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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 10/2559
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.เกษม บํารุงเวช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
4. รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
6. รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี ฝ้ายเทศ
9. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ศานิต สวัสดิกาญจน์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล
3. ดร.นริสานันท์
4. นางสาวขวัญศิริ

เดชสุระ
ทองพูน

5. นายวิปัศย์กร
6. นางสาวชลวิภา

คล้ายเกตุ
สุลักขณานุรักษ์

อธิการบดี
ประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประชุมเวลา 09.30 น.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2559

[2-3]
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
พิธีถวายคําปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันพุธที่ 7
ธั น วาคม 2559 เวลา 09.00 น. มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยาจั ด พิ ธี ถวายคํ า ปฏิ ญ าณและถวาย
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสขึ้นครองราชย์
สืบสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2
นโยบายจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ดําเนินการ
ดังนี้
1. การเสนออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มอบหมายให้สํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจัดทําข้อมูลแผนการศึกษา แผน ก หรือ แผน ข มีการระบุชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์
วัน เดือน ปีที่พิมพ์ และพิมพ์ที่ใด ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
2. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2559
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศร ภู่ สาระ เลขานุ การสภาวิ ช าการ นํ า เสนอ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2559 ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดทํารายงานการประชุม รวมทั้งนําเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระสํ า คั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระหว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2559
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[2-4]
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 9/2559
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 9/2559 โดยให้แก้ไขดังนี้
1. หน้า [2-3] ระเบียบวาระที่ 1.2 นายกร ทัพรังสี แก้ไขเป็น นายกร ทัพพะรังสี
2. หน้า [2-12] มติที่ประชุม ข้อ 5 วิชาเศรษฐกิจสีเขียน แก้ไขเป็น วิชาเศรษฐกิจสีเขียว
3. หน้า [2-13] บรรทัดที่ 2 คําว่า ตามที แก้ไขเป็น ตามที่
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2559
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 9/2559 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคื บ หน้ า หรื อข้ อมู ล การดํา เนิ น งานและผลการดํ า เนิ นงานตามมติ ที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิ ช าการ
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-4]
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานและผลการดํ า เนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2559
มติ ที่ ปร ะชุ ม รั บทร าบ ข้ อ มู ล ก าร ดํ า เ นิ น งาน แล ะผ ล กา รดํ าเนิ นง านต าม มติ ที่ ปร ะชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2559 และให้นําเรื่องนโยบายจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับเด็ก
พิเศษนําเสนอในที่ประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป
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[2-5]
รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2559
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ
5
5.1

เรื่อง
นําเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ.
2558) (สมอ.08)

5.2

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สั ง คมศึ ก ษา 5 ปี (ฉบั บปี พ.ศ. 2557)
(สมอ.08)

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2557)
(สมอ.08) และนําเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

5.3

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัส
วิชาแกนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2554)
(สมอ.08)

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาแกน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2554)
(สมอ.08) และนําเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

5.4

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ
(MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA)
ระหว่างมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

5.5

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ.
2558) (สมอ.08) และนําเรื่องนี้เสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์และประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรแล้ว และได้นําเรื่องนี้เสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 16
พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ
ส่งเอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์และประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรแล้ว และได้นําเรื่องนี้เสนอต่อ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 16
พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ
ส่งเอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว
และได้นําเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน และงาน
วิเทศสัมพันธ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขและจะนําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในวันที่ 21 ธันวาคม 2559

เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ
(MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA)
ระหว่างมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศ
ญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และนําเรื่องนี้เสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ขอความเห็ น ชอบรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป เห็นชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (สําหรับใช้
(สํ า หรั บ ใช้ จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ) จํานวน 10 รายวิชา
จํานวน 10 รายวิชา และนําเรื่องนี้เสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาแล้ว
และได้นําเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างดําเนินการส่งเอกสารไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2559

[2-6]
ระเบียบวาระ
5
5.6

5.7

5.8

เรื่อง
นําเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ......

