รายงานการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 3/2556
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
----------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิง่ คํา
3. ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนนั ทา เลาหนันทน์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ
7. ดร.ภควดี สุขอนันต์
8. ดร.กิติมา ทามาลี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

ประธาน(อธิการบดี)
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ(ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์ฯ)
กรรมการ(ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
กรรมการ(ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ)
กรรมการและเลขานุการ(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร.พรเทพ รู้แผน

กรรมการ(ผู้แทนคณะครุศาสตร์) ไปราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชุกร นาคธน
2. ดร.เชาวน์ฤทธิ์ เรืองปราชญ์
3. นายนิรันดร์ ขันธวิธิ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาการอิสลาม
อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาการอิสลาม

เปิดประชุมเวลา 9.07 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 อธิการบดีไปราชการ
สาระสําคัญ
อธิ ก ารบดี (ประธานสภาวิ ช าการ) ได้ เ ดิ น ทางร่ ว มกั บ คณะเจรจาความร่ ว มมื อ ระหว่ า งจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับเมืองแคนดี้ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิ ป ไตยศรี ลั ง กา
ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ด้ า นการศึ ก ษา วั ฒ นธรรม และเศรษฐกิ จ ทางจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาจึงขอให้มหาวิทยาลัยไปร่วมโครงการนี้ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556
สาระสําคัญ

-2สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีกําหนดการประชุมครั้งที่ 3/2556 ในวันพุธที่ 20 มีนาคม
2556 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2556 ให้ที่ประชุม
พิจารณารับรอง
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2556
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม สภา
วิชาการครั้งที่ 2/2556 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติ
ตามที่ สภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. สภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าหรือ
ข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. สภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ ได้ แ จ้ ง และมอบให้ ห น่ ว ยงานและองค์ คณะบุ คคล/บุ คคลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการมีมติแล้ว ดังนี้
ระเบียบ
วาระ
3
3.2

5
5.1

เรื่อง
สืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่ 1/2556
การสัมมนานอกสถานที่ของกรรมการ
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เสนอสถานที่เพื่อ แจ้งให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยทราบ
สัมมนา 3 แห่งคือ แล้ว เพื่อนําเสนอโครงการต่อสภา
1. มาเลเซียมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
สิงคโปร์
2.ฮ่องกง-เซินเจิ้น
3.ออสเตรเลีย

นําเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็น ชอบการปรับ ปรุง แก้ไ ข เห็นชอบ 3
อา จ ารย์ป ระ จํ า หลัก สูต รข อง ค ณ ะ สาขาวิชาคือรัฐ
มนุษ ยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ จํา นวน ประศาสนศาสตร์

1. เลขานุ ก ารเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
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5.2

5.3

5.4

5.5

ภาษาญี่ปุ่น และ
นิเทศศาสตร์ ส่วน
อีก 2 สาขาวิชาให้
ทบทวนแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ

ขอความเห็น ชอบการปรับ ปรุง แก้ไ ข ไม่พิจารณาวาระ
อาจารย์ป ระจํ า หลัก สูต รวิท ยาศาสตร นี้
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับ
ปี พ.ศ. 2555
ขอความเห็น ชอบการเปิด สอนรายวิช า
เห็นชอบใน
ศึก ษาทั ่ว ไป วิช า 1500140 ภาษา หลักการ แต่ให้ไป
เ ก า ห ล ีเ พื่อ ก า ร สื่อ ส า ร แ ล ะ วิช า ดําเนินการตาม
2500124 วิถีชีวิตมุสลิม
ข้อเสนอแนะ
ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
เห็นชอบ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2555
ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
เห็นชอบ
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

2 . ม อ บ ใ ห้ ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง คมศาสตร์ ท บทวนการบริ ห ารจั ด การ
อัตรากําลังของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
และสาขาวิชาภาษาไทย และยืนยันข้อมูล
การจัดอัตรากําลังแล้วเสนอสภาวิชาการใน
ครั้งต่อไป
เลขานุการได้แจ้งไปยังคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแล้ว

เลขานุการแจ้งให้คณะมนุษยศาสตร์และ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ ท ร า บ แ ล ะ แ จ้ ง
คณะกรรมการหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
รับทราบด้วย
ม อ บ ใ ห้ สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บัณฑิตศึกษา ทบทวนตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ
แจ้งคณะวิทยาการจัดการทราบแล้ว และ
คณะกําลังดําเนินการเพื่อเสนอหลักสูตร
ต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 วันที่
20 มีนาคม 2556

