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ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ดร.อุทัย  ดุลยเกษม ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งเรื่องให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.1  จํานวนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ลดลง 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือบริการท้องถ่ินนั้น นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ 
ทําให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  และเม่ือตรวจสอบข้อมูลตัวเลขจํานวน
นักศึกษากับรายได้ของมหาวิทยาลัย ก็พบว่าสัดส่วนไม่ไปด้วยกัน โดยตัวเลขจํานวนนักศึกษากลุ่มจันทร์-พุธ-ศุกร์ 
ได้ลดลงมากส่งผลให้จํานวนในภาพรวมลดลง ในขณะท่ีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าสอนยังคงท่ี ทําให้
รายได้น้อยกว่ารายจ่าย  ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี         
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา  แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือหาแนวทางเพ่ิมรายได้และลดค่าใช้จ่าย และจะเสนอร่าง             
แนวทางการบริหารจัดการให้กับอธิการบดีคนใหม่ต่อไป โดยคาดว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน 
และท่ีประชุมร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยสรุปได้ดังนี้  
  1) อัตราการเกิดของประชากรท่ีลดลง และแนวโน้มของนักเรียนท่ีจบใหม่ไม่ได้เลือกมหาวิทยาลัย แต่
เลือกท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ รองลงมาจะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง และมหาวิทยาลัยเอกชน 
 2) มหาวิทยาลัยบางแห่งได้มีการคัดเลือกนักศึกษา(รับตรง) ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ซ่ึงเป็น              
กลยุทธ์หนึ่งท่ีจะทําให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากค่าสมัครสอบ   
 3) มหาวิทยาลัยต้องลงทุนด้านการศึกษา ต้องพัฒนาหลักสูตรท่ีเป็นนานาชาติเพ่ิมข้ึน  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2  จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลดลง 

   ในปี พ.ศ. 2555  สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีรายได้จากการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 14 ล้าน แต่ในปี พ.ศ. 2556 มีแนวโน้มลดลงเหลือประมาณ 8 ล้าน และไม่มีแนวโน้มจะ
เพ่ิมข้ึน   ซ่ึงสาเหตุมี 2 ประการ คือ  1) ปัญหาการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทใช้เวลานาน ส่งผลทําให้ 
ไม่สามารถรับนักศึกษาได้ และ 2) ปัญหานักศึกษาลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  จึงทําให้เกิดปัญหาท้ัง
จํานวนนักศึกษาและรายได้   และในวันท่ี 7 กันยายน 2556 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะจัดพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีผ่านมา จํานวนประมาณ 200 คน และท่ีประชุมร่วมกันอภิปราย
อย่างกว้างขวางโดยสรุปได้ดังนี้  
 1)  ปัญหานักศึกษาตกค้างหลายปีมาก ต้องลงโทษอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีไม่ทําหน้าท่ี เพราะอาจารย์               
ท่ีปรึกษาต้องทําหน้าท่ีโดยตรงและต้องรายงานมหาวิทยาลัยทราบอย่างต่อเนื่อง   
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 2)  การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยต้องชี้แจงเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรให้ผู้สมัคร
ทราบก่อน เช่น การเรียนวิชาบังคับและการทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
 3) ข้อจํากัดของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนมีอายุมาก มีทักษะการอ่านการเขียนน้อย จึงจําเป็นท่ีอาจารย์              
ท่ีปรึกษาต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วย 
 4) ปัญหาอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ท่ีปรึกษา ซ่ึงเป็นคนนอกท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจํา ทําให้เกิดความ              
ไม่สะดวกในการพบอาจารย์ 
 5) เรื่องอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยต้องบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการแข่งขันในปัจจุบัน 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง ตัวอย่างเช่น ต้องจัดสรรอัตรากําลังให้สอดคล้องกับการพัฒนา
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หลักสูตร การกําหนดอัตราค่าตอบแทนท่ีดึงดูดใจ  ปรับกระบวนการและเง่ือนไขการขอตําแหน่งทางวิชาการ             
มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือต้ังเป็นกองทุนพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน  และปรับปรุงการทํา
สัญญาจ้างปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้ดึงดูดใจ เช่น จากเดิม 2 ปีปรับเป็น 5 ปี 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.3  การบรรยายพิเศษในหัวข้อ“Current Educational Reform in Japan”           
โดย Prof. Dr. Horiuchi Tsutomu 

