บันทึกขอความ
สวนราชการ กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี โทร. 1712
ที่ ศธ 0550.1.3/ว 321
วันที่ 10 ธันวาคม 2559
เรื่อง แจงมติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน อธิก ารบดี / รองอธิก ารบดี/ คณบดี /ผู อํ านวยการสถาบั น /ผู อํ า นวยการ/ประธานกรรมการบริห าร
หลักสูตร/ผูเกี่ยวของ
จากการประชุ มคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพุ ธที่ 7 ธันวาคม2559 เวลา 09.00 น. ณ หอ ง
ประชุ ม อยุ ธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2 อาคารสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธยาคณะกรรมการ
สภาวิชาการมีมติ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 5.1 การพิจารณาการเสนอใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2559
จํานวน 8 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และใหนําเรื่องนี้เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป ขอเสนอแนะมีดังนี้
1. โดยภาพรวมบทคัดยอมีการพัฒนาดีขึ้น แตตอ งตรวจสอบความครบถวนของขอความ เนื่องจากพบวายังมี
การแปลบทคัดยอฉบับภาษาไทยกับฉบับภาษาอังกฤษแปลขอความไมครบ แปลขามไป ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาควรชวยกัน
ตรวจสอบบทคัดยอภาษาอังกฤษกอน และใหอาจารยชาวตางประเทศเรียบเรียงอีกครั้ง
2. ควรจัดทําคูมือศัพทเฉพาะภาษาอังกฤษที่ใชบอยๆ เพื่อใชเปนเอกสารอางอิง มีการตรวจสอบซ้ําเรื่อง
ศัพทเทคนิค เชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัด หรือชื่อหนวยงานอื่น ๆ ควรใชศัพทเฉพาะของ
หนวยงานนั้น
3. มอบสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจัดทําขอมูลแผนการศึกษา แผน ก หรือ แผน ข มีการระบุชื่อ
วารสารที่ลงตีพิมพ วันเดือนปที่พิมพและพิมพที่ใด เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การเรียนรู (ฉบับป พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบ และนําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป
ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ
การสอนภาษาไทย 5 ป (ฉบับป พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบ และนําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป
ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาคณิตศาสตร 5 ป
(ฉบับป พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
มติ ที่ ประชุ ม เห็ นชอบ และนํ าเรื่อ งนี้ เสนอที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลัย ต อ ไป โดยคณะกรรมการสภาวิชาการ
มีขอเสนอแนะดังนี้
1. สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร (วท.บ. 4 ป ) มีจํ า นวนนั ก ศึก ษาน อ ยมาก แตอ าจารยป ระจํา หลั ก สูต รมีห ลายท าน
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหมีการบูรณาการในการจัดทําหลักสูตรรวมกัน เพื่อเพิ่มความเขมแข็งของหลักสูตร ประกอบกับ
การใชอาจารยตางคณะมาเปนอาจารยประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายการใชอาจารยขามคณะและเสนอให
สภามหาวิทยาลัยขับเคลื่อนนโยบายนี้ อีกทั้งการใชอาจารยตางคณะมาเปนอาจารยประจําหลักสูตรรวมกันนั้นก็สามารถ
ดําเนินการไดไมกระทบตอระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร เพราะในสวนของหลักสูตรกับชื่ออาจารยแตละทานใชสูตร
คํานวณตางกัน

-22. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายเกี่ยวกับการนําอาจารยที่เกษียณอายุราชการแลวมาเปนอาจารยประจําหลักสูตร
แตทั้งนี้ควรตรวจสอบความถูกตองและครอบคลุมตามขอกําหนดที่เปนปจจุบัน
ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร (ฉบับป พ.ศ. 2554) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบ และนําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป
ระเบียบวาระที่ 5.6 การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการสําเร็จการศึกษาและระดั บปริญญา แกผูสําเร็จ
การศึกษา ประจําภาคเรียนฤดูรอน/2558 จํานวน 2 ราย (วาระลับ)
มติที่ประชุม เห็นชอบ และนําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป
ระเบียบวาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ฉบับป พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบ และนําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป
ระเบียบวาระที่ 5.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559) โดยมอบหมายให ร องอธิก ารบดีฝ า ยวิชาการตรวจสอบก อ นนํ าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ย และมี ข อ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการสภาวิชาสรดังนี้
1. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ควรเขียนหลักการเหตุผล ในการปรับชื่อปริญญา และมีการจัดทํารางพระราชกฤษฎีกา
ว าด วยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า อั ก ษรย อ สํา หรั บ สาขาวิ ช า ครุ ย วิท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะและครุ ย ประจํ าตํ า แหน ง ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปพรอมกัน
2. วิชาสวนใหญเปนวิชาบรรยาย ควรปรับใหเปนปฏิบัติการเพิ่มขึ้นเพื่อใหผูเรียนมีทักษะปฏิบัติ มีรายวิชาที่ลงสูชุมชน
เพิ่มขึ้นและสามารถประยุกตใช ภูมิปญญาทองถิ่นได เช น วิ ชาระบาดวิทยา วิชาการให คําปรึกษาดานสาธารณสุข วิชาอนามั ย
โรงเรียน วิชาเภสัชวิ ทยาเบื้องต น วิชาการสาธารณสุขทั่วไป วิชาอนามัยชุมชน และเมื่ อปรับหนวยกิตเป นปฏิ บัติแลวให ปรับ
คําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกัน รวมทั้งอาจารยผูสอนควรใหนักศึกษาไดศึกษาคนควานอกชั้นเรียน ไมควรสอนแบบบรรยาย
ทุกสัปดาหและในการสอนของอาจารยควรสอนในสิ่งที่นอกเหนือจากที่นักศึกษาไดศึกษาคนความาแลว
3. หนา 2 ใหตัดขอ 8.1.5 ประกอบอาชีพที่เกี่ยวของในดานสาธารณสุขศาสตรออก
4. หนา 3 ขอ 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ใหปรับการเขียนที่เนนเรื่องเศรษฐกิจใหชดั เจนขึ้น
5. หนา 6 ขอ 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร ควรปรับการเขียนใหคมชัดยิ่งขึ้น และจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของหลักสูตรดวย สวนขอ 1.3 วัตถุประสงค ขอ 1.3.4 ใหเปลี่ยนคําจาก “ความเชี่ยวชาญ” เปนคําอื่นเชน มีความสามารถ
6. หนา 11 การกําหนดลักษณะเนื้อหาวิชา หลักการทางดานสาธารณสุขไมควรเปนเลข 7 ควรจะเปนเลขในลําดับ
ตน ๆ
7. หนา 14 เสนอใหทบทวนและปรับวิชาเคมีเบื้องตนวามีเนื้อหาวิชาเพียงพอที่นักศึกษาจะมีความรูและสามารถ
เรียนวิชาชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพตอไปได และเปนไปตามกรอบของวิชาชีพ
8. หน า 15-16 กลุ ม วิ ช าชี พ สาธารสุ ข และกลุม วิ ชาชี พ เฉพาะฯ ให จั ด เรี ย งลํ าดั บ ของรหั สวิ ช าใหม ส วนวิช า
4073705 การสื่อ สารและการประชาสั ม พั น ธ ท างสาธารณสุข ในตารางเปรี ย บเที ย บจั ด อยู ในกลุ ม การจั ด การระบบ
สารสนเทศฯ ดังนั้นควรปรับรหัสวิชาตําแหนงที่ 5 จากเลข 7 เปนเลข 4 และตรวจสอบชื่อวิชาที่มีคําวา ในงานสาธารณสุข
ทางสาธารณสุข ภาษาอังกฤษจะใชคําไหน หรือแกไขเปนคําใดใหตรงกัน เพราะพบวามีการใชคําวา in บางวิชาใชคําวา for

-39. หนา 16 วิชาการวางแผนและประเมินโครงการสาธารณสุข ชื่อภาษอังกฤษควรแกไขเปน Program Planning
