งการ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มีมติให้ตรวจสอบมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
ดังกล่าว และหากได้รับการ
ยืนยันเรียบร้อยแล้วให้นาเสนอ
เพื่อพิจารณาในที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา อีกครั้งหนึ่ง

การประชุ ม คณะกรรมการสภา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า ค รั้ ง ที่
3/2559 เมื่ อ วั น ที่ 3 มี น าคม
2559 มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
และมอบ ให้ อ าจา รย์ ด ว งพ ร
รื่ น เ ริ ง ฤ ท ธิ์ ป ร ะ ส า น เ พื่ อ
เตรียมการลงนามต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
งานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทา
หนังสือสอบถาม
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจา
กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
ซึ่งทางสถานทูตฯ ได้แจ้งว่าทาง
สถานทูตฯ ได้จัดทาหนังสือถึง
กระทรวงการศึกษาธิการของ
ประเทศอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตอบ
กลับ หากได้รับการตอบกลับทาง
สถานทูตฯ จะแจ้งให้
มหาวิทยาลัยทราบทันที
อาจาย์ดวงพร รื่นเริงฤทธิ์ ได้แจ้ง
ผลการติดต่อว่ามหาวิทยาลัย
จี่หนานไม่สามารถลงนามความ
ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
ในขณะนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ไม่ได้เปิดสาขาวิชาภาษาไทย
จึงทาให้มีข้อจากัดในด้านการ
แลกเปลี่ยน จึงขอยุติแผนการ
ดาเนินการที่จะทา MOU ร่วมกัน
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากงานวิเทศสัมพันธ์
นางอริสสา บัวเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมนาเสนอเพื่อทราบจาก
งานวิเทศสัมพันธ์ ดังนี้
4.1.1 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งหนังสือแจ้งสาเนาข้อตกลงความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งส านั ก งานที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ และส านั ก งานก ากั บ ดู แ ลพระธรรมทู ต
ไปต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการดาเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และการอนุรักษ์
เผยแพร่ พัฒนางานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกิดความร่วมมืออันดีในการสนับสนุน ส่งเสริมการ
ปลูกฝังด้านศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรมอันดีงามตามพระธรรมคาสอนให้แก่นั กศึกษา หากหน่วยงานใดสนใจ
สามารถติดต่อสอบถามได้กับงานวิเทศสัมพันธ์
4.1.2 บริ ษั ท ซี เ อ็ ด ยู เ คชั่ น จ ากั ด (มหาชน) ส่ ง หนั ง สื อ เสนอข้ อ สอบวั ด สมิ ธิ ภ าพทางภาษาอั ง กฤษ
อิงกรอบมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) สาหรับ
นักศึกษาด้วยระบบออนไลน์ ในราคาชุดละ 170 บาท สาหรับนักศึกษา และหากหน่วยงานใดสนใจสามารถติดต่อ
สอบถามได้จากงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน
4.1.3 สรุปงบประมาณด้านงานวิเทศสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
4.3.1.1 งบประมาณแผ่นดิน โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน จานวน 11 โครงการ จานวน
เงินทั้งสิ้น 2,900,000 บาท ใช้ไป 2,460,404.07 บาท คงเหลือ 439,595.93 บาท
4.3.1.2 งบประมาณรายจ่ า ยเงินค่ าบารุ งการศึกษา จานวน 2 โครงการ จานวนเงิ นทั้งสิ้ น
1,375,000 บาท ใช้ไป 587,302 บาท คงเหลือ 787,698 บาท
4.1.4 แนวทางการจั ด สรรงบประมาณด้ า นงานวิ เทศสั มพั น ธ์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะดาเนินงานด้านงานวิเทศสัมพันธ์ ให้หน่วยงานเขียนโครงการเสนอมายังงาน
วิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน ภายในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น.
4.1.5 แผนยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ มีดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการผลิตครู มีแนวทางการพัฒนาเรื่องการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ต่างประเทศ โดยกาหนดโครงการให้ นักศึกษาครูทุกคนต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล CU-TEP, TOEFL, TOEIC, IELTS หรืออี่นๆที่เทียบได้ตามเกณฑ์มาตฐาน
4.1.6 สรุปผลการดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตามเอกสารแนบ)
4.1.7 อาจารย์ อ รคนางค์ นวลเจริ ญ และอาจารย์ ข วั ญ มั่ น ภู ริ ล ดาพั น ธ์ อาจารย์ ป ระจ าคณะ
มนุษยษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นาเสนอผลการเดินทางไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศนิวซีแลนด์
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบี ย บวาระที่ 4.2 เรื่ อ งน าเสนอเพื่ อ ทราบจากคณะกรรมการวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้
จัดทา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ซึ่ ง จะประกาศใช้ กั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ที่ เ ข้ า ศึ ก ษาตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2559
โดยมีข้อกาหนด ดังนี้
1. ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาจัดรายวิชาภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาให้มีรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ รวมแล้วไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
2. กาหนดให้ทุกสาขาวิชาจัดทารายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการหรือภาษาอังกฤษทางวิชาชีพ หรือการ
จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะด้วยภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 หน่วยกิต
3. ส่ง เสริม ให้ม ีก ารจัด การเรีย นการสอนภาษ าอัง กฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ The Common European Frame work of Reference for Languages (CEFR)
เป็นกรอบความคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
4. ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ในการ
จัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Languages
Teaching : CLT) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการ
5. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการจัดการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสาหรับอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ชาวต่างชาติที่ไม่
มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อม ทั้งในและนอกชั้นเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารา และเอกสารประกอบการสอนภาษาอังกฤษ
8. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในชั้นเรียนและการศึกษาด้วย
ตนเอง
9. กาหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง โดยถือเป็น
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ดังนี้
1) CEFR ไม่ต่ากว่าระดับ B2
2) TOEIC ไม่ต่ากว่า 450
3) TOFEL Paper ไม่ต่ากว่า 43
4) TOFEL CBT ไม่ต่ากว่า 123
5) TOFEL IBT ไม่ต่ากว่า 41
6) IELTS ไม่ต่ากว่า 4
7) CU-TEP ไม่ต่ากว่า 60
8) Ellis ไม่ต่ากว่าระดับ 6
10. ให้บันทึกผลการทดสอบในใบรายงานผลการศึกษา