 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จะจัดสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาประเทศญ่ีปุ่น และเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“Current 
Educational Reform in Japan” โดย Prof. Dr. Horiuchi Tsutomu ศาสตราจารย์พิเศษประจําหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา ในเวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภา
วิชาการทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2556  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2556 ซ่ึงมีสาระสําคัญ
เก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงานการประชุมสภาวิชาการ เพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันพุธ
ท่ี 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00  ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานั้น เจ้าหน้าท่ี
ประจําสํานักงานสภาวิชาการ ได้บันทึกและจัดทํารายงานการประชุม รวมท้ังนําเสนอผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระสําคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซ่ึงมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 6 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2556 
  มติท่ีประชุม  รับรองรายการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2556 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่ 6/2556 
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ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม     
สภาวิชาการครั้งท่ี 6/2556 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงาน
และปฏิบัติตามท่ี  สภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. สภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบความคืบหน้า
หรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งก่อนด้วย 
  2. สภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันพุธท่ี 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น.         
ณ ห้องประชุม 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
  3. เลขานุการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอประกอบการประชุมหน้า [3-2] 
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รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 6/2556 

วันพุธท่ี 17  กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
4 นําเสนอเพ่ือทราบ 

4.4 

รับทราบการปรับปรุงหลักสตูรให้สอดคล้อง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

รับทราบ และมอบหมาย
เลขานุการสภาวิชาการ          
ทําบันทึกข้อความแจ้ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 
แล้วให้รายงานความคืบหน้า  
ให้สภามหาวิทยาลยัทราบ 
รวมท้ังมีข้อเสนอแนะให้เร่งรดั
การดําเนินการปรับปรุง
หลักสตูรโดยด่วน และเสนอให้
สภามหาวิทยาลยัทราบและ
กําหนดระยะเวลาการ
ดําเนินการให้ชัดเจน 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร/์ประธานหลักสูตร
นาฏศิลป์การละคร/ คณบดีคณะ        
ครุศาสตร/์ผู้อํานวยการสาํนักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา/ประธาน
หลักสตูรการบริหารการศึกษา/ประธาน
หลักสูตรการบริหารธุรกิจ/ประธาน
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้/คณบดี        
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ประธานหลักสูตรเคมี เรียบร้อยแลว้ 
 

5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 
ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปรญิญาบัตร 
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
บัตรแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
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ประจําภาคเรียนท่ี 3/2555 จํานวน 25 ราย บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียน
ท่ี 3/2555 จํานวน 25 ราย 
โดยมีข้อสังเกตและเสนอแนะ
ให้แก้ไขปรับปรุงก่อนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลยั 

บัณฑิตศึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษา
ทราบแล้ว และได้นําเสนอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เ ห็ น ช อ บ ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยในวันท่ี 24 กรกฎาคม 
2556 เรียบร้อยแล้ว 

5.2 

(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี 
(พ.ศ. 2555-2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

เห็นชอบในหลักการ และให้
แก้ไขปรับปรุงตามท่ี
คณะกรรมการสภาวิชาการ
เสนอแนะ  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้ อํานวยการกองนโยบายและแผน
ทราบแล้ว และได้นําเสนอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เ ห็ น ช อ บ ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยในวันท่ี 24 กรกฎาคม 
2556 เรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.3 

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยาว่า
ด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา 
พ.ศ. 2556 

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  
การออกหลักฐานแสดงผล
การศึกษา พ.ศ. 2556  โดยมี
ข้อเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุง
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
รองอ ธิ การบดี ฝ่ า ย วิ ชาก ารและ        
ผู้ อํานวยการกองบริการการศึกษา 
ท ร า บ แ ล้ ว  แ ล ะ แ ก้ ไ ข ป รั บ ป รุ ง
เรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของกรรมการร่างกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง   