and Evaluation in Public Health Project
10. หนา 33 ขอ 3.3.1 (3)กับ (4) ไมใชทักษะทางปญญาควรตัดออก และอาจไปเพิ่มในดานทักษะการฝกปฏิบัติ
11. หนา 37-39 ตรวจสอบการ mapping ใน 3 ดานแรกใหครบทุกวิชา
12. หนา 68 วิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร 2 ใหเพิ่มเงื่อนไขรายวิชาที่ตองผานมากอน
คือวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร 1
13. หนา 100-104 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรมีแตผลงานวิจัย รวมทั้งควรพัฒนาใหมีตําแหนง
ทางวิชาการ
14. เนื่ องจากหลั กสูตรนี้มี นัก ศึ ก ษาจํ านวนมาก เสนอวาหลั กสูต รนี้อ าจปรั บ หลั กสู ต รให มี 2 แขนงวิช า และ
การจัดทําหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
15. การระบุหนาปกหลักสูตร ใหระบุป พ.ศ. ตามวันที่ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
16. ให ค ณะและสาขาวิ ช าตรวจสอบความถู ก ต อ ง ควบถ ว น และจั ด ทํ า ตารางเปรี ย บเที ย บการแก ไ ขตาม
ขอเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการเสนอหลักสูตรดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
ระเบียบวาระที่ 5.9 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยคณะกรรมการวิชาการมีขอคิดเห็น ขอเสนอแนะที่หลากหลาย ซึ่งมอบให
คณะวิทยาศาสตรฯ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาตัดสินใจวาควรจัดทําหลักสูตรอยางไร หรือมีการพัฒนา
ในทิศทางที่แตกตางกวานี้ เชน บูรณาการศาสตร การทําหลักสูตรรวมหรือเอกคู เพื่อเปนไปตามทิศทางนโยบายของสภา
มหาวิทยาลั ย แตห ากคณะและสาขาวิ ชายื นยั น ตามเดิ มก็ให เสนอสภามหาวิท ยาลั ย พิ จ ารณาต อไป รวมทั้ งที่ ป ระชุ ม
มีขอเสนอในหลักสูตรคณิตศาสตร (วท.บ.) หลักสูตรเคมี ซึ่งจํานวนนักศึกษาคอนขางนอยแตนักศึกษามีคุณภาพ มีงานทํา
การปรับ หลั ก สู ต รต อ ไปอาจทํ า เป น เอกคู แต ต อ งคํ า นึ งถึ งธรรมชาติ วิ ชา ผู เรี ย นและการประชาสั ม พั น ธ ก็ มี ส ว นช ว ย
สวนขอเสนอแนะอื่น ๆ ของคณะกรรมการสภาวิชาการมีดังนี้
1. หนา 3 - 4 ขอ 11 และขอ 12 การเขียนสถานการณยังไมมีขอมูลความตองการที่แสดงใหเห็นความสําคัญ
ความจําเปน ความตองการของทองถิ่น ซึ่งจะทําใหหลักสูตรเดนชัดและมีคุณคามากขึ้น ควรสรุปขอความ ขอมูลที่สํารวจ
และผลการวิเคราะหเพิ่มเติมในหัวขอนี้
2. หนา 4 ขอ 13.2 ใหปรับการเขียนบรรยายใหม โดยระบุเพียงรายวิชาที่เปดสอนใหสาขาอื่น
3. หนา 6 ขอ 1.1ปรัชญาใหเพิ่มเรื่องการเกษตร อุตสาหกรรม โดยเขียนใหเปนเนื้อความเดียวกัน และขอ 1.2
ความสําคัญใหทบทวนการเขียนความสําคัญของหลักสูตรอีกครั้ง
4. หนา 7 1.3 วัตถุป ระสงค ใหเพิ่มคุณ ลักษณะดานคุณ ธรรม จริยธรรม เพื่อให สอดคลองกับปรัชญา ขอ 1.3.2
ที่จะใหบัณฑิตมีความรูเฉพาะทางในงานวิชาชีพอยางใดอยางหนึ่งใน 4 เรื่องนั้น พบวารายวิชาที่จะทําให บัณ ฑิตมีความรู
เฉพาะทางใดทางหนึ่งนอยเกินไปอาจไมสามารถผลิตบัณฑิตใหเชี่ยวชาญเฉพาะทางได และการเขียนใหปรับเปนความเรียง
ไมแยกเปนขอ
5. หนา 10 ให ทบทวนจุดคุม ทุน จํานวนรับนักศึกษา เนื่องจากสาขาวิชานี้มีนักศึกษาจํานวนนอย ผูรับ ผิดชอบ
หลักสูตรจะตองเขียนใหเห็นความจําเปนจริง ๆ และเพิ่มกลยุทธการรับนักศึกษาใหมีจํานวนมากขึ้น
6. คณะและมหาวิทยาลัยควรทําความรวมมือกับสถานประกอบการ เพื่อเปนการรองรับอาชีพใหนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เพราะจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนิคมอุตสาหกรรมจํานวนมาก ก็จะชวยสรางความสนใจ
และความมั่นใจในการเขาศึกษา
