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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 3/2559
วันพุธที่ 2 มีนาคม 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
2. รองศาสตราจารย์ศานิต สวัสดิกาญจน์
3. ดร.ภัททิรา หอมหวล
4. นายอภิชิต กระจ่างเย่า
5. นายพงระภี ศรีสวัสดิ์
6. นายธีรพล ทรัพย์บุญ
7. นางสาวชะกาแก้ว สุดสีชัง
8. นายพงศ์ธร รักซ้อน
9. นางสาวสุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์
10. นางสาวสมปรารถนา สุขเกษม

อธิการบดี
ประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ประจําหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ประจําหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาจารย์ประจําหลักสูตร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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11. นายอธิบ

โพทอง

12. นางสุภาพร ณ หนองคาย

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
ต้อนรับคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาชุดใหม่
สาระสําคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บํ ารุ งเวช อธิ การบดี ประธานการประชุ ม กล่ าวต้ อนรั บคณะกรรมการสภาวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาชุดใหม่ และขอขอบคุณกรรมการสภาวิชาการทุกท่านที่ตอบรับการเป็น
กรรมการสภาวิชาการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 169/2559 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.3

คําสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ คําสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 171/2559 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 2/2559
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศร ภู่ สาระ เลขานุ การสภาวิ ช าการ นํ า เสนอ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ สภาวิ ชาการมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุธ ยาได้ มีการประชุ มครั้งที่ 2/2559 เมื่ อ
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ ได้บันทึกและจัดทํา
รายงานการประชุม รวมทั้งนําเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
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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 2/2559
ข้อเสนอ/ญัตติ
เนื่องจากคณะกรรมการสภาวิชาการชุดนี้เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ จึงขอเสนอให้รับทราบรายงาน
การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2559
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่
2/2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2559
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 2/2559 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 2/2559 เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3]
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 2/2559
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งที่ 2/2559
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รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2559
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระเบียบวาระ

เรื่อง

5
5.1

นําเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตร
จํานวน 4 หลักสูตร (สมอ.08)
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2557)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2555)
3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปี พ.ศ. 2555)
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2555)

5.2

ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร
(สมอ.08) ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว โดย
คณะและสาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภาวิชาการแล้ว จํานวน 3
หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2557)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2555)
3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปี พ.ศ. 2555)
และได้นําเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการส่งเรื่องไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว โดย
คณะและสาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภาวิชาการแล้ว และได้นําเรื่อง
นี้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างดําเนินการส่งเรื่องไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขณะนี้อยู่
ระหว่างดําเนินการส่งเรื่องไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

เห็นชอบ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยให้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
สาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ/
ข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ
และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย
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ระเบียบวาระ
5
5.3

เรื่อง
นําเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

5.4

ขอความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)

5.5

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําภาคเรียนที่1/2558 (เพิ่มเติม)
จํานวน 6 ราย

ระเบียบวาระที่ 3.2

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559) โดยให้คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และสาขาวิชาแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของ
กรรมการสภาวิชาการ และมอบหมาย
ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบ
ก่อนนําเสนอ สภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว โดย
คณะและสาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภาวิชาการแล้ว และได้นําเรื่อง
นี้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างดําเนินการส่งเรื่องไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เห็นชอบ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรียบร้อย
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต แล้ว โดยกองบริการการศึกษาได้แก้ไขตาม
ของกรรมการสภาวิชาการ และ
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการสภา
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิชาการแล้ว และได้นําเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุม
ตรวจสอบก่อนนําเสนอสภา
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
มหาวิทยาลัย
2559 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และจะส่ง
เรื่องไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
เห็นชอบ การเสนอให้ปริญญาแก่
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาเรียบร้อย
ประจําภาคเรียนที่1/2558 (เพิ่มเติม)
แล้ว โดยกองบริการการศึกษาได้นําเรื่องนี้
จํานวน 6 ราย
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว

ข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ TQF
ปีการศึกษา 2559

สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ TQF ปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้
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ที่

สาขาวิชา

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/
ที่เกี่ยวข้อง
(เห็นชอบ)

สภาวิชาการ
(เห็นชอบ)

สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ)

1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

28 ส.ค. 2558

7 ต.ค. 2558

21 ต.ค. 2558

2

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

17 มิ.ย. 2558

4 พ.ย. 2558

18 พ.ย. 2558

4

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

23 ธ.ค. 2558

3 ก.พ. 2559

17 ก.พ. 2559

13 ม.ค. 2559

3 ก.พ. 2559

17 ก.พ. 2559

25 ม.ค. 2559

3 ก.พ. 2559

17 ก.พ. 2559

5
6

สกอ.
(รับทราบ)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ ขออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม ให้
รองศาสตราจารย์ ศานิ ต สวั สดิ กาญจน์ คณบดี คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นํ า เสนอ เรื่อง ขอความ
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เนื่องจากสาขาวิชา
คณิ ต ศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ยั ง ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ข้ อ มู ล หลั ก สู ต รไม่ ส มบู ร ณ์ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขออนุญาตขอถอนวาระดังกล่าวในการประชุมครั้งนี้
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งขออนุ ญ าตถอนวาระขอความเห็ น ชอบหลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2/2558 (ครั้งที่ 1) คณะครุศาสตร์
จํานวน 498 ราย
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบ
การเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2/2558 (ครั้งที่ 1) คณะครุศาสตร์
จํานวน 498 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2/2558 (ครั้งที่ 1) คณะครุศาสตร์ จํานวน 498 ราย
โดยมีกระบวนการดังนี้
1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียน
ที่ 2/2558 (ครั้งที่ 1) คณะครุศาสตร์ และนักศึกษาที่ยื่นคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
2. จัดทําข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 3 และปี 4 เทอม 1
3. ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ประจํา
ภาคเรียนที่ 2/2558 (ครั้งที่ 1) คณะครุศาสตร์ เลขที่ 1403/2558 ในปี 4 เทอม 2 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย
4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามกําหนดเวลา
5. ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียน
ที่ 2/2558 (ครั้งที่ 1) คณะครุศาสตร์ เลขที่ 139/2559 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะ)
6. นายทะเบี ย นตรวจสอบการครบหลั กสู ต รของนั กศึ กษาตามแผนและนั กศึ กษาค้ า งรุ่ น โดย
1) คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (ครั้งที่ 1) คณะครุศาสตร์ จํานวน 498 ราย
7. กองบริการการศึกษาจัดทําข้อมูลรายละเอียดผู้สําเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่กําหนด
วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2559
8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสําเร็จการศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 2 มีนาคม 2559
10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 16 มีนาคม 2559
11. กองบริ ก ารการศึ ก ษาออกหลั ก ฐานการสํ า เร็ จ การศึ ก ษา พร้ อ มเก็ บ หลั ก ฐานและบั น ทึ ก
ฐานข้อมูล
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บัญชีสรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ขอเสนอให้ปริญญา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําภาคเรียนที่ 2/2558 (ครั้งที่ 1) คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2
ปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ภาคปกติ
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย
รวม

2
2

5
2
1
6
14

7
2
1
6
16

2
6
8

1
2
18
18
2
41

3
2
18
24
2
49

ภาคพิเศษ
การศึกษาปฐมวัย
รวม

-

3
3

3
3

-

7
7

7
7

2

17

19

8

48

56

รวมทั้งสิ้น

12 45 57
23 50 73
52 52
24 10 34
11 44 55
42 69 111
2 17 19
114 287 401
-

22
22

รวม
ทั้งสิ้น

67
77
71
34
55
141
21
466

22
22

32
32

114 309 423

498

ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2/2558 (ครั้งที่ 1) คณะครุศาสตร์ จํานวน 498 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่
2/2558 (ครั้งที่ 1) คณะครุศาสตร์ จํานวน 498 ราย โดยมีข้อเสนอแนะในส่วนของนักศึกษาตกค้าง และข้อมูล
จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบนี้เมื่อไปสอบแล้วสามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการได้จํานวนเท่าใด
ระเบียบวาระที่ 5.2

ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ ขออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม ให้
รองศาสตราจารย์ศานิต สวัสดิ กาญจน์ คณบดีคณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นํ าเสนอ เรื่อง ขอความ
เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555)
(สมอ.08)
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) เพื่อให้
1) ข้อมูลเป็นปัจจุบันตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
2) เนื่องจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตรได้เสียชีวิต และ 3) มีการบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ท่านใหม่ คณะและสาขาวิชา
จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2555) (สมอ.08) โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ งแก้ ไขอาจารย์ ป ระจํ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ นชอบการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.) โดยมีข้อแก้ไขลําดับที่ 4 ช่องสถาบันที่สําเร็จการศึกษาให้แก้ไขจาก
คําว่า “ม.ทักษิณ” เป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายพงระภี
ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้ดําเนินการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง ตอบสนองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง โดยเรื่องนี้
ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ/
ข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตมีดังนี้
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1. หน้า 3 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษาข้อ 8.1-8.3 ถือเป็นจุดเด่นและจะกําหนดวิชา
เฉพาะอย่างไรให้ตอบโจทย์ 3 อาชีพนี้ได้ ส่วนข้อ 8.4 - 8.5 ยังไม่ใช่อัตลักษณ์ของหลักสูตรนี้
2. หน้า 4 ข้อ 11.2 การเขียนสถานการณ์ที่กล่าวถึงท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ควรกล่าวถึงสถานการณ์ที่มีผลกระทบที่ทําให้ต้องปรับปรุงหลักสูตร
และหน้า 5 ข้อ 12 การเขียนไม่พบกริยาของประโยคมีแต่การขยายความ
3. หน้า 7 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ยังไม่เด่นชัด ความสําคัญ วัตถุประสงค์ยังซ้ําซ้อนกัน และควรเพิ่ม
เรื่องของเจตคติ และอื่นๆ เช่น มีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และอื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ
4. หน้า 17 วิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ให้แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษเป็น Safety Engineering วิชา
คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมชื่อภาษาอังกฤษให้แก้ไขเป็น Computer in Industry ชื่อภาษาอังกฤษวิชา
เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดําริแก้ไขจาก form เป็น base on
5. หน้า 18 วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ให้แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษเป็น Package
Design with Computer รวมทั้งวิชาเลือกกําหนดให้เรียน 4 วิชา แต่พบว่ามีรายวิชาเลือกจํานวนมากเกินไป
6. หน้า 19 วิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมให้แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษเป็น Engineering Economic ให้
ทบทวนชื่อภาษาอังกฤษวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องมือวัดพลังงาน รวมทั้งทบทวนจํานวนหน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์ควรกําหนดให้เท่ากันกับหลักสูตรอื่นในสาขาอุตสาหกรรม
7. หน้า 36-40 กลยุทธ์การสอนและการประเมินบางข้อไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบแก้ไข
8. หน้า 44-55 หมวดที่ 5 ถึงหมวดที่ 8 เป็นการคัดลอกข้อความมา ควรปรับการเขียนให้เป็นไปตามที่สาขาวิชา
ดําเนินการ
9. ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้สิทธิ์ในการปรับ KPI ได้ สาขาอาจจะปรับ
เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพื่อให้การดําเนินงานง่ายขึ้น
10. สาขานี้ มีจํ านวนนั กศึ กษา 2 คน และจากการศึ กษาความต้ องการของผู้ ใช้ บั ณฑิ ตมี เพี ยงร้ อยละ 35