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ......
โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
นําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
การพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่
เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา
ประจําภาคเรียนที่ 3/2558
ภาคเรียนที่ 3/2558 จํานวน 43 ราย
จํานวน 43 ราย
โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ และนํา
เรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
การพิจารณาการเสนอให้ประกาศนียบัตร เห็ น ชอบการพิ จ ารณาการเสนอให้
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําภาคเรียน ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ที่ 1/2559 จํานวน 90 ราย
ประจําภาคเรียนที่ 1/2559 จํานวน 90
ราย และนํ าเรื่อ งนี้เ สนอที่ ประชุ มสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

5.9

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี
พ.ศ. 2557) (สมอ.08) และนําเรื่องนี้
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

5.10

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ......

เห็นชอบ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และให้นําเรื่องนี้เสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและ
ยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป

5.11

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ.
2558) (สมอ.08) และนําเรื่องนี้เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาแล้ว และได้
นําเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการและจะนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 มกราคม 2560
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและผู้เกี่ยวข้องแล้ว และได้นํา
เรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติการให้ปริญญาเรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและผู้เกี่ยวข้องแล้ว และได้นํา
เรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู เรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและผู้เกี่ยวข้องแล้ว และได้นํา
เรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ใน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและผู้เกี่ยวข้องแล้ว ขณะนี้กําลัง
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการ และจะนําเรื่องนี้เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง
กฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างดําเนินการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยในวันที่ 21 ธันวาคม 2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2559

[2-7]
ระเบียบวาระ
5
5.12

5.13

เรื่อง
นําเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)

ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงชื่ อ
อาจารย์ ประจํ าหลั กสู ตร อาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รในเล่ ม หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
(สมอ.08) และนําเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว และได้นําเรื่องนี้
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 16
พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการส่ง
เอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างดําเนินการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์
ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในเล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
และนําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.2

ข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้
ที่

สาขาวิชา

1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

2
3
4
5
6
7

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/
ที่เกี่ยวข้อง
(เห็นชอบ)
28 ส.ค. 2558

สภาวิชาการ
(เห็นชอบ)

สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ)

สกอ.
(รับทราบ)

7 ต.ค. 2558

21 ต.ค. 2558

17 มิ.ย. 2558

4 พ.ย. 2558

18 พ.ย. 2558

5 ส.ค.59

23 ธ.ค. 2558

3 ก.พ. 2559

17 ก.พ. 2559

15 ส.ค.59

13 ม.ค. 2559

3 ก.พ. 2559

17 ก.พ. 2559

25 ม.ค. 2559

3 ก.พ. 2559

17 ก.พ. 2559

27 ก.ค.59

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559

29 มิ.ย.59

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559
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ที่

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/
ที่เกี่ยวข้อง
(เห็นชอบ)

สภาวิชาการ
(เห็นชอบ)

สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ)

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559

16 ก.พ. 2559

2 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559

29 มิ.ย.59

16 ก.พ. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

12 ต.ค.59

10 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

12 ต.ค.59

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

27 ก.ค.59

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

29 มิ.ย.59

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

27 ก.ค.59

2 มี.ค. 2559

30 มี.ค. 2559

20 เม.ย. 2559

5 ส.ค.59

2 มี.ค. 2559

7 เม.ย. 2559

20 เม.ย. 2559

5 ส.ค.59

2 มี.ค. 2559

7 เม.ย. 2559

20 เม.ย. 2559

10 มี.ค. 2559

7 เม.ย. 2559

20 เม.ย. 2559

สกอ.
(รับทราบ)

29 มิ.ย.59

มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ปีการศึกษา 2559
ระเบียบวาระที่ 3.3

ข้อมูลภาพรวมการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอ ข้ อ มู ล ภาพรวม
การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันที่
12 กรกฎาคม 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.2

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ การสภาวิ ช าการ นํ า เสนอ ข้ อมู ล รายงานผล
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในปี การศึ กษา 2558 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา (ข้ อมู ล
วันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.3

การเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอเรื่อง การเปลี่ยนแปลง
แผนการเรียนของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1

การพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2559 จํานวน 8 ราย
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ การพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2559 จํานวน 8 ราย
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ได้ ยื่ น คํ า ร้ อ งขอสํ า เร็ จ การศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 1/2559
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 จํานวน 8 ราย และได้มีการตรวจสอบดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสําเร็จการศึกษากับทางเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ ทําการตรวจสอบแบบคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและเอกสารประกอบการขอยื่น
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
-ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารขอสําเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสําเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานํากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนําเอกสารมาส่งอีกครั้ง
-ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาทําเรื่องขอยื่นไว้
เพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นสําเร็จการศึกษาแก่ทาง
เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และ
แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
 ผ่านการสอบประมวลความรู้
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปาก
เปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
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จํานวนนักศึกษาที่ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1/2559 จํานวน 8 ราย
จํานวน
ลําดับ
หลักสูตร
ชาย
หญิง
รวม
1
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก 2
2
2
4
2
ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้) แผน ก แบบ ก 2
2
2
3
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) แผน ก แบบ ก 2
1
1
4
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ข
1
1
รวม
3
5
8
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2559 จํานวน 8 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1/2559 จํานวน 8 ราย โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
นําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. โดยภาพรวมบทคัดย่อมีการพัฒนาดีขึ้น แต่ต้องตรวจสอบความครบถ้วนของข้อความ เนื่องจากพบว่า
ยังมีการแปลบทคัดย่อฉบับภาษาไทยกับฉบับภาษาอังกฤษแปลข้อความไม่ครบ แปลข้ามไป ซึ่งอาจารย์ที่
ปรึกษาควรช่วยกันตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษก่อน และให้อาจารย์ชาวต่างชาติตรวจสอบอีกครั้ง
2. ควรจัดทําคู่มือคําศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยๆ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง มีการตรวจสอบซ้ํา
เรื่องศัพท์เทคนิค เช่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือชื่อหน่วยงานอื่น ๆ ควรใช้
คําศัพท์เฉพาะของหน่วยงานนั้น
3. มอบสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจัดทําข้อมูลแผนการศึกษา แผน ก หรือ แผน ข มีการ
ระบุชื่อวารสารที่ลงตีพิมพ์ วันเดือนปีที่พิมพ์และพิมพ์ที่ใด เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5.2

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยสาขาวิ ชาการจัดการการเรี ยนรู้ ขอความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) เนื่องจาก ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย
ประจําหลักสูตรได้ย้ายไปประจําหลักสูตรอื่น คณะและสาขาวิชาจึงต้องปรับเปลี่ยน นางสาวปิยะธิดา ทองอร่าม
มาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแทน เพื่อให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิ ชาการ ขออนุ ญาตที่ ประชุ มให้ ดร.ชมพูนุ ท สุขหวาน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ นําเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
(สมอ.08) เนื่ องจาก นางสาวสุ ธ ากร วสุ โ ภคิ น อาจารย์ ป ระจํ า หลั กสู ต รได้ ล าออกจากราชการ คณะและ
สาขาวิชาจึงต้องปรับเปลี่ยน นางวริสรา จุ้ยดอนกลอย มาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแทน เพื่อให้เป็นปัจจุบัน
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
และให้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
และการสอนภาษาไทย 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
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ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิ ชาการ ขออนุ ญาตที่ ประชุ มให้ ดร.ชมพูนุ ท สุขหวาน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) เนื่องจาก นางสาวปิยะธิดา ทองอร่าม
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ย้ายไปประจําหลักสูตรอื่น คณะและสาขาวิชาจึงต้องปรับเปลี่ยน นางสาวสิรีพัชร แสงสว่าง
มาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแทน เพื่อให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งที่
8/2559 เมื่ อวั นที่ 23 พฤศจิ กายน 2559 ที่ ประชุ มมีมติ เห็ นชอบ และนํ าเรื่ องนี้ เข้ าที่ ประชุ มคณะกรรมการ
สภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ปี (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ปี (ฉบับปี
พ.ศ. 2558) (สมอ.08) โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) มีจํานวนนักศึกษาน้อยมาก แต่อาจารย์ประจําหลักสูตรมี
หลายท่าน มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้มีการบูรณาการในการจัดทําหลักสูตรร่วมกัน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของ
หลักสูตร อีกทั้งการใช้อาจารย์ต่างคณะมาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและเสนอให้
สภามหาวิทยาลัยขับเคลื่อนนโยบายนี้ สําหรับการใช้อาจารย์ต่างคณะมาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกันนั้น
สามารถดําเนินการได้ไม่กระทบต่อระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร เพราะตัวหลักสูตรกับชื่ออาจารย์ใช้สูตร
คํานวณต่างกัน
2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายเกี่ยวกับการนําอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการแล้วมาเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตร แต่ทั้งนี้ควรตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมตามข้อกําหนดที่เป็นปัจจุบัน
ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ ว ยสาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ขอความเห็ น ชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี
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พ.ศ. 2554) (สมอ.08) เนื่องจากนําศักยภาพไปใช้ในระดับปริญญาตรี และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคงเหลืออาจารย์ประจําหลักสูตร รายที่ 1 คือ ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ และ
รายที่ 2 คือ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ เพื่อดูแลควบคุมให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษาที่ยังคง
ค้างจํานวน 9 ราย โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่
9/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่
5/2559 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08)
ระเบียบวาระที่ 5.6

การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการสําเร็จการศึกษา
และระดับปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 2 ราย (วาระลับ)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอเรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงการสําเร็จการศึกษาและระดับปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 2 ราย (วาระลับ)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับข้อร้องเรียงจากนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ กรณีที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษาล่าช้าและไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และขอให้
มหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบกพร่องนั้น คณะวิทยาการจัดการจึงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวพบว่าเหตุที่
เกิดเพราะอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่งผลการเรียนล่าช้าทําให้ไม่สําเร็จการศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2/2558 และส่งผลให้รวมระยะเวลาการศึกษาเกิน 8 ภาคเรียน จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันสําเร็จการศึกษาและระดับปริญญา
ของนักศึกษา จํานวน 2 ราย ตามที่คณะวิทยาการจัดการเสนอ
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการสําเร็จการศึกษา
จากภาคฤดูร้อน/2558 เป็นภาคเรียนที่ 2/2558 และระดับปริญญาเกียรตินิยมดังนี้
1. นางสาวอมลวรรณ มาโต ให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2. นางสาวแก้วกานดา เนียรประดิษฐ์ ให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวันที่สําเร็จการศึกษาจากภาคฤดูร้อน/2558 วันที่ 2 กันยายน
2559 เป็นภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่ 27 มิถุนายน 2559 และระดับปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 2 ราย
คือ นางสาวอมลวรรณ มาโต ให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และนางสาวแก้วกานดา เนียรประดิษฐ์
ให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2559

[2-15]
ระเบียบวาระที่ 5.7

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รองศาสตราจารย์ศานิต
สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ ว ยสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขอความเห็ นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
(สมอ.08) เนื่ องจาก นายชั ย พฤกษ์ ชู ดํ า อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รได้ เ สี ย ชี วิ ต คณะและสาขาวิ ช าจึ ง ต้ อ ง
ปรับเปลี่ยน นางสาวธราภรณ์ สถาปิตานนท์ มาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแทน เพื่อให้เป็นปัจจุบันและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
ระเบียบวาระที่ 5.8

ขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รองศาสตราจารย์ศานิต
สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ ว ยสาขาวิ ชาสาธารณสุ ขศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เนื่องจากหลักสูตรได้
ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร คณะและสาขาวิชาจึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และให้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2559