ลงชื่อ......................................................
(ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม)
เลขานุการสภาวิชาการ
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิชาภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร ดังนี้
1. ให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณาว่า จะเป็นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มภาษา หรือให้เป็นวิชาเลือกเสรี เมื่อมติกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเห็นว่าเป็นอย่างไร ก็ให้ดําเนินการตามนั้น
2. ให้คณะกํากับดูแลอาจารย์อาสมัคร และบริหารจัดการในส่วนของภาระงานให้แก่อาสาสมัคร
3. กรรมการเสนอว่าอาจกําหนดให้มี 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต เป็นวิชาภาษาต่างประเทศ กําหนดอยู่ในกลุ่ม
ภาษาได้

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 การรับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับแก้ของหลักสูตร 7 หลักสูตร
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอการปรับปรุง

-4แก้ไขรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ สมอ.08 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยขอปรับปรุงแก้ไข
รหัสวิชาใน 9 สาขาวิชานั้น
ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบครบแล้ว ทั้ง
9 สาขาวิชา โดยมี 2 สาขาวิชาที่ได้นําเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบแล้วในการประชุมครั้งที่ 1/2556 คือ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2554 และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 และมีการ
รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับแก้หลักสูตรเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 จํานวน 7 หลักสูตรตาม
หนังสือที่ ศธ 0506(1)/2151 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปี พ.ศ. 2555
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2555
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดย คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ล ะเทคโนโล ยี
เสนอการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วนั้น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) แล้ว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
ตามหนังสือที่ ศธ 0506(5)/2758 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยกรรมการมีข้อสังเกตว่าหลักสูตรมีการเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียนหรือไม่
เลขานุการได้ชี้แจงว่าคณะได้เตรียมการแล้วในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ประเทศมาเลเซีย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการอิสลาม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

-5และสั ง คมศาสตร์ นํ า เสนอขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการอิ ส ลาม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สาขาวิชาวิทยาการอิสลาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการอิสลาม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) ซึ่งดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยสาขาวิชาวิทยาการอิสลามได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกองบริการ
การศึกษาแล้ว และผ่านคณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 23
มกราคม 2556
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
อิสลาม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ แต่ให้ไปดําเนินการปรับปรุง 3 ส่วนหลัก ๆ คือ
1. ทบทวนชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นวิทยาการ สหวิทยาการ หรือพหุวิทยาการ
2. จะกําหนดให้หลักสูตรนี้เป็นฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
3. เมื่อกําหนดว่าจะเป็นชื่อสาขาใด ก็จะเชื่อมโยงไปยังการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ที่ต้องมีองค์ความรู้ สาระใดบ้าง และมีข้อเสนอแนะให้ทบทวนแก้ไขอื่น ๆ ดังนี้
1. หน้า 93 นายกัมปนาท บัวเจริญ พิมพ์สังกัดสาขาวิชาไม่ถูกต้อง
2. วิชาอิสลามกับการแพทย์ ภาษาอังกฤษใช้ and ถูกต้องหรือไม่ให้ตรวจสอบอีกครั้ง
3. ให้ทบทวนวิชาอิสลามกับการแพทย์ อาจมีส่วนก้าวล่วงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
4. หลั กสูตรที่ดีควรจะต้อ งมีสาระที่ต อบสนองยุทธศาสตร์นั้น ๆ ซึ่ง หลักสู ตรที่เกี่ ยวข้อ งกับอิ สลามที่
ประเทศ สังคมควรมีจะมีต้องประกอบด้วยเนื้อหาสาระเรื่องใดบ้างควรกําหนดให้ครอบคลุม จึงต้องมีความชัดเจน
ว่าจะกําหนดชื่อสาขาเป็นอย่างไร การกําหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ รวมทั้งคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เน้น
ความเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัด และเป้าหมายไม่ควรมองแคบเพียงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ต้องมองโลก
อิสลามทั้งโลก
5. ควรจะมีวิชาด้านสันติศึกษา ซึ่งคนพุทธหรือมุสลิมก็สามารถเรียนได้ ซึ่งมีความต่างจากสันติศึกษาใน
ภาคใต้
6. การศึกษาความเป็นไปได้ ยังเสนอข้อมูลในครบถ้วน
7. สามารถรวม 3 วิชาคือ อิสลามกับวิทยาศาสตร์ +อิสลามกับการแพทย์+อิสลามกับดาราศาสตร์ เป็น
หนึ่งวิชาซึ่งจะมีเนื้อหาที่กว้างขึ้น
8. กลุ่ม เป้ า หมายคื อกลุ่ ม ประเทศในอาเซี ย น นอกเหนื อ จากภาษาอาหรั บแล้ ว ให้ เ พิ่ มภาษาบาฮาซา
ภาษาฟาซีในตัวหลักสูตรด้วย
9. ให้ทบทวนงบประมาณรายรับ รายจ่าย ส่งผลต่อต้นทุนต่อหัวที่ค่อนข้างสูงมาก
10. หลักสูตรนี้นักศึกษาอาหรับน่าจะสนใจมาเรียน และน่าจะทําหลักสู ตรที่เป็นอัตลัก ษณ์และทําเป็ น
ภาษากลางได้ โดยเน้นจุดเด่นที่สะท้อนประวัติศาสตร์