สาขาวิชาจะต้ องวิเคราะห์ ทบทวนโครงสร้างหลักสูตร ประเมินหลั กสูตร และสาเหตุที่จํานวนนักศึกษาลดลง
เพราะการจัดหลักสูตรต้องให้นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแล้วมีงานทํา ไม่ใช่ให้อาจารย์มีงานทํา
11. คําอธิบายรายวิชาวัสดุศาสตร์และบางรายวิชายังใช้ของเดิม ควรปรับให้มีความทันสมัย
12. มีชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาที่ชื่อซ้ํากับหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการแต่รหัสวิชาต่างกัน เช่น วิชาวัสดุ
ศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ตามหลักการแล้วควรจะกําหนดให้
เหมือนกัน แต่ทั้งนี้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตควรจะกําหนดรายวิชาให้แตกต่างจากหลักสูตรวิศวกรรมการ
จัดการเพราะปริญญาต่างกัน
13. ทบทวนการเขียนคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับชื่อวิชา บางวิชาควรมีความรู้พื้นฐานมาก่อน
14. หน้า 66 วิชาการจัดการอุตสาหกรรม ควรเพิ่มเรื่องการนํา การสั่งการเพื่อให้ครบกระบวนการจัดการ
15. หน้ า 69 วิช าหลักการออกแบบและเทคนิ คหุ่น จํา ลองคํ า อธิ บายรายวิ ชาไม่ สัมพัน ธ์ กัน และชื่ อ
ภาษาอังกฤษเขียนไม่ครบให้เพิ่มในส่วนของเทคนิคการทําหุ่นจําลอง วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษให้แก้ไขเป็น Industrial Product Design และให้ปรับคําอธิบายรายวิชาให้เห็นความเชื่อมโยงจาก
หัตถกรรมไปสู่อุตสาหกรรม
16. หน้า 70 คําอธิบายรายวิชากลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม ควรเพิ่มเรื่องการควบคุม และชื่อ
ภาษาอังกฤษให้แก้คําว่า “Strategic” เป็น Strategy
17. หน้า 72 คําอธิบายรายวิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต ควรเพิ่มเรื่องการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องด้วย
18. หน้ า 73 วิ ช าการวิ จั ย การดํ า เนิ น งาน ให้ แ ก้ เ ป็ น การวิ จั ย ดํ า เนิ น งาน และปรั บ คํ า อธิ บ ายให้
สอดคล้องกัน
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19. หน้า 74-75 ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาวิชาโครงการพิเศษจะไม่สัมพันธ์กับงานวิจัย
20. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เขียนแบบบรรณานุกรม
21. มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้ งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้ วย รองอธิการบดีฝ่า ยวิชาการ เป็ น
ประธาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทําหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ กําหนดรูปแบบ การเขียนวัตถุประสงค์อื่น ๆ ให้
เป็นทิศทางเดียวกัน โดยแต่ละหลักสูตรที่เสนอมาจากคณะเดียวกันต้องเหมือนกัน
22. ตรวจสอบแก้ไขรูปแบบเอกสาร คําถูกผิด ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ คําอธิบายรายวิชา การกําหนด เลขรหัสวิชา
ให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตร และทําตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการผ่านรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการก่อนเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ ขออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม ให้
นางสาวชะกาแก้ ว สุ ด สี ชั ง อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าการจั ด การเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม คณะ
วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นํ า เสนอ เรื่ อง ขอความเห็ น ชอบหลั กสู ต รวิ ศวกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้ดําเนินการพัฒนา
ปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง ตอบสนองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง โดยเรื่องนี้
ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต
ของกรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตมีดังนี้
1. หน้า 1 จํานวนหน่วยกิตมีมากเกินไปให้ทบทวน
2. หน้า 2 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ข้อ 2 ควรตัดคําว่า “ฝ่ายขาย” ออก
3. หน้ า 3 ทบทวนการเขี ย นสถานการณ์ ให้ มีความเชื่ อมโยงในการปรั บ ปรุ ง รวมทั้ งข้ อ 11.3 กลุ่ ม