5.4 

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง คําช้ีแจงการออกหลักฐานแสดงผล
การศึกษา 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง       
คําช้ีแจงการออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา โดยมี
ข้อเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุง
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
รองอ ธิ การบดี ฝ่ า ย วิ ชาก ารและ        
ผู้ อํานวยการกองบริการการศึกษา 
ท ร า บ แ ล้ ว  แ ล ะ แ ก้ ไ ข ป รั บ ป รุ ง
เรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของกรรมการร่างกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง   

6 อ่ืน ๆ 

6.1 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

เห็นชอบในหลักการ และมอบ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ 
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป    

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง        
ค ณ บ ดี ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีและประธานจัดทําหลักสูตร
วิทยาศาสตร บัณฑิต   ส าขา วิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทราบแล้ว  
ขณะน้ีอยู่ ระหว่างการดํา เ นินการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัย  

       

 
ลงชื่อ...................................................... 

(ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม) 
เลขานุการสภาวิชาการ 

 
 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 

  -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ประจําภาคเรยีนท่ี 3/2555 จํานวน 208 ราย 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร 
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 3/2555 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
บัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 3/2555  โดยมีกระบวนการตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 445/2556  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของ
นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี 3/2555 และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา            
ท่ี 692/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี 
3/2555  คณะกรรมการดังกล่าวได้ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาแล้ว  และนายทะเบียนได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาดังนี้ 

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
2. ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาทุกราย 
3. ผ่านการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

  กองบริการการศึกษาจึงได้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการอนุมัติ         
การประเมินผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 4/2556  เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2556  ท่ีประชุมขอความเห็นชอบ
การเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 3/2555 ต้ังแต่วันท่ี               
1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป จํานวนท้ังสิ้น 208 ราย  และให้ดําเนินการนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการต่อไป 
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ตารางสรุปความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี
ประจําภาคเรียนท่ี 3/2555 

 

 
ปริญญา 

ระดับปริญญาตรี  
รวมทั้งสิ้น เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรี 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ภาคปกติ           

ครุศาสตรบัณฑิต       - 3 3 3 
วิทยาศาสตรบัณฑิต       2 6 8 8 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต       20 - 20 20 
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นิติศาสตรบัณฑิต       1 - 1 1 
นิเทศศาสตรบัณฑิต       1 2 3 3 
ศิลปศาสตรบัณฑิต       5 7 12 12 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต       5 1 6 6 
บริหารธุรกิจบัณฑิต       3 24 27 27 

รวม       37 43  80 
ภาค กศ.บป.           

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    2 3 5 18 17 35 40 
นิติศาสตรบัณฑิต       2 - 2 2 
บริหารธุรกิจบัณฑิต    - 1 1 14 70 84 85 
บัญชีบัณฑิต       - 1 1 1 

รวม    2 4 6 34 88 122 128 
รวมทั้งสิ้น    2 4 6 71 131 202 208 

 

มติประชุม  เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 
3/2555 จํานวน 208 ราย และเสนอแนะให้เพ่ิมตาราง/คอลัมน์หมายเหตุ เพ่ือระบุเง่ือนไขกรณีท่ีนักศึกษา              
ไม่ได้รับเกียรตินิยม เช่น มีเกรด D , ยกเว้นรายวิชา ก็จะช่วยให้คณะกรรมการเข้าใจและพิจารณาได้ง่ายข้ึน 

 
ระเบียบวาระที่ 5.2    ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
             (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.ชัชฎาพร  องอาจ 
ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเคมี นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบ ดังรายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/1356 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2556 นั้น 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้วเม่ือวันท่ี 12 
มีนาคม 2555 โดยมีข้อเสนอแนะให้วิ เคราะห์เปรียบเทียบหลักสูตรกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ               
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตร 
ให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2555  
  บัดนี้ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นํา
เรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เม่ือวันศุกร์ท่ี 28 มิถุนายน 2556 ท่ีประชุม        
มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  และให้ดําเนินการ
นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุงก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ซ่ึงข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้ 



