รายงานการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 7/2555
วันพุธที่ 5 กันยายน 2555 เวลา 9.00 น.
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------

ผูมาประชุม
1. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ
2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา
3. ดร.ปฐมพงศ ศุภเลิศ
4. รองศาสตราจารย ดร.สุนันทา เลาหนันทน
5. รองศาสตราจารย ดร.กมล บุษบา
6. ดร.พรเทพ รูแผน
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ
8. ดร.ภควดี สุขอนันต
9. ดร.กิติมา ทามาลี
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม
ผูเขารวมประชุม
1. ผูช วยศาสตราจารยวชิรา ปูชตรีรัตน
2. ผูชวยศาสตราจารยพวงชมพู หงษชัย
3. ผูชว ยศาสตราจารยปยธิดา สุดเสนาะ
4. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล

ประธาน(อธิการบดี)
กรรมการ(ผูท รงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ(ผูท รงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ(ผูท รงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ(ผูท รงคุณวุฒภิ ายนอก)
กรรมการ(ผูแทนคณะครุศาสตร)
กรรมการ(ผูแทนคณะมนุษยศาสตรฯ)
กรรมการ(ผูแทนคณะวิทยาศาสตรฯ)
กรรมการ(ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ)
กรรมการและเลขานุการ(รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ)

รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรฯ
หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

เปดประชุมเวลา 9.25 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1. การปฏิบัติหนาที่แทนประธานที่ประชุม
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ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี (ประธานที่ประชุม) ติดภารกิจไปเปนประธานเปดงานบทบาท
สตรีมุสลิมในสหรัฐอเมริกา ณ อาคาร 100 ป จึงมอบหมายให รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา ทําหนาที่เปนประธานที่
ประชุมในบางชวงไปพลางกอน
2. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา แจงใหทราบวาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะมีการ
จายอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จากเดิม 1.5 เทาเปน 1.7 ซึ่งการกําหนดดังกลาว
นาจะสงผลกระทบโดยตรงตอมหาวิยาลัยอื่น
3. นายกสภามหาวิทยาลัยคนใหม
ขณะนี้ไดมีโ ปรดเกลาฯ นายกสภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคนใหม ตั้ง แตวันที่ 31
สิงหาคม 2555 คือ รองศาสตราจารย ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
4. การประชุมสภามหาวิทยาลัย
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําเดือนกันยายน 2555 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2555 โดย
มีนายกสภามหาวิทยาลัยคนใหมเปนประธานที่ประชุม
5. การประเมินคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้มีการประเมินตามคณะ/ศูนย/สํานักตาง ๆ และ
ในสัปดาหหนาจะมีการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หากผลการประเมินเปนอยางไรจะแจง
ใหท ราบตอไป โดยเฉพาะความสามารถของคณาจารยในการจัดการเรียนรู จะตองจัดใหเ หมาะสมกั บ
สภาพการณของนักศึกษา จุดออนของพื้นฐานในศาสตรเฉพาะและศาสตรทั่วไป ซึ่งตองมีการกําหนดวิธีการ
การใหสิทธิ์เต็มที่ตองกําหนดหนาที่ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2555
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2555 ใหที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยใหเพิ่มเติมขอความในวาระที่ 1.2 เพิ่มขอความตอทาย
จาก สภาวิชาการทานเดิม เปน สภาวิชาการทานเดิมซึ่งยายไปสังกัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2555
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
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เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ป ระชุม สภา
วิชาการครั้งที่ 6/2555 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 โดยไดแจงและมอบใหหนวยงานและองคคณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวของดําเนินงานและปฏิบัติตามทีส่ ภาวิชาการมีมติแลว ดังนี้
ระเบียบวาระ
5
5.1

5.2

5.3

เรื่อง

มติที่
ประชุม

นําเสนอเพื่อพิจารณา
ขออนุมัตใิ หปริญญา แกผสู ําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3/2554
เห็นชอบ
จํานวน 135 ราย
ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
นําเสนอ
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม ตอสภา
พ.ศ.2555)
วิชาการอีก
ครั้ง
ขอความเห็นชอบการเสนอรายวิชา 1500140
เห็นชอบ
ภาษาอาเซียนเบือ้ งตนเพื่อการสื่อสารเปน
โดยมีขอ
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
แกไข
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผลการปฏิบัติตามมติ
เสนอสภามหาวิทยาลัยใหอนุมัตใิ ห
ปริญญาบัตร แกผสู ําเร็จการศึกษา
เมื่อวันที่ 15 ส.ค.55
อยูระหวางดําเนินการแกไข

อยูระหวางดําเนินการแกไข

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เกณฑการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล
สาระสําคัญโดยยอ
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/ว1039 ไดแจงเรื่อง เกณฑการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งสืบเนื่องจากไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑการขอเปดดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ.2548 ไปแลวนั้น
ไดมีสถาบันอุดมศึกษาเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการขอเปดดําเนินการ
หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลเปนจํานวนมาก คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม
ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 จึงมีมติเห็นชอบการกําหนด “เกณฑการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาระบบการศึกษาทางไกล” เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดดําเนินการหลักสูตรการศึกษาใน
ระบบการศึก ษาทางไกล จัดการศึก ษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเปนการคุม ครองผูบ ริ โ ภคใหไดรั บ
การศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกับการจัดการศึกษาในระบบปกติ
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มติที่ประชุม
มหาวิทยาลัย ............

รับทราบ โดยมีขอเสนอ ............

