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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี  1/2557 

วันพุธท่ี 8 มกราคม 2557  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักด์ิ  ก่ิงคํา  ประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา  เลาหนันทน์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กมล  บุษบา    กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)   
4. ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ    กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
5. นายจิรศักด์ิ   ชุมวรานนท์   รักษาราชการแทนอธิการบดี    
6. ดร.กิติมา  ทามาลี    กรรมการ (ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ) 
7. ดร.พรเทพ  รู้แผน    กรรมการ (ผู้แทนคณะครุศาสตร์)  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  กรรมการ (ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์ฯ)  
9. ดร.ภควดี   สุขอนันต์    กรรมการ (ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ฯ)  
10. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วมิลพรรณ  รุ่งพรหม กรรมการและเลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศานิต   สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. นางลักขณา  เตชวงษ์    ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา)  
  

 
เปิดประชุมเวลา 09.12 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[2-2] 



 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 1/2557 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 มอบหมายให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดําเนินการเป็นประธานการประชุม 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
   เนื่องจาก นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ติดภารกิจสําคัญ จึงได้มอบหมายให้ รศ.ดร.วิไลศักด์ิ  ก่ิงคํา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ทําหน้าท่ีดําเนินการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการแทน 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2  ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2557 
 สาระสําคัญ 
 รศ.ดร.วิไลศักด์ิ  ก่ิงคํา ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.  2557  
คณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่าน 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.3   คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครบวาระ 
    การดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้คณะกรรมการสภาวิชาการทราบว่า 
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในวันนี้ จะเป็นการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการครั้งสุดท้าย เนื่องจากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ครบวาระการดํารงตําแห่งคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการนี้มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาชุดใหม่ต่อไป 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 10/2557  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2556  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 10/2556 เม่ือ       
วันพุธท่ี 4 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าท่ีประจําสํานักงานสภาวิชาการ ได้บันทึกและจัดทํารายงาน
การประชุม รวมท้ังนําเสนอผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 



 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 1/2557 

  1. จดบันทึกข้อความสาระสําคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซ่ึงมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 6 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2556 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 10/2556 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2556 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ี 10/2556 
ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ   รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ              
ผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 10/2556 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันพุธท่ี 4 ธันวาคม 2556            
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2] 
 

[2-4] 
 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2556 
 

รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 10/2556 

วันพุธท่ี 4 ธันวาคม  พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 

5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา 



 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 1/2557 

5.1 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร 
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2556  จํานวน 247 
ราย 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 
1/2556  จํานวน  247 ราย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาแล้ว  
โดยกองบริการการศึกษาได้เสนอต่อท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
อนุมัติให้ปริญญาบัตรแล้ว เมื่อวันท่ี 
18 ธันวาคม 2556  

5.2 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปรญิญาบัตร 
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2556 (ครั้งท่ี 2) 
จํานวน 44 ราย 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
บัตร แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา 
ภาคเรยีนท่ี 1/2556 (ครั้งท่ี 2) 
เฉพาะ 43 ราย  และให้ถอน
ออก 1 ราย คือ นายสันต์          
อินชูรัญ  หลักสตูรครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (แผน ก)  
โดยให้คณะกรรมการบัณฑิต
ทบทวนผลงานการตีพิมพ์    
อีกครั้ง และนําเข้าท่ีประชุม
สภาวิชาการครั้งต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา/รองอธิการบดีฝ่ าย
วิ ช า ก า ร แ ล้ ว   โ ด ย สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้เสนอ
ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
อนุมัติให้ปริญญาบัตร จํานวน 43 ราย 
แล้ว เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2556  
สําหรับกรณี นายสันต์ อินชูรัญ ให้นํา
ผลงานการตีพิมพ์ประกอบเอกสาร 
การประชุมด้วย  โดยได้นําเรื่องกรณี 
นายสันต์  อินชูรัญ เข้าท่ีประชุมสภา
วิชาการอนุมัติปริญญาบัตรในวันท่ี 8 
มกราคม 2557 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.3 