[2-16]
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559) โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมี
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการดังนี้
1. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ควรเขียนหลักการเหตุผล ในการปรับชื่อปริญญา และมีการจัดทําร่างพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจํา
ตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปพร้อมกัน
2. วิชาส่วนใหญ่เป็นวิชาบรรยาย ควรปรับให้เป็นปฏิบัติการเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติ มีรายวิชาที่
ลงสู่ ชุมชนเพิ่ มขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้ ภูมิปั ญญาท้องถิ่นได้ เช่น วิชาระบาดวิทยา วิชาการให้คําปรึ กษาด้าน
สาธารณสุข วิชาอนามัยโรงเรียน วิชาเภสัชวิทยาเบื้องต้น วิชาการสาธารณสุขทั่วไป วิชาอนามัยชุมชน และเมื่อปรับ
หน่วยกิตเป็นปฏิบัติแล้วให้ปรับคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกัน รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนควรให้นักศึกษาได้ศึกษา
ค้ นคว้ านอกชั้ นเรี ยน ไม่ ควรสอนแบบบรรยายทุ กสั ปดาห์ และในการสอนของอาจารย์ ควรสอนในสิ่ งที่ แตกต่ าง
นอกเหนือจากที่นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้ามาแล้ว
3. หน้า 2 ให้ตัดข้อ 8.1.5 ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุขศาสตร์ออก
4. หน้า 3 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้ปรับการเขียนที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจให้
ชัดเจนขึ้น
5. หน้า 6 ข้อ 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร ควรปรับการเขียนให้คมชัดยิ่งขึ้น และจะต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วย ส่วนข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ ข้อ 1.3.4 ให้เปลี่ยนคําจาก “ความเชี่ยวชาญ” เป็นคํา
อื่นเช่น มีความสามารถ
6. หน้า 11 การกําหนดลักษณะเนื้อหาวิชา หลักการทางด้านสาธารณสุขไม่ควรเป็นเลข 7 ควรจะเป็น
เลขในลําดับต้น ๆ
7. หน้า 14 เสนอให้ทบทวนและปรับวิชาเคมีเบื้องต้นให้มีเนื้อหาวิชาเพียงพอที่นักศึกษาจะมีความรู้และ
สามารถเรียนวิชาชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไปได้ และเป็นไปตามกรอบของวิชาชีพ
8. หน้า 15-16 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขและกลุ่มวิชาชีพเฉพาะฯ ให้จัดเรียงลําดับของรหัสวิชาใหม่ ส่วน
วิชา4073705 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข ในตารางเปรียบเทียบจัดอยู่ในกลุ่มการจัดการ
ระบบสารสนเทศฯ ดังนั้นควรปรับรหัสวิชาตําแหน่งที่ 5 จากเลข 7 เป็นเลข 4 และตรวจสอบชื่อวิชาที่มีคําว่า
“ในงานสาธารณสุข” “ทางสาธารณสุข” ภาษาอังกฤษจะใช้คําไหน หรือจะแก้ไขเป็นคําใดก็ให้ตรงกัน เพราะ
พบว่ามีการใช้คําว่า in บางวิชาใช้คําว่า for
9. หน้า 16 วิชาการวางแผนและประเมินโครงการสาธารณสุข ชื่อภาษอังกฤษควรแก้ไขเป็น Program
Planning and Evaluation in Public Health Project
10. หน้า 33 ข้อ 3.3.1 (3)กับ (4) ไม่ใช่ทักษะทางปัญญาควรตัดออก และอาจไปเพิ่มในด้านทักษะการ
ฝึกปฏิบัติ
11. หน้า 37-39 ตรวจสอบการ mapping ใน 3 ด้านแรกให้ครบทุกวิชา
12. หน้า 68 วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 2 ให้เพิ่มเงื่อนไขรายวิชาที่ต้อง
ผ่านมาก่อนคือวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 1
13. หน้า 100-104 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรมีแต่ผลงานวิจัย และควรพัฒนาให้มี
ตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
14. เนื่องจากหลักสูตรนี้มีนักศึกษาจํานวนมาก เสนอว่าหลักสูตรนี้อาจปรับหลักสูตรให้มี 2 แขนงวิชา
และจัดทําหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2559

[2-17]
15. การระบุหน้าปกหลักสูตร ให้ระบุปี พ.ศ. ตามวันที่ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
16. ให้คณะและสาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้อง ควบถ้วน และจัดทําตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.9

ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์
ศิริพรวิศาล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอ
เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เนื่องจากหลักสูตรได้ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุง
หลักสูตร คณะและสาขาวิชาจึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยคณะกรรมการวิชาการมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย
ซึ่งมอบให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาตัดสินใจว่าควรจัดทําหลักสูตร
อย่างไร หรือมีการพัฒนาในทิศทางที่แตกต่างกว่านี้ เช่น บูรณาการศาสตร์ การทําหลักสูตรร่วมหรือเอกคู่ เพื่อ
เป็ น ไปตามทิ ศทางนโยบายของสภามหาวิ ทยาลั ย แต่ ห ากคณะและสาขาวิ ช ายื น ยั น ตามเดิ ม ก็ ให้ เ สนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป รวมทั้งที่ประชุมมีข้อเสนอในหลักสูตรคณิตศาสตร์ (วท.บ.) หลักสูตรเคมี ซึ่งจํานวน
นักศึกษาค่อนข้างน้อยแต่นักศึกษามีคุณภาพ มีงานทํา การปรับหลักสูตรต่อไปอาจทําเป็นเอกคู่ แต่ต้องคํานึงถึง
ธรรมชาติวิชา ผู้เรียนและการประชาสัมพันธ์ก็มีส่วนช่วย ส่วนข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของคณะกรรมการสภาวิชาการ
มีดังนี้
1. หน้ า 3 - 4 ข้ อ 11 และข้ อ 12 การเขี ย นสถานการณ์ ยั งไม่ มีข้อมู ลความต้ องการที่ แสดงให้ เ ห็ น
ความสําคัญ ความจําเป็น ความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งจะทําให้หลักสูตรเด่นชัดและมีคุณค่ามากขึ้น ควรสรุป
ข้อความ ข้อมูลที่สํารวจและผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมในหัวข้อนี้
2. หน้า 4 ข้อ 13.2 ให้ปรับการเขียนบรรยายใหม่ โดยระบุเพียงรายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาอื่น
3. หน้า 6 ข้อ 1.1ปรัชญาให้เพิ่มเรื่องการเกษตร อุตสาหกรรม โดยเขียนให้เป็นเนื้อความเดียวกัน และ
ข้อ 1.2 ความสําคัญให้ทบทวนการเขียนความสําคัญของหลักสูตรอีกครั้ง
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4. หน้า 7 1.3 วัตถุประสงค์ ให้เพิ่มคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา ข้อ
1.3.2 ที่จะให้บัณฑิตมีความรู้เฉพาะทางในงานวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 เรื่องนั้น พบว่ารายวิชาที่จะทําให้
บัณฑิตมีความรู้เฉพาะทางใดทางหนึ่งน้อยเกินไปอาจไม่สามารถผลิตบัณฑิตให้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ และการ
เขียนให้ปรับเป็นความเรียงไม่แยกเป็นข้อ
5. หน้ า 10 ให้ ทบทวนจุ ด คุ้ มทุ น จํ า นวนรั บ นั กศึกษา เนื่ องจากสาขาวิ ช านี้ มีนั กศึ กษาจํ า นวนน้ อย
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องเขียนให้เห็นความจําเป็นจริง ๆ และเพิ่มกลยุทธ์การรับนักศึกษาให้มีจํานวนมากขึ้น
6. คณะและมหาวิทยาลัยอาจทําความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อเป็นการรองรับอาชีพให้
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เพราะจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนิคมอุตสาหกรรมจํานวนมาก
ก็จะช่วยสร้างความสนใจและความมั่นใจในการเข้าศึกษา
7. หน้า 12 รายวิชาที่มีเลขรหัสลักษณะเนื้อหาวิชาที่กําหนดเป็นเลข 5 ซึ่งหมายถึงวิชาจุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม แต่ในโครงสร้างหลักสูตรกับมีหลายวิชาที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นระดับอุตสาหกรรม แต่กับเป็นวิชาด้าน
อาหารเช่นรายวิชาตามหน้า 77 หน้า 81
8. หน้า 13 วิชา 9001110 ภาษาอังกฤษผ่านสาระบันเทิง ให้แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ คําว่า through ใช้
ตัวพิมพ์เล็ก
9. หน้า 16 วิชา 4111104 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ชื่อวิชาภาษาอังกฤษคําว่า statistic ให้เติม s
ต่อท้าย
10. หน้า 17 วิชา 4033205 ราวิทยาเบื้องต้น ชื่อภาษาอังกฤษควรมีคําว่า Introductory วิชา
4032203 การจัดจําแนกแบคทีเรียชื่อภาษาอังกฤษให้ตัดคําว่า of ออก วิชา 4032217 การใช้เครื่องมือและการ
ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาควรแยกวิชาออกจากกัน ไม่ควรนําสองอย่างมารวมกัน
11. หน้า 18 วิชา 4034702 โครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา ชื่อภาษาอังกฤษจะไม่มีคําว่า Senior วิชา