 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 7/2556 

 1. หน้า 2 ข้อ 8.6 ครู อาจารย์ ผู้สอนเคมีหรือวิทยาศาสตร์ อาจต้องตัดออกไป 
 2. หน้า 10 ให้แก้ไขตัวเลขจํานวนนักศึกษาต้ังแต่ปี 2557-2561 ตามจํานวนแผนรับนักศึกษา           

(20 คน) เป็นฐานในการคํานวณและตรวจสอบค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ว่าถูกต้อง/สอดคล้องหรือไม่ เนื่องจากตัวเลข
ค่าใช้จ่าย ต่อหัวนักศึกษาต้ังแต่ปี 2557-2561 ตัวเลขท่ีแสดงไม่คงเส้นคงวา  มีลดบ้างและเพ่ิมบ้าง 

 3. หน้า 10 ข้อ 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย           
(ถ้ามี) ควรอธิบายให้ชัดเจนข้ึน ซ่ึงอาจเพ่ิมข้อความผู้ท่ีจบจากสถาบันอ่ืนเม่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถ
เทียบโอนหน่วยกิตได้ตามระเบียบฯ 

 4. หน้า 15 การกําหนดหน่วยกิตชั่วโมงปฏิบัติ เช่น 1 หน่วยกิต ควรใช้เวลา 2 ชั่วโมง แต่ใน
หลักสูตรกําหนดไว้ 3 ชั่วโมง ซ่ึงสาขาวิชาต้องการให้มีการฝึกทักษะมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

     5. ทบทวนการจัดแผนการศึกษา หน้า 19-20 ซ่ึงมีจํานวนหน่วยกิต/จํานวนชั่วโมง (ทฤษฎี-ปฏิบัติ) ใช้
เวลาเรียนมาก นักศึกษาค่อนข้างเรียนหนักเกินไป 
  6. การรับนักศึกษาต่างประเทศด้วยนั้น หลักสูตรควรมีเนื้อหารายวิชาท่ีจะรองรับ AEC ด้วย  
รวมท้ังจัดวิชาบางอย่างเสริมเข้าไปเพ่ือกระตุ้นความสนใจให้นักศึกษาสนใจท่ีจะมาเรียนหลักสูตรนี้ 

 7. หน้า 80 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตร ประเด็นข้อ 1. ชื่อหลักสูตรให้แก้ไข
จากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เป็น พ.ศ. 2556 

 
 
 

-10- 
 
 8. การระบุสถานการณ์ภายนอกควรหยิบยกประเด็นร้อนมาแสดงให้เห็นจะทําให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยยิ่งข้ึน เช่น เรื่องของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีผลักดันด้านการผลิตและพัฒนาคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงอาจจะมองในมิติของการยกระดับฝีมือแรงงาน การใช้ทักษะ เทคนิค รวมท้ัง
บริบทของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซ่ึงมีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง และโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งเหล่านี้ 
สาขาวิชาเคมีต้องสํารวจความต้องการการใช้บัณฑิต หรือต้องการบัณฑิตสาขานี้หรือไม่ หรือจะมองจังหวัด
ใกล้เคียง เช่น โรงงานปูนซิเมนต์ไทย จังหวัดสระบุรี มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตท่ีทํางานคิดเป็นสัดส่วนเท่าไร  
ท้ังหมดนี้สามารถนํามาเขียนไว้ในหลักสูตร ซ่ึงจะสอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย 