ขอความเห็นชอบหลักสูตร                  
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถ่ิน (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 
2556) 

เห็นชอบหลักสตูรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
โดยมอบหมายให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบ
รายละเอียดหลักสูตรก่อน
นําเสนอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยั 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และประธานหลักสูตรสาขาวิชาการ
ปกครองท้อง ถ่ิน แล้ ว   โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันท่ี 18 
ธันวาคม 2556  
 

5.4 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาประวัตศิาสตร์ (หลักสตูร
ใหม่ พ.ศ. 2556) 

เห็นชอบเห็นชอบหลักสตูร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2556) โดยมอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร
ก่อนนําเสนอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยั 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และประธานหลั กสู ตรสาขา วิชา
ประวัติศาสตร์แล้ว  โดยประธาน
หลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ได้
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภา วิชาการแล้ ว            
แ ล ะ ไ ด้ เ ส น อ ต่ อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรแล้ว 
เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2556  

5.5 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556) 

เห็นด้วยในหลักการ  แต่ขอให้
สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร
ทบทวนและแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ  และนําเข้า         
ท่ีประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ และประธานสาขาวิชา
นาฏศิลป์การละครแล้ว โดยประธาน
สาขาวิชานาฏศิลป์การละครแก้ไข
หลักสตูรตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว      

  

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

(ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม) 
เลขานุการสภาวิชาการ 

 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1     รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

 สาระสําคัญ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอ            

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบรายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/1580  ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2556 นั้น  

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2556 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5   เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําภาคเรียนที่ 1/2556  (เพ่ิมเติม) จํานวน 12 ราย 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร 
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 1/2556   (เพ่ิมเติม) จํานวน 12 ราย 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือขอความ
เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 1/2556 (เพ่ิมเติม) 
จํานวน 12 ราย โดยมีกระบวนการตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 762/2556  เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี 1/2556 และคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 1141/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของ
นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี 1/2556  คณะกรรมการดังกล่าวได้ตรวจสอบโครงสร้าง
หลักสูตรของนักศึกษาแล้ว  และนายทะเบียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาดังนี้ 

1.  เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
2. ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาทุกราย 
3. ผ่านการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
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  กองบริการการศึกษาจึงได้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการอนุมัติ         
การประเมินผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556  เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 ท่ีประชุมเห็นชอบอนุมัติ 
ให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 1/2556 ต้ังแต่วันท่ี 27 ธันวาคม  
2556 เป็นต้นไป จํานวนท้ังสิ้น 12 ราย และให้ดําเนินการนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

 
ตารางจํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตร ี

ประจําภาคเรียนท่ี 1/2556 (เพ่ิมเติม) 
 

 
ปริญญา 

ระดับปริญญาตรี  
รวมท้ังสิ้น เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรี 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ภาคปกติ           

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - - - - - - 1 - 1 1 
นิติศาสตรบัณฑิต - - - - - - 1 - 1 1 
บริหารธุรกิจบัณฑิต - - - - - - 1 2 3 3 

รวม - - - - - - 3 2 5 5 
ภาค กศ.บป.           

วิทยาศาสตรบัณฑิต - 1 1 - - - - 4 4 5 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - - - - - - 1 - 1 1 
บัญชีบัณฑิต - - - - - - 1 - 1 1 

รวม - 1 1 - - - 2 4 6 7 
รวมท้ังสิ้น - 1 1 - - - 5 6 11 12 

 

 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 1/2556 (เพ่ิมเติม) จํานวน  12 ราย เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้
ปริญญาต่อไป 

มติประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจํา        
ภาคเรียนท่ี 1/2556 (เพ่ิมเติม) จํานวน 12 ราย 
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ระเบียบวาระที่ 5.2   ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
    ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2556 (คร้ังที่ 3) จํานวน 1 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล 
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้
ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2556 (ครั้งท่ี 3) จํานวน 1 ราย 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2556               