ตัวอย่าง วิธีการทางสถิติไม่ถูกต้อง และประเด็นคําถามกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลไม่สัมพันธ์กัน
4. หน้า 5 ข้อ 12.1 ย่อหน้าที่สองพิมพ์ซ้ํากับข้อ 12.2
5. หน้า 6 ปรัชญา ให้แก้ไขจาก บูรณาการในวิศวกรรมการจัดการด้านต่าง ๆ เป็น บูรณาการกับการ
จัดการด้านต่าง ๆ ส่วนวัตถุประสงค์ ข้อ 1.3.1 ให้ปรับคํา ภาคอุตสาหกรรม ราชการและเอกชน ไม่ให้ซ้ําซ้อนกับ
ข้อ 1.3.2 รวมทั้งควรปรับการเขียนปรัชญาและวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกัน
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6. หน้า 7 ข้อ 2.1.1 ให้ระบุภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม และทบทวนคุณสมบัติของ
ผู้เข้าศึกษาระดับ ปวส. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา อาจกระทบต่อการเทียบโอนและการจัดแผนการเรียน
7. หน้า 8 ค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อยเกินไป รวมทั้งค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษายังน้อยกว่าสาขาอื่น
8. หน้า 9 แก้ไขตัวเลขจํานวนหน่วยกิตให้ถูกต้อง รวมทั้งความหมายของรหัสวิชา 623 แก้ไขจาก
หมู่เรียนวิศวกรรม เป็น หมู่วิชาวิศวกรรม
9. หน้า 13 แก้ไขชื่อวิชาจาก การวิจัยการดําเนินงาน เป็น การวิจัยดําเนินงาน
10. ทบทวนการจัดวิชาบังคับเรียน ให้มีวิชาทางการจัดการเพิ่มขึ้น เช่น วิชามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิชามลพิษทางอุตสาหกรรม ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
11. ทบทวนการบังคับวิชาการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 1 และ 2 ไม่ควรเป็นวิชาบังคับเรียน
12. หน้า 14 วิชาการจัดการเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แก้ไขภาษาอังกฤษจาก from เป็น
base on และหน่วยกิตวิชานี้ไม่เท่ากันกับในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หน่วยกิตน้อยกว่าแต่คําอธิบาย
มีมากกว่า
13. หน้า 15 วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ และสหกิจศึกษา ให้มีคําว่า การ นําหน้าชื่อวิชา
14. หน้า 16-18 วิชาศึกษาทั่วไป ไม่ให้ระบุกลุ่มวิชาในแผนการเรียน
15. วิชางานฝึกฝีมือพื้นฐาน ตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษ และควรให้เรียนหรือปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน
16. หน้า 32-35 หัวข้อกลยุทธ์การสอน พบว่าการเขียนในหลายข้อไม่ใช่กลยุทธ์การสอนให้ตรวจสอบแก้ไข
17. หน้า 45 ข้อ 12 ช่องปีที่ 4 ให้ตัดออก
18. มีรายวิชาซ้ํากับหลักสูตรอื่น เช่น การวิจัยดําเนินงาน การศึกษาการทํางาน การจัดการเทคโนโลยี
อันเนื่องมากจากพระราชดําริ การวางแผนและควบคุมการผลิต รหัสและคําอธิบายรายวิชาควรจะเหมือนกัน
19. หน้า 62 วิ ชา การออกแบบแม่พิมพ์โ ลหะ 1 ให้ ตัด คํา ว่ า “ศึกษาและฝึกปฏิบั ติเ กี่ ยวกับ ” ออก
วิชาการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 2 เขียนรหัสวิชาวิชาบังคับก่อนผิด เพิ่มคําว่า การ หน้าคําอธิบายรายวิชา และ
ทบทวนตรวจสอบการเขียนคําอธิบายรายวิชาการศึกษาการทํางานให้ถูกต้อง
20. หน้า 63 วิชาโครงงานพิเศษวิศวกรรมการจัดการ 2 ตัดคําว่า เป็น หน้าประโยคออกและควรเขียน
เงื่อนไขวิชาที่ต้องเรียนก่อน และวิชาการจัดการองค์กรและจิตวิทยาอุตสาหกรรมให้เพิ่มคําอธิบายเรื่องการ
จัดการองค์กร
21. หน้า 64 วิชากลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม ควรปรับเป็น กลยุทธ์การจัดการฯ และวิชาการจําลอง
สถานการณ์ วิชาบังคับก่อนให้ระบุรหัสวิชาด้วย
22. หน้า 66 วิชาสหกิจศึกษามอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการกําหนดเนื้อหาวิชา รหัสวิชาให้เป็น
รูปแบบเดียวกันในทุกหลักสูตรที่จัดวิชาสหกิจศึกษา
23. หน้า 75 ประวัติอาจารย์เจริญ จันทร์ทาโล ให้เพิ่มข้อ 4 ประสบการณ์การสอน/ภาระงานสอน และ
เขียนผลงานทางวิชาการในรูปแบบบรรณานุกรม
24. ตรวจสอบแก้ไขรูปแบบเอกสาร คําถูกผิด ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ คําอธิบายรายวิชา การกําหนดรหัส