4033212 การเก็บรักษาจุลินทรีย์ให้แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง วิชา 4034219 ชีวสารสนเทศเบื้องต้นชื่อ
ภาษาอังกฤษคําว่า Basic จะแปลว่าพื้นฐาน ให้แก้ไขให้ถูกต้อง และวิชา 4034704 จุลชีววิทยาการสุขาภิบาล
กําหนดรหัสวิชาที่มีเนื้อหาทางสัมมนาและปัญหาพิเศษซึ่งรายวิชาไม่สัมพันธ์กับรหัสวิชาให้ปรับใหม่
12. หน้า 19 วิชา4034507 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อภาษาอังกฤษคําว่า product ให้เติม s
13. หน้า 20 วิชา 4034602 ชั่วโมงฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ จาก 250 ชั่วโมง ต่างกับจํานวนชั่วโมง
วิชาสหกิจศึกษามากเกินไป ควรปรับให้ใกล้เคียงกันมีความสมเหตุสมผล
14. หน้า 22 แผนการเรียนภาคการศึกษาที่ 2 รวมจํานวนหน่วยกิตผิด ควรแก้ไขเป็น 17 หน่วยกิต
15. การระบุหน้าปกหลักสูตร ให้ระบุปี พ.ศ. ตามวันที่ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
16. หน้า 38 ข้อ 2.1.1 (2) คําว่ามีวินัย ให้ย้ายมาอยู่ในข้อ (3)
17. หน้า 39 ข้อ 2.2.1 (2) มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงฯ ให้ตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจากพบว่าบาง
วิชาไม่ได้นําตัวแปรด้านนี้มาอยู่ในคําอธิบายรายวิชา ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเฉพาะทาง
18. หน้า 43-49 ให้ทบทวนตรวจสอบการกําหนด mapping ทุกรายวิชาให้ครบถ้วนในแต่ละด้าน
รวมทั้งให้ถูกต้องสัมพันธ์กับคําอธิบายรายวิชา เนื่องจากพบว่ามีหลายวิชาที่มีการกําหนด mapping แต่ไม่
สัมพันธ์กับคําอธิบายรายวิชา เช่น วิชาการจัดจําแนกแบคทีเรีย วิชาไวรัสวิทยา ฯลฯ
19. หน้า 89 วิชา 4031104 ให้แก้ไขจากชีววิทยาของเซลล์ เป็น ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์
20. จุดเด่นของหลักสูตร ควรเน้นภาคปฏิบัติและเรื่องจิตสาธารณะ
21. ตรวจสอบแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมด ตรวจสอบการพิมพ์อักษรถูก-ผิด การวรรคตอนให้
ถูกต้องทั้งเล่มหลักสูตร
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22. ให้คณะและสาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้อง ควบถ้วน และจัดทําตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.10

ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวน 1 ราย (วาระลับ)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
เลขานุการคณะกรรมการพิจ ารณาตํา แหน่ งทางวิช าการ (ก.พ.ว.) นํา เสนอเรื่องขอความเห็น ในการกํ าหนด
ตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย (วาระลับ)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่งานบริหารบุคคล (ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ว.) ได้นําเสนอขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย คือ นางสาวอรกช เก็จพิรุฬห์ ซึ่งผ่านการประชุมกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพื่อทําหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวน 1 ราย คือ นางสาวอรกช เก็จพิรุฬห์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิจารณาให้ความเห็ นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดั บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย คือ นางสาวอรกช เก็จพิรุฬห์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
มติ ที่ประชุ ม เห็ นชอบการกํ า หนดตํ า แหน่ งทางวิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ จํ านวน 1 ราย คื อ
นางสาวอรกช เก็จพิรุฬห์ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนําเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอกํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
ข้อกฎหมาย
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 12 ให้มีการประชุมอย่างน้อย
ภาคเรียนละสองครั้ง

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2559

[2-20]
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 11 มกราคม
2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุ มอยุธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2 อาคารสํ า นักงานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด
นางลักขณา เตชวงษ์
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจ/ทาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2559

