
 

      

 

รายงานการประชุมสภาวิชาการ 

ครั้งที่ 7/2555 

วันพุธที่ 5 กันยายน 2555  เวลา 9.00 น.  

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

-------------------------------- 

 

 

ผูมาประชุม 

1. ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ    ประธาน(อธิการบดี) 

2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลศักด์ิ  กิ่งคํา   กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)  

3. ดร.ปฐมพงศ  ศุภเลิศ     กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)  

4. รองศาสตราจารย ดร.สุนันทา  เลาหนันทน  กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)  

5. รองศาสตราจารย ดร.กมล  บุษบา     กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒภิายนอก)  

6. ดร.พรเทพ  รูแผน     กรรมการ(ผูแทนคณะครุศาสตร)  

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร  ภูสาระ   กรรมการ(ผูแทนคณะมนุษยศาสตรฯ) 

8. ดร.ภควดี   สุขอนันต     กรรมการ(ผูแทนคณะวิทยาศาสตรฯ) 

9. ดร.กิติมา  ทามาล ี     กรรมการ(ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ) 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  กรรมการและเลขานุการ(รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  ผูชวยศาสตราจารยวชิรา  ปูชตรีรัตน   รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรฯ 

2.  ผูชวยศาสตราจารยพวงชมพู  หงษชัย   หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

3.  ผูชวยศาสตราจารยปยธิดา  สุดเสนาะ   อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร- 

        และเทคโนโลยีการอาหาร 

4.  ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล     ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

เปดประชุมเวลา    9.25  น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

1. การปฏิบัติหนาที่แทนประธานที่ประชุม  
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 ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี (ประธานที่ประชุม) ติดภารกิจไปเปนประธานเปดงานบทบาท

สตรีมุสลิมในสหรัฐอเมริกา ณ อาคาร 100 ป  จึงมอบหมายให รศ.ดร.วิไลศักด์ิ กิ่งคํา ทําหนาที่เปนประธานที่

ประชุมในบางชวงไปพลางกอน 

2. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

 รศ.ดร.วิไลศักด์ิ  กิ่งคํา แจงใหทราบวาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะมีการ

จายอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จากเดิม 1.5 เทาเปน 1.7  ซึ่งการกําหนดดังกลาว

นาจะสงผลกระทบโดยตรงตอมหาวิยาลัยอื่น 

3. นายกสภามหาวิทยาลัยคนใหม 

 ขณะน้ีไดมีโปรดเกลาฯ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคนใหม ต้ังแตวันที่ 31 

สิงหาคม 2555  คือ รองศาสตราจารย ดร.ศุภมาศ  พนิชศักด์ิพัฒนา 

4. การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําเดือนกันยายน 2555 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2555  โดย

มีนายกสภามหาวิทยาลัยคนใหมเปนประธานที่ประชุม 

5. การประเมินคุณภาพภายใน 

 การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะน้ีมีการประเมนิตามคณะ/ศูนย/สํานักตาง ๆ และ

ในสัปดาหหนาจะมีการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หากผลการประเมินเปนอยางไรจะแจง

ใหทราบตอไป โดยเฉพาะความสามารถของคณาจารยในการจัดการเรียนรู  จะตองจัดใหเหมาะสมกับ

สภาพการณของนักศึกษา จุดออนของพื้นฐานในศาสตรเฉพาะและศาสตรทั่วไป  ซึ่งตองมีการกําหนดวิธีการ 

การใหสิทธ์ิเต็มที่ตองกําหนดหนาที่ดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2555  

 สาระสําคัญโดยยอ 

 เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2555 ใหที่ประชุมพิจารณา

รับรองรายงานการประชุม 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยใหเพิ่มเติมขอความในวาระที่ 1.2 เพิ่มขอความตอทาย

จาก สภาวิชาการทานเดิม เปน สภาวิชาการทานเดิมซึ่งยายไปสังกัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

   

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ี 6/2555 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของสภาวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
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 เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภา

วิชาการครั้งที่ 6/2555 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 โดยไดแจงและมอบใหหนวยงานและองคคณะบุคคล/บุคคลที่

เกี่ยวของดําเนินงานและปฏิบัติตามทีส่ภาวิชาการมีมติแลว ดังน้ี 

 

ระเบียบวาระ 
เรื่อง 

มติที่

ประชุม 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

5 นําเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1 

ขออนุมัติใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปรญิญาตรี ภาคเรียนที่ 3/2554 

จํานวน 135 ราย 

เห็นชอบ 

เสนอสภามหาวิทยาลัยใหอนุมัติให

ปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา 

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.55 

5.2 

ขอความเห็นชอบหลกัสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2555) 

นําเสนอ

ตอสภา

วิชาการอีก

ครั้ง 

อยูระหวางดําเนินการแกไข 

5.3 

ขอความเห็นชอบการเสนอรายวิชา 1500140 

ภาษาอาเซียนเบือ้งตนเพื่อการสื่อสารเปน

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

เห็นชอบ

โดยมีขอ

แกไข 

อยูระหวางดําเนินการแกไข 

  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  เกณฑการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล 