ได้ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียน                
ท่ี 1/2556 (ครั้งท่ี 2) จํานวน 44 ราย และท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติให้ถอนกรณี นายสันต์ อิชูรัญ 
ออก โดยให้สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทบทวนผลงานการตีพิมพ์นั้น บัดนี้สํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว  และได้จัดทําบัญชีรายชื่อ
ผู้สําเร็จการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในคราวประชุม ครั้งท่ี 10/2556  เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 
2556 จํานวน 1 ราย  

 

ตารางจํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2556 (ครั้งท่ี 3) 

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ด. (การบริหารการศึกษา)  1 - 1 

รวม 1 - 1 
 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2556 (ครั้งท่ี 3) จํานวน 1 ราย 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียน 

ที่ 1/2556 (คร้ังที่ 3) จํานวน 1 ราย โดยมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษานําเอกสารการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย/บทคัดย่อ   ของ นาย สันต์  อิชูรัญ  ประกอบการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยด้วย 
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ระเบียบวาระที่ 5.3   ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
    ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน 50 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล 
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้
ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 จํานวน 50 ราย 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1/2556 ในคราว
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 11/2556  เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2556 จํานวน 50 ราย รวมท้ังสิ้น 
จํานวน  50 ราย  โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบ ดังนี้  

   ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
� เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด  โดยคณะกรรมการหลักสูตร 

ค.ด. (การบริหารการศึกษา)  หลักสูตร ค.ม. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) 
หลักสูตร ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) หลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) และ หลักสูตร รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

� ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
  � ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา                

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549  
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา   
 � นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก2 
และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00   
 � ผ่านการสอบประมวลความรู้  
 � ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระข้ันสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย  
 � ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบและ
กรรมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
 � ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ   

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเสนอต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในคราวประชุม ครั้งท่ี 11/2556  เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2556 จํานวน 50 ราย             
รวมท้ังสิ้น จํานวน  50 ราย 
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ตารางจํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ด. (การบริหารการศึกษา) 1 - 1 
2 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก2 15 6 21 
3 ค.ม. (การจัดการเรียนรู้) แผน ก แบบ ก2 2 8 10 
4 ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) (แผน ข) - 3 3 
5 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  แผน ก แบบ ก2 3 8 11 
6 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) (แผน ข) 2 2 4 

รวมท้ังส้ิน 23 27 50 
 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 จํานวน 50 ราย 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา    
ภาคเรียนท่ี 2/2556 จํานวน 50 ราย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นําเสนอขอความเห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์แก้ไขคุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษาต่อของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง            
ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
ในการประชุมครั้งท่ี ว.3/2556 (ใช้มติเวียน) เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม  2556 แล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและให้
นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
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 มติท่ีประชุม เห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08)  และควรกําหนดคุณสมบัติการรับสมัครโดยทําเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยควบคู่ไปด้วย 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.5  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี  
    พ.ศ. 2555) (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นําเสนอขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์
แก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)  โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ในการประชุมครั้งท่ี ว.3/2556 (ใช้มติเวียน) เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม  2556 แล้ว ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบ และให้นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) และควรกําหนดคุณสมบัติการรับสมัคร โดยทําเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยควบคู่ไปด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.6  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสตูร วิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555)  (สมอ. 08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นําเสนอขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555)  (สมอ. 08) 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์แก้ไขรายละเอียดของ
รายวิชากลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับเรียน) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555)  (สมอ. 08)  โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ในการประชุมครั้งท่ี ว.3/2556 (ใช้มติเวียน) เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม  2556 แล้ว ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบและให้นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555)  (สมอ. 08) 
 