-611. ให้ทบทวนวัตถุประสงค์จะมีเพิ่มเติมหรือไม่ มีในส่วนภาษาอาหรับส่วนอื่น ๆ หรือไม่และขอแก้เป็นภาษา
อาหรับเบื้องต้น
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 แนวทางในการจัดอาจารย์ประจําหลักสูตร
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการเสนอบัญชีรายชื่ออาจารย์ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ และควรเสนอข้อมูลให้ครบถ้วน แสดงข้อมูลอาจารย์แต่ละหลักสูตร/สังกัดทั้งหมด
ระเบียบวาระที่ 6.2 หารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สาระสําคัญโดยย่อ
อธิการบดีเสนอว่า มหาวิทยาลัยยังพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) น้อย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
อนุมัติงบประมาณให้คณะไปพัฒนาในส่วนนี้แล้ว แต่ปรากฏว่าคณะใช้งบประมาณหมดแล้วแต่ก็ยังไม่มีหลักสูตร
จึงขอหารือก่อนว่าจะเสนอให้เป็นนโยบายหลักจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นมาตรการเร่งรัดให้คณะดําเนินการ
เป้าหมายคือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ได้
มติที่ประชุม รับทราบ และมีความเห็นว่า
1. ไห้สภาวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย กรณีคนที่จะคัดเลือกเป็นคณบดี การเสนอวิสัยทัศน์ใน 4 ปี
ข้างหน้า ท่านจะพัฒนาหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไร
2. ให้จั ดทํารายงานผลการดําเนิ นงานในรอบปีการศึกษาว่ าสภาวิชาการได้ พิจารณาเรื่องอะไรบ้าง มี
ประเด็นอะไรบ้าง
3. ให้คณบดีทราบถึงแนวโน้มจํานวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ลดลง ประกอบการการแข่งขัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งหมด ซึ่งจะกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพราะถ้า
ไม่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยก็อยู่ไม่ได้ เราจึงต้องหาวิธีการเช่น การให้ทุนเรียนต่อ
ระเบียบวาระที่ 6.3 ขออนุญาตเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 ระดับปริญญาตรี เป็นมติเวียน
สาระสําคัญโดยย่อ
เนื่องจากคณะครุศาสตร์ มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษาและออก
หลักฐานใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา ให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ประจํา
ภาคเรียนที่ 2/2555 เพื่อจะนําหลักฐานไปแสดงต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2556 ซึ่งกองบริการการศึกษาได้ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลผลการเรียนภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 แล้ว
แต่เกิดข้อขัดข้องบางประการทําให้คณะครุศาสตร์ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ทัน จึงเป็นผลให้ไม่สามารถเสนอสภา
วิชาการในครั้งนี้ได้ แต่เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาและต้องส่งข้อมูลให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนด ส่วนนักศึกษาคณะอื่นจะดําเนินการตามปฏิทินที่กําหนดไว้ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2556
มติที่ประชุม รับทราบ และกําชับให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ไม่ให้เกิดปัญหาให้ยกเลิก/แก้ไขภายหลัง
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ระเบียบวาระที่ 6.4 กําหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2556
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอกําหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2556
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 3 เมษายน 2556
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ปิดประชุม เวลา 11.43 น.
นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้บันทึกการประชุม
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม ผู้ตรวจทาน