 สาระสําคัญโดยยอ 

 ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/ว1039 ไดแจงเรื่อง เกณฑการ

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งสืบเน่ืองจากไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง หลักเกณฑการขอเปดดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ.2548 ไปแลวน้ัน 

ไดมีสถาบันอดุมศึกษาเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการขอเปดดําเนินการ

หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลเปนจํานวนมาก คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม

ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 จึงมีมติเห็นชอบการกําหนด “เกณฑการประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษาระบบการศึกษาทางไกล” เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดดําเนินการหลักสูตรการศึกษาใน

ระบบการศึกษาทางไกล จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเปนการคุมครองผูบริโภคใหไดรับ

การศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกับการจัดการศึกษาในระบบปกติ   
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 มติท่ีประชุม รับทราบ  โดยมีขอเสนอ ............        สังเกตในเรื่องของศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย ............                         

 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบการเสนอใหปริญญามหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนท่ี 1/2555 

 สาระสําคัญโดยยอ 

 ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอขอความเห็นชอบการ

เสนอใหปริญญามหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/2555  ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ตรวจสอบ

คุณสมบัติของการสําเรจ็การศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ตลอดจนการไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารทางวิชาการ  สํานักงาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ไดจัดทําบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษา เสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใน

คราวประชุม ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555  มติที่ประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอ

รายช่ือผูสําเร็จการศึกษา จํานวน  7 ราย    ดังน้ี 

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

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
ตีพิมพขางนอกจะทําใหประกันคุณภาพข้ึนดวย   
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.พวงชมพู  หงษชัย ประธานสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555)  

 ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
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  ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารได

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้ง

ที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เรียบรอยแลว 

  

 ขอเสนอ/ญัตติ    

  จึง เสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบโดยใหแกไขตามขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ใหทบทวนจํานวนหนวยกิตซึ่งมากเกินไป 

2. ควรใชอัตลักษณของอยุธยามาเปนจุดแข็งของหลักสูตร เชน โรตีสายไหม เรื่องการจัดเก็บรักษา

คุณภาพอาหาร การแปรรูปใหมีความหลากหลาย ปลารากระปองสามารถสงออกในระดับชาติ 

อาหารฮาลาล ซึ่งมีชุมชนมุสลิมรายรอบมหาวิทยาลัยและเช่ียวชาญ ควรใชภูมิปญญาทองถ่ินที่มี

ความเช่ียวชาญประกอบกับนําเทคโนโลยีพื้นบานมาตอยอด 

3. อาจารยพิเศษควรเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ภูมิปญญาทองถ่ิน   

4. หนา 56 วิชา statistic เติม s 

5. วิชาบังคับปญหาพิเศษ ควรมีอาจารยทางสถิติชวยดูแล 

6. ถาจะจัดสหกิจศึกษาจะตองมีวิธีคิด การจัดการเรียนการสอนดวย ใหพิจารณาวาจะเปนสหกิจ

ศึกษาหรือไม 

7. การเขียนสถานการณ ควรจะกลาวถึงสภาพของมหาวิทยาลัยในระดับทองถ่ิน เชนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาหรือจังหวัดใกลเคียงมีเรื่องอาหารที่สามารถสรางมูลคา เรื่องเศรษฐกิจ

สรางสรรค มรดกโลกเรื่องอาหารจะย่ิงโดดเดน ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีจะสงผลใหทองถ่ิน/ประเทศ มี

ความตองการกําลังคนในสาขาน้ี 

8. วิชาเลือกที่เนนทองถ่ินอาจเขียนในหัวขอสถานการณ ซึ่งสามารถตอบโจทยทองถ่ินและประเทศได 

9. ตรวจสอบการระบุอาชีพ เชน นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ  ผูประกอบการ หรือสามารถประกอบ

อาชีพอิสระ   

10. การเขียนปรัชญาตองสะทอนความเช่ือวาอะไร เชนอัตลักษณของสาขาวิชา ที่แตกตางจากคหกร

รมศาสตร การเนนทองถ่ินหรือสากลโดยอาศัยกระบวนการเรียนรูรวมกับผูประกอบการ 

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. หลักสูตรน้ีนาจะมีประโยชน เน่ืองจากมีความพรอมดานโครงสราง สถานที่  แตควรปรับ

กระบวนการบริหารจัดการ 

19. การนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ไมควรเสนอวาลองเปดสอน 1 ป 

20. ใหแกไขตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ แลวเสนอสภามหาวิทยาโดยไมตองกลับมายังสภาวิชาการอีก 

  

 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบนําเสนอการเพิกถอนประกาศนียบัตร 

      - ประชุมลับ - 

   

   

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอ่ืน ๆ 

  สาระสําคัญโดยยอ 

 เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอกําหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2555 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 

2555 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

 มติท่ีประชุม  ขอปรับจากวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เปนวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลาและสถานที่คงเดิม 
  

 

ปดประชุมเวลา  11.18   น. 

 

 

             นางลักขณา เตชวงษ  ผูบันทึกการประชุม 

                                 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  ผูตรวจทาน 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

	_Toc237137746
	_Toc237137779