 9.  นอกจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จํานวน 350 ชั่วโมง สาขาวิชามีการทําข้อตกลง (MOU) 
กับหน่วยงานอ่ืนหรือจัดสหกิจศึกษาหรือไม่ เพราะในบริบทของการทํางานขณะนี้โรงงานอุตสาหกรรมจ้าง
แรงงานภายนอก ทางด้านเคมีปฏิบัติเข้าไปทํางาน ในปีหนึ่ง ๆ โรงงานปูนซิเมนต์ไทย จังหวัดสระบุรี มีความ 
ขาดแคลนและต้องการบุคคลเหล่านี้  ซ่ึงบางคนไม่ได้จบการศึกษาทางเคมีโดยตรง แต่มีทักษะในหน่วยงาน              
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น เป็นเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการและได้อบรมเพ่ิมเติม แต่ก็ยังได้ค่าตอบแทนตํ่ากว่า อีกท้ังการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพซ่ึงเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์จริงแล้ว ในแง่               
การบริหารจัดการหลักสูตรจะทําให้มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักว่ามีสาขาวิชาเคมีเปิดสอนอยู่ 
  10. คุณสมบัติของผู้ เ ข้าศึกษานอกจากสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์แล้ว  อาจจะเพ่ิมกลุ่มอ่ืน เช่น ปวช. และมีการสอนเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ รวมท้ังกลุ่มท่ีมีการเทียบโอนประสบการณ์   

 11. การเขียนคําอธิบายรายวิชาในโอกาสต่อไป ควรปรับการเขียนใหม่จากเดิมท่ีเขียนในลักษณะ
เขียนทุกคําทุกข้ันตอนมาเป็นการเขียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนในแต่ละด้านของแต่ละ
รายวิชา 



 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 7/2556 

 12. ทบทวนการจัดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ในกลุ่มเฉพาะด้านบังคับอาจไม่สอดคล้อง
กับ มคอ.1  อาจจัดในกลุ่มวิชาแกนได้เพ่ือให้เป็นเป็นไปตามความต้องการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ท่ีต้องการให้นักศึกษาแต่ละหลักสูตรได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 12 หน่วยกิต 
  13. ให้เพ่ิมรายละเอียดเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร เช่น กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 (มคอ.1) ข้อมูลผลสํารวจ ผลการประเมินหลักสูตรและ
รายละเอียดตามข้อเสนอแนะให้ครบถ้วนชัดเจนเพ่ือตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ 
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ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    (สมอ.08) จํานวน 6 หลักสูตร 
 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน 
รักษาราชการแทนรองคณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอเรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สมอ.08) จํานวน 6 หลักสูตร  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรท้ัง 6 หลักสูตรดังกล่าว        
ไปแล้วนั้น  เนื่องจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ลาออกจากราชการ และมีการบรรจุแต่งต้ังอาจารย์ท่านใหม่  
คณะและสาขาวิชาจึงจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน จํานวน 6 หลักสูตร ดังนี้  

 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555  
 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555   
   3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5ปี)  ฉบับปี พ.ศ. 2555  
   4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555  
   5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555  
   6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555  

  โดยเร่ืองนี้ได้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ คร้ังที่ 3/2556 วันที่ 26 มิถุนายน 2556        
ท่ีประชุมมีมติความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สมอ.08) จํานวน                  
6 หลักสูตร และให้ดําเนินการนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สมอ.08) 
จํานวน 6 หลักสูตร  โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุงก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ซ่ึงข้อเสนอแนะมี
ดังต่อไปนี้ 