สังเกตในเรื่องของศักยภาพของ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการเสนอใหปริญญามหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1/2555
สาระสําคัญโดยยอ
ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอขอความเห็นชอบการ
เสนอใหปริญญามหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/2555 ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ตรวจสอบ
คุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ตลอดจนการไดรับการยอมรับ ใหตีพิมพในวารสารทางวิชาการ สํานัก งาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ไดจัดทําบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา เสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใน
คราวประชุม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 มติที่ประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอ
รายชื่อผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 7 ราย ดังนี้
จํานวน
ลําดับ
หลักสูตร
ชาย
หญิง
รวม
1 ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
2
2
2 ค.ม.(การจัดการการเรียนรู)
2
2
3 ศศ.ม.(ยุทธศาสตรการพัฒนา)
1
1
4 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
2
2
รวม
1
6
7
ขอเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการใหปริญญามหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1/2555
จํานวน 7 ราย
มติประชุม เห็นชอบการเสนอใหปริญญามหาบัณฑิตตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอ โดยมี
ขอสังเกต/เสนอแนะ ในสวนของการตีพิมพในวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ควรจะมีการ
ตีพิมพขางนอกจะทําใหประกันคุณภาพขึ้นดวย
ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ ขออนุ ญ าตที่ ป ระชุม ให ผศ.พวงชมพู หงษ ชั ย ประธานสาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก ารอาหาร นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง
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ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก ารอาหารได
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้ง
ที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เรียบรอยแลว
ขอเสนอ/ญัตติ
จึ ง เสนอสภาวิ ช าการพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
มติที่ประชุม เห็นชอบโดยใหแกไขตามขอเสนอแนะ ดังนี้

1. ใหทบทวนจํานวนหนวยกิตซึ่งมากเกินไป
2. ควรใชอัตลักษณของอยุธยามาเปนจุดแข็งของหลักสูตร เชน โรตีสายไหม เรื่องการจัดเก็บรักษา
คุณภาพอาหาร การแปรรูปใหมีความหลากหลาย ปลารากระปองสามารถสงออกในระดับชาติ
อาหารฮาลาล ซึ่งมีชุมชนมุสลิมรายรอบมหาวิทยาลัยและเชี่ยวชาญ ควรใชภูมิปญญาทองถิ่นที่มี
ความเชี่ยวชาญประกอบกับนําเทคโนโลยีพื้นบานมาตอยอด
3. อาจารยพิเศษควรเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ภูมิปญญาทองถิ่น
4. หนา 56 วิชา statistic เติม s
5. วิชาบังคับปญหาพิเศษ ควรมีอาจารยทางสถิติชวยดูแล
6. ถาจะจัดสหกิจศึกษาจะตองมีวิธีคิด การจัดการเรีย นการสอนดวย ใหพิจารณาวาจะเปนสหกิจ
ศึกษาหรือไม
7. การเขีย นสถานการณ ควรจะกลา วถึง สภาพของมหาวิ ท ยาลัย ในระดั บ ท องถิ่น เช นจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุ ธยาหรื อจั ง หวัดใกล เ คีย งมี เ รื่ องอาหารที่ส ามารถสรา งมู ล คา เรื่อ งเศรษฐกิ จ
สรางสรรค มรดกโลกเรื่องอาหารจะยิ่งโดดเดน ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้จะสงผลใหทองถิ่น/ประเทศ มี
ความตองการกําลังคนในสาขานี้
8. วิชาเลือกที่เนนทองถิ่นอาจเขียนในหัวขอสถานการณ ซึ่งสามารถตอบโจทยทองถิ่นและประเทศได
9. ตรวจสอบการระบุอาชีพ เชน นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ผูประกอบการ หรือสามารถประกอบ
อาชีพอิสระ
10. การเขียนปรัชญาตองสะทอนความเชื่อวาอะไร เชนอัตลักษณของสาขาวิชา ที่แตกตางจากคหกร
รมศาสตร การเนนทองถิ่นหรือสากลโดยอาศัยกระบวนการเรียนรูรวมกับผูประกอบการ
11. วัตถุประสงค ควรตัดคําวาจรรยาบรรณวิชาชีพออก
12. ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร
13. หนา 62 จํานวนหนวยกิต (2-3-4) ควรปรับใหเปนระบบเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย
14. ควรมีการนําเสนอเปรียบเทียบหลักสูตร การเปรียบเทียบกับ มคอ.
15. เสนอใหเพิ่มเรื่องความมั่นคงทางอาหาร กระแสของชีวจิต
16. เสนอใหคณะมีการวางระบบบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ
17. แผนการรับกับจํานวนนักศึกษาไมสอดคลองกัน อาจตองทบทวนจุดคุมทุนในการเปดหลักสูตร
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18. หลั ก สู ต รนี้ น า จะมี ป ระโยชน เนื่ อ งจากมี ค วามพร อ มด า นโครงสร า ง สถานที่ แต ค วรปรั บ
กระบวนการบริหารจัดการ
19. การนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ไมควรเสนอวาลองเปดสอน 1 ป
20. ใหแกไขตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ แลวเสนอสภามหาวิทยาโดยไมตองกลับมายังสภาวิชาการอีก

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบนําเสนอการเพิกถอนประกาศนียบัตร
- ประชุมลับ -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอกําหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2555 วันพุธที่ 3 ตุลาคม
2555 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม ขอปรับจากวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เปนวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลาและสถานที่คงเดิม

ปดประชุมเวลา 11.18 น.

นางลักขณา เตชวงษ ผูบันทึกการประชุม
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุง พรหม ผูตรวจทาน
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