7. หน า 12 รายวิ ช าที่ มี เ ลขรหั ส ลั ก ษณะเนื้ อ หาวิ ช าที่ กํ า หนดเป น เลข 5 ซึ่ ง หมายถึ งวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยาทาง
อุตสาหกรรม แตในโครงสรางหลักสูตรกับมีหลายวิชาที่ไมไดระบุวาเปนระดับอุตสาหกรรม แตกับเปนวิชาดานอาหารเชน
รายวิชาตามหนา 77 หนา 81
8. หนา 13 วิชา 9001110 ภาษาอังกฤษผานสาระบันเทิง ใหแกไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ คําวา through ใชตัวพิมพเล็ก
9. หนา 16 วิชา 4111104 สถิติสําหรับวิทยาศาสตรชื่อวิชาภาษาอังกฤษคําวา statistic ใหเติม s ตอทาย

-410. หนา 17 วิชา 4033205 ราวิทยาเบื้องตน ชื่อภาษาอังกฤษควรมีคําวา Introductory วิชา 4032203 การจัด
จํ า แนกแบคที เรี ย ชื่ อ ภาษาอั งกฤษให ตั ด คํ า ว า of ออก วิ ช า 4032217 การใช เ ครื่อ งมื อ และการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
หองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยามีท้งั เรื่องเครื่องมือและการประเมินคุณภาพซึ่งไมควรนําสองอยางมารวมกัน ควรแยกวิชาออก
จากกัน
11. หนา 18 วิชา 4034702 โครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา ชื่อภาษาอังกฤษจะไมมีคําวา Senior วิชา4033212
การเก็บรักษาจุลินทรียใหแกไขชื่อภาษาอังกฤษใหถูกตอง วิชา 4034219 ชีวสารสนเทศเบื้องตนชื่อภาษาอังกฤษคําวา
Basic จะแปลวาพื้นฐาน ใหแกไขใหถูกตอง และวิชา 4034704 จุลชีววิทยาการสุขาภิบาลกําหนดรหัสวิชาที่มีเนื้อสัมมนา
และปญหาพิเศษซึ่งรายวิชาไมสมั พันธกับรหัสวิชาใหปรับใหม
12. หนา 19 วิชา4034507 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร ชื่อภาษาอังกฤษคําวา product ใหเติม s
13. หนา 20 วิชา 4034602 ชั่วโมงฝกประสบการณวิชาชีพฯ จาก 250 ชั่วโมง ตางกับ จํานวนชั่วโมงวิชาสหกิจ
ศึกษามากเกินไป ควรปรับใหใกลเคียงกันมีความสมเหตุสมผล
14. หนา 22 แผนการเรียนภาคการศึกษาที่ 2 รวมจํานวนหนวยกิตผิด ควรแกไขเปน 17 หนวยกิต
15. การระบุหนาปกหลักสูตร ใหระบุป พ.ศ. ตามวันที่ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
16. หนา 38 ขอ 2.1.1 (2) คําวามีวินัย ใหยายมาอยูในขอ (3)
17. หนา 39 ขอ 2.2.1 (2) มีความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงฯ ใหตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจากพบวาบางวิชาไมได
นําตัวแปรดานนี้มาอยูในคําอธิบายรายวิชา สวนใหญมีเนื้อหาเฉพาะทาง
18. หนา 43-49 ใหทบทวนตรวจสอบการกําหนด mapping ทุกรายวิชาใหครบถวนในแตละดาน รวมทั้งให
ถูกตองสัมพันธกับคําอธิบายรายวิชา เนื่องจากพบวามีหลายวิชาที่มีการกําหนด mapping แตไมสัมพันธกับคําอธิบาย
รายวิชา เชน วิชาการจัดจําแนกแบคทีเรีย วิชาไวรัสวิทยา ฯลฯ
19. หนา 89 วิชา 4031104 ใหแกไขจากชีววิทยาของเซลล เปน ปฏิบัตกิ ารชีววิทยาของเซลล
20. จุดเดนของหลักสูตร ควรเนนภาคปฏิบัตแิ ละเรื่องจิตสาธารณะ
21. ตรวจสอบแกไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมด ตรวจสอบการพิมพอักษรถูก-ผิด การวรรคตอนใหถูกตองทั้งเลม
หลักสูตร
22. ให ค ณะและสาขาวิ ช าตรวจสอบความถู ก ต อ ง ควบถว น และจั ด ทํ า ตารางเปรี ย บเที ย บการแก ไ ขตาม
ขอเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการเสนอหลักสูตรดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
ระเบียบวาระที่ 5.10 ขอความเห็นในการกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 ราย (วาระลับ)
มติที่ประชุม เห็นชอบ และนําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป
(นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด)
ผูบันทึกเสนอ
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