7

อาจารย์กรกนก ประทุมสุวรรณ อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ แจ้งให้ทราบว่า
1. ตามแนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารของนั ก เรี ย นที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ CEFR ในระดับ B2
2. การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามร่างประกาศดังกล่าว นักศึกษาอาจสามารถเข้าสอบวัดระดับของ
Ellis ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยากาหนดได้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
อาจารย์กิตติ์ธเนศ วิวรรธน์โชติ อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งให้ทราบว่า
สาหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น มีข้อยกเว้นสาหรับการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือไม่ หรือสามารถใช้ ผลคะแนนสอบภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่มีผ ล
คะแนนสอบเป็นไปตามมาตรฐานตามที่แต่ละภาษากาหนดแทนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้หรือไม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า สนับสนุน
ข้อคิดเห็นของอาจารย์กิตติ์ธเนศ วิวรรธน์โชติ อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในร่างประกาศ
ฉบับนี้อาจเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นดังกล่าว แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลการเทียบคะแนนระหว่างภาษาต่างประเทศอื่นๆ
อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน แจ้งให้ทราบว่า
1. ทางสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เล งเห็นว่ามาตรฐานภาษาอังกฤษเป็นมาตรฐานที่
ทุกคนจะต้องมี สาหรับภาษาต่างประเทศอื่นๆ เป็นภาษาที่สาม ซึ่งหากมีความสามารถในภาษาที่ สามได้นั้นถือว่า
เป็นสิ่งที่ดีมาก
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้กับ นักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ Ellis เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไปสอบวัดระดับในมาตรฐานอื่นๆ เช่น TOEIC เพื่อให้นักศึกษามีผลคะแนนสอบที่มีมาตรฐาน
สามารถนาไปใช้ในการสมัครงานหรือเรียนต่อได้
3. ทางมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะให้นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เช่น สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ได้เดินทางไปฝึกประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่
นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา โดยอาจมีแนวทางเก็บค่าใช้จ่ายที่จะใช้ใน
การเดินทางไปต่างประเทศจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละปี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องขอความเหนชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) และ บันทึกข้อตกลง (MOA)
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Toyo University ประเทศญี่ปุ่น
นางอริ สสา บั วเจริ ญ กรรมการและผู้ ช่ วยเลขานุ การ ขออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม ให้ อ าจารย์ บ วรศรี มณี พ งษ์
รองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการคณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ น าเสนอข้อมู ล เพื่อขอความเห็ น ชอบร่า ง MOU
และ MOA ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Toyo University ประเทศญี่ปุ่น
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อาจารย์บวรศรี มณีพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นาเสนอ
ข้อมูลว่า Toyo University ประเทศญี่ปุ่น เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศญี่ปุ่น
มีจานวน 11 คณะ โดย Faculty of Regional Development Studies, Toyo University มีความสนใจที่จะมา
ทา MOA กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้
มีความร่วมมือกับทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างไม่เป็นทางการเป็นระยะเวลานาน จึงเห็นสมควรที่
จะดาเนินความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการโดยการจัดทาบันทึกความเข้าใจ (MOU) และ บันทึกข้อตกลง (MOA)
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Toyo University ประเทศญี่ปุ่น
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้งานวิเทศสัมพันธ์ ติดตามการตอบกลับจาก Toyo
University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหากเห็นชอบกับร่าง MOU และ MOA ฉบับนี้ให้สามารถดาเนินการทาความร่วมมือ
กับ Toyo University ตามกระบวนการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่องกาหนดการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2559
นางอริ สสา บัว เจริ ญ กรรมการและผู้ ช่ ว ยเลขานุ การ ขอแจ้ ง ก าหนดการประชุม คณะกรรมการ
วิเทศสั มพันธ์ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 5/2559 ในวัน พฤหั ส บดี ที่ 22 กันยายน 2559
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.2 เรื่องทบทวนคาสั่งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นางอริ สสา บั วเจริ ญ กรรมการและผู้ ช่ วยเลขานุ การ ขอแจ้ งทบทวนค าสั่ ง คณะกรรมการวิ เ ทศสั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยจะกาหนดรายชื่อคณะกรรมการ จากผู้บริหารที่ ดาเนินงานเกี่ยวกับ
งานวิเทศสัมพันธ์และประธานสาขาภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการและเปิดประชุม
ได้ตามเวลาที่กาหนด
มติที่ประชุม รั บ ทราบ โดยขอเพิ่ ม รายชื่ อ คณะกรรมการวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จานวน 2 ท่าน ดังนี้
1. อาจารย์กรกนก ประทุมสุวรรณ อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์
2. หม่อมหลวงบราลี สุทัศนีย์
อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปิดประชุม เวลา 16.15 น.