วิชาให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตร และทําตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ผ่าน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการก่อนเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย
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ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวสมปรารถนา
สุขเกษม อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นํา เสนอ เรื่ อง ขอความเห็น ชอบหลักสู ต รวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยได้
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง ตอบสนองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ข้ อสั ง เกตของกรรมการสภาวิ ช าการ และมอบหมายให้ ร องอธิ การบดี ฝ่ า ยวิ ช าการตรวจสอบก่ อนนํ า เสนอ
สภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตมีดังนี้
1. หน้า 1 จํานวนหน่วยกิตรวมมากเกินไป และรายวิชาส่วนใหญ่จะบังคับเรียนไม่สามารถเลือกเรียนได้
ให้ทบทวนบางรายวิชาที่สามารถปรับรวมกันได้เพื่อให้วิชาน้อยลง เช่น วิชาที่มีจํานวน 2 หน่วยกิต วิชาทางด้าน
กฎหมาย
2. หน้า 2 ควรกําหนดให้หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
3. หน้ า 5 ข้ อ 12.1 การปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รควรอ้า งอิ งว่ า เป็ น การตอบสนองต่ อสิ่ งใด เช่ น ระเบี ย บ
ข้อบังคับ มาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง และข้อ 12.2 (3) ให้เพิ่มบทบาทของนักศึกษา อาจารย์ ในการส่ งเสริมและ
สนับสนุนงานบริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยฯ
4. หน้า 6 ข้อ 13.2 ตรวจสอบและแก้ไขรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอนให้กับสาขาอื่นให้ถูกต้อง
5. หน้า 7 วัตถุประสงค์ให้เขียนเรียงลําดับและบางข้อสามารถรวมกันได้
6. หน้า 14 ทบทวนวิชาชีวเคมีสําหรับอาชีวอนามัย หากนักศึกษาไม่มีพื้นฐานแล้วจะเรียนได้อย่างไร
ควรทบทวนให้เหมาะกับผู้เรียน ไม่ใช่แก้ไขโดยวิธีการสอนของผู้สอน
7. หน้า 15 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขให้แก้ไขจาก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เป็น ให้เรียน 30 หน่วยกิต
และตรวจสอบชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของวิชาการวิจัยทางสาธารณสุขให้ตรงกัน
8. หน้า 16 เติมคําว่า “การ” หน้าชื่อวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ฯ และกลุ่มวิชาวิศวกรรมทางด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แก้ไขจาก ให้เรียน 10 หน่วยกิต เป็น เรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
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9. หน้า 17 วิชากฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ให้แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษเป็น
Laws for Health, Safety and Environmental
10. หน้า 29 แก้ไขตําแหน่งทางวิชาการ ของ ผศ.ชัชฎาพร องอาจ ให้ถูกต้อง
11. หน้า 30 ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาฝึกประสบการณ์ ซึ่งมีเนื้อหาเป็นการฝึกประสบการณ์ไม่ควร
ระบุว่าทําโครงงานวิจัย
12. หน้า 38-41 กลยุทธ์การสอนและการประเมินบางข้อกําหนดไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบแก้ไข
13. หน้า 39 ข้อ 3.1 แก้ไขทักษะทางปัญญาอย่างน้อย 3 ข้อ เป็น 8 ข้อ
14. หน้า 43-46 ให้ทบทวนการกําหนดแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
(Curriculum Mapping) ความรับผิดชอบหลักซึ่งมีมากเกินไป
15. หน้า 53 การประเมินประสิทธิภาพการสอน ข้อ1.1-1.2 ให้ตรวจสอบทบทวนการเขียนรายละเอียด
ให้สอดคล้องกับหัวข้อที่กําหนด
16. หน้า 66 วิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ควรเน้นหลักการประชาสัมพันธ์ให้มากพอสมควร
17. หน้า 67 และหน้า 140 วิชาวิทยาการระบาดคําอธิบาย ไม่ตรงกัน
18. ตรวจสอบแก้ไขรูปแบบเอกสาร คําถูกผิด ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ คําอธิบายรายวิชา การกําหนด
เลขรหัสวิชาให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตร และทําตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการก่อนเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5.6

ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายอธิบ
โพทอง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นํา เสนอ เรื่ อง ขอความเห็น ชอบหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยได้ดําเนินการพัฒนา
ปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และเป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง ตอบสนองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง โดยเรื่องนี้
ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559) โดยให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของ
กรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตมีดังนี้
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1. หน้า 2 ข้อ 6 ให้รับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ข้อ 7 แก้ไขปีการศึกษาจาก 2560 เป็น 2563
และข้อ 8 ควรเพิ่มอาชีพเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หน้า 4 ตรวจสอบแก้ไขรูปแบบการเขียนสถานการณ์ การย่อหน้าและการเขียนความสําคัญ
3. หน้า 5 การเขียนสถานการณ์ฯ ควรเขียนสถานการณ์ที่มีความสําคัญภายใต้บริบทของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความสําคัญในชีวิตแล้วนํามาสู่การเขียนปรัชญา และอื่น ๆ
4. หน้า 7 ข้อ 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร มีเรื่องส่งเสริมอนุรักษ์ แต่ในโครงสร้างหลักสูตรไม่มีรายวิชา
ที่เกี่ยวข้อง และควรเพิ่มเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ส่วนข้อ 1.2 บรรทัดที่ 6 มีการพิมพ์ข้อความซ้ํากัน
5. หน้า 8 วัตถุ ประสงค์ ให้ป รับการเขีย นและเพิ่ มประเด็นโดยเริ่มจากเพื่อผลิต บัณฑิ ตให้ มีความรู้
มีทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม แล้วจึงกําหนดเพิ่มว่าจะเน้นผลิตบัณฑิตเป็นอย่างไร
6. หน้า 11 ข้อ 2.7 ระบบการศึกษาให้ตัดข้อความอื่นออกเหลือเฉพาะแบบชั้นเรียน
7. หน้า 12 หมวดวิชาเลือกเสรี ปรับข้อความจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. หน้า 13 ตรวจสอบแก้ไขการกําหนดความหมายของรหัสวิชาตําแหน่งที่ 5 ให้ถูกต้องตามระบบที่กําหนด
9. หน้า 17 ชื่อวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก้ไขเป็น การพาณิชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชื่อวิชาการเขียน
โปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ขอแก้ไขเป็น การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) วิชาการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ขอแก้ไขเป็นการประมวลผลแบบคลาวด์ได้หรือไม่ วิชามัลติมีเดียและการประยุกต์
ใช้ งาน วิ ชาความมั่ น คงของเทคโนโลยี สารสนเทศ วิช าการพั ฒ นาโปรแกรมประยุ กต์ บ นเว็บ และวิช าอื่น ๆ
ให้ต รวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษว่า จะใช้ทับ ศัพท์หรื ออย่ างไรก็ ควรกําหนดไปในทิศทางเดีย วกั น ส่วนวิช า
ปฏิสัมพันธ์ชื่อภาษาอังกฤษให้แก้ไขเป็น Human-Computer Interaction
10. หน้า 16 ควรเพิ่มรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์เทรนนิ่ง วิชาเกี่ยวกับกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีคําอธิบายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ สิทธิมนุษยชน เป็นต้น วิชาระบบธุรกิจอัจฉริยะชื่อภาษาอังกฤษให้แก้ไขเป็น
Business Intelligence System
11. หน้า 18-19 วิชาเลือกมีมากเกินไป และควรเพิ่มหลักการจัดการเรียนและหลักการจัดฝึกอบรมให้
นักศึกษาเลือกเรียน
12. หน้า 19 วิชาหัวข้อเรื่องปัจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 และ 2 ควรยุบรวมกัน วิชาสัมมนา
เทคโนโลยีสารสนเทศควรจัดไว้ในวิชาบังคับเรียน
13. หน้า 21-23 ตรวจสอบการจัดรายวิชาในแผนการเรียนให้สอดคล้องกับคําอธิบายและเงื่อนไขถ้ามี
แก้ไขคําอธิบายรายวิชาการประยุกต์ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น การพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการวิเคราะห์บทความวิชาการ การสังเคราะห์ การสรุปความ การเขียนบทความ และ
การนําเสนอผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เขียนแบบบรรณานุกรม
15. มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพรวมการกําหนดงบประมาณรายจ่าย
ของแต่ละสาขาวิชา และการกําหนดรหัสวิชา ชื่อวิชาที่อยู่ในคณะเดียวกันให้ไปในทิศทางเดียวกัน
16. ตรวจสอบแก้ไขรูปแบบเอกสาร คําถูกผิด วรรคตอน ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ คําอธิบายรายวิชา การกําหนด
เลขรหัสวิชาให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตร และทําตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการก่อนเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย
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ระเบียบวาระที่ 5.7

ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 3 ฉบับ

สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ ขออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม ให้
นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
1. บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยากั บ
มหาวิทยาลัยนานาชาติกัมพูชา ประเทศกัมพูชา
2. บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยากั บ
มหาวิทยาลัยซิมาลังกัน ประเทศอินโดนีเซีย
3. บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยากั บ
มหาวิทยาลัยจี่หนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ งานวิ เทศสั มพันธ์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยาได้มีแผนการขยายความร่ วมมื อ
ทางด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และได้มีการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยนานาชาติกัมพูชา
ประเทศกัมพูชา มหาวิทยาลัยซิมาลังกัน ประเทศอินโดนีเซีย และมหาวิทยาลัยจี่หนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เรียบร้อยแล้ว โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
1. บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยากั บ
มหาวิทยาลัยนานาชาติกัมพูชา ประเทศกัมพูชา
2. บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยากั บ
มหาวิทยาลัยซิมาลังกัน ประเทศอินโดนีเซีย
3. บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยากั บ
มหาวิทยาลัยจี่หนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มติที่ประชุม เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จํานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย

1. บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยากั บ
มหาวิทยาลัยนานาชาติกัมพูชา ประเทศกัมพูชา
2. บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยากั บ
มหาวิทยาลัยซิมาลังกัน ประเทศอินโดนีเซีย
3. บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยากั บ
มหาวิทยาลัยจี่หนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อแก้ไขและเสนอแนะ
ดังนี้
1. แก้ไขการเขียนที่อยู่ของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง ตรงกันทั้ง 3 ฉบับ
2. เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็ง และมี
ความเฉพาะทางในด้านใดที่สามารถจะนํามาพัฒนามหาวิทยาลัยได้
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3. ให้จัดทําข้อมูลการทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ และเมื่อดําเนินการไประยะหนึ่ง
แล้ ว ให้ ร ายงานข้ อมู ล ผลการดํ า เนิ น งาน ความก้ า วหน้ า และความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งานเพื่ อ เป็ น ข้ อมู ล
ในการขับเคลื่อนต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่ งนําเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
ดร.เกษม บํารุงเวช ประธานการประชุม แจ้งเรื่องนําเสนอจากจากคณะกรรมการสภาวิชาการดังนี้
1. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และกองบริการการศึกษา ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการจัดทําหลักสูตรก่อนที่จะเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ
2. กําหนดรูปแบบในการนําเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมสภาวิชาการ โดยใช้ Power Point นําเสนอ
ไม่เกิน 10 นาที ซึ่งประกอบด้วย 1) เหตุผลความจําเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 2) หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานวิ ช าการ/วิ ช าชี พที่ เ กี่ ย วข้ องด้ า นโครงสร้ า ง หน่ ว ยกิ ต เนื้ อหาวิ ช า 3) วั ต ถุ ป ระสงค์ ของหลั ก สู ต ร
4) จุดเด่นของหลักสูตร 5) การบริหารหลักสูตรอย่างไรเพื่อรองรับในการผลิตบัณฑิตสู่อาชีพ
3. การกําหนดรูปแบบหลักสูตร และรหัสวิชา มอบหมายให้คณะและสาขาวิชาจัดทําให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2559
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอกํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2559
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2559 ในวันพุธที่ 30
มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2559 ในวันพุธที่ 30
มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 14.00 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด
นางลักขณา เตชวงษ์
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจ/ทาน
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