 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 7/2556 

 1.  ควรนําเสนอประเด็นในการเปลี่ยนแปลง และปรับรูปแบบการเสนอเอกสาร สมอ.08 แต่ละ
สาขาวิชาให้กรรมการเข้าใจง่ายข้ึน  และรายละเอียดในตารางเปรียบเทียบเช่น การเรียงลําดับอาจารย์ตาม
คุณวุฒิตรง/สัมพันธ์ หรือเรียงตามลําดับของผู้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมระบุเหตุผล 
  2.  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรเนื่องจากอาจารย์ลาออก  ถือเป็นตัวชี้วัดการบริหาร
จัดการอย่างหนึ่ง  รวมท้ังคณะครุศาสตร์มีการจ้างอาจารย์ประจําหลักสูตร ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์โรงเรียนสาธิต 
หรืออาจารย์ท่ีเกษียณอายุราชการแล้ว ซ่ึงมหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบการจ้างเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  
คณะควรบริหารจัดการอัตรากําลังและการบรรจุอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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ระเบียบวาระที่ 5.4  ขอความเห็นชอบวิชาภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.อารีรัตน์  คูณดี 
รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบวิชาภาษาเกาหลี        
เพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอขออนุมัติเปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  
วิชา 1500140 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) ในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 2/2556  
เม่ือวันท่ี 6  กุมภาพันธ์  2556 ไปแล้วนั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติให้คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ทบทวนหลักการ เหตุผลความจําเป็นและให้เสนอคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปแล้วจึงเสนอ
เข้าประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่ง  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขรายวิชาภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
3(3-0-6) เรียบร้อยแล้ว และได้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ครั้งท่ี 
3/2556 เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักการและเหตุผลความจําเป็น รายวิชาภาษาเกาหลี
เพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) ท่ีปรับแก้ไขใหม่ และให้ดําเนินการนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปิดสอนวิชาภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) โดยมีข้อเสนอแนะให้
แก้ไขปรับปรุงก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ซ่ึงมีข้อสังเกตและเสนอแนะมีดังต่อไปนี้ 

 1. รายงานการประชุมประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 23 มกราคม 
2556 มีคณะกรรมการเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุม 

 2. การจัดหลักสูตรต้องตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ไม่ใช่ผู้สอน 
 3. อาจปรับเป็นวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี (Korean Culture Language) ซ่ึงไม่เน้นเรื่อง           

พ้ืนฐานความรู้และไวยากรณ์มากเกินไป แต่เป็นการสอนให้รู้จักเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี  การมีทักษะ
ในการสนทนาในชีวิตประจําวันได้ 

 4. การจัดวิชาภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร หากจัดให้อยู่ในกลุ่มหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (General 
Education) ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการสร้างคนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี เข้าใจผู้อ่ืน เป็นแนวทางใน
การนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย   

 5. ปรับคําอธิบายรายวิชา เช่น เรียนรู้แล้วได้ความรู้อะไรบ้าง ระบุ 
 6. เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ข้อ 5 ให้เรียนชั้นปี 1-2 ควรเพ่ิมข้อความสําหรับ

นักศึกษาชั้นปีอ่ืน ท่ีต้องการเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีตามความต้องการ 



 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 7/2556 

  7. KOICA (Korean International Cooperation Agency) ได้ส่งอาสาสมัครเกาหลีมาสอนท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 2 รุ่นแล้ว  คณะ/มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการอย่างไรท่ีจะทําให้นักศึกษา
สนใจเรียนวิชาภาษาเกาหลี และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 6     เร่ืองอื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2556 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2556  
 ข้อกฎหมาย 
  ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 12  ให้มีการประชุม     
อย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้ง  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2556 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบกําหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2556 ในวันพุธท่ี 4 กันยายน 2556 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.2  พิจารณาให้ความเห็นการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (เรื่องลับ) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม ในฐานะเลขานุการ ก.พ.ต. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
คณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กําหนดให้มีการ
ประชุมในวันที่ 9 สิงหาคม 2556   และกระบวนการข้ันต่อไปจะต้องเสนอผ่านสภาวิชาการให้ความเห็น (วันที่ 4 
กันยายน 2556) ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย    แต่เนื่องจากมีผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการหนึ่งท่านจะเกษียณอายุ
ราชการในเดือนกันยายน 2556  หากดําเนินการไม่ทันผู้ขอรายนี้จะเสียผลประโยชน์   คณะกรรมการ ก.พ.ต.                  
จึงจําเป็นต้องดําเนินการให้ทันเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556    ดังนั้นจึงขออนุญาตที่ประชุม
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (เร่ืองลับ) โดยการเวียนหนังสือขอความเห็นชอบ 
เพื่อนํามติสภาวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
       นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด  ผู้บันทึกการประชุม 
       นางลักขณา   เตชวงษ์       ผู้ตรวจ 
       ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม   ผู้ทาน 

 
 