 มติท่ีประชุม ขอถอนเรื่องขอความเห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555)  (สมอ. 08) ออก ท่ีประชุมมอบหมายให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทบทวนรายละเอียด โดยการประชุมคณะกรรมการประจําคณะและควรมีมติการประชุมท่ีชัดเจน
ในเรื่องดังกล่าว แล้วจึงเสนอเรื่องขอความเห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.7  ขอความเห็นชอบการกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการระดับรองศาสตราจารย์  
    จํานวน 1 ราย (วาระลับ) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุง่พรหม เลขานุการสภาวชิาการ นําเสนอขอความเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย (วาระลับ) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับ      
รองศาสตราจารย์  จํานวน 1 ราย 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย (วาระลับ) โดยให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 6     เร่ืองอื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.1  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยและสัมมนาคณะกรรมการ 
    และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้คณะกรรมการสภาวิชาการทราบว่า 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและสัมมนาคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประมาณสิ้นเดือนมกราคม 2557  โดยมหาวิทยาลัยจะขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการสภาวิชาการชุดเก่าเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ สําหรับการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสภาวิชาการ
ในรอบ 4 ปี  ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการรวบรวมและจัดทําผลการดําเนินงาน  ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ
คณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้วยดีตลอดมา  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6.2  อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสภาวชิาการ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ดร.ปฐมพงษ์  ศุภเลิศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  การพิจารณาการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ นั้น ถือว่าเป็นความสําเร็จของสภา
มหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ สมรรถนะของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภา
วิชาการได้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีการพัฒนาด้านศักยภาพ และความก้าวหน้าข้ึนเรื่อย ๆ  มหาวิทยาลัยควรให้
ผู้บริหารสนับสนุน และผลักดันการกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ให้
เพ่ิมมากข้ึนด้วย 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6.3  กรรมการสภาวิชาการยินดกีารเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทุกรายการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา  เลาหนันทน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยท่ีให้ความ
ไว้วางใจกรรมการสภาวิชาการ ท่ีผ่านมาคณะกรรมการสภาวิขาการทุ่มเทการทํางานอย่างเต็มท่ี ในส่วนตัวคิด
การรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใน
รอบ 4 ปีท่ีผ่านมา น่าจะมีข้อคิดและเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ตนเองยินดีเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 
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 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักด์ิ  ก่ิงคํา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งให้ทราบว่า ตนเองมีความสุขทุกครั้ง
ท่ีได้เข้ามาทํางานท่ีมหาวิทยาลัยแห่งนี้  หากมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมท่ีจะให้คณะกรรมการสภาวิชาการเข้าร่วม 
ตนเองและกรรมการสภาวิชาการยินดีเข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบคุณ ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์ อดีตอธิการบดี 
ท่ีทํางานร่วมกับคณะกรรมการสภาวิชาการอย่างมีความสุข  ช่วงระยะเวลาการทํางานท่ีผ่านมาคณะกรรมการ
สภาวิชาการได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมหาวิทยาลัยก็จะปรับปรุง แก้ไขทันที  
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่าน ท่ีได้
ช่วยกันทํางาน โดยการทํางานของคณะกรรมการสภาวิชาการนั้น ได้ยึดตัวหลักการเป็นหลัก ไม่ได้ยึดท่ีตัวบุคคล 
ทําให้ทํางานแล้วมีความสุข ขอบคุณมหาวิทยาลัยท่ีให้ความสําคัญกับคณะกรรมการสภาวิชาการ และขออวยพร
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเจริญก้าวหน้า 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6.5  มหาวิทยาลัยมอบของท่ีระลึกให้คณะกรรมการสภาวิชาการในวาระดิถี 
    ข้ึนปีใหม่และครบวาระการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้คณะกรรมการสภาวิชการทราบว่า การประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้าย เนื่องจากครบวาระ  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก           
นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติมอบ
ของท่ีระลึกให้คณะกรรมการสภาวิชาการเนื่องในวาระดิถีข้ึนปีใหม่ และครบวาระการดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 11.20 น. 
 
       นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด  ผู้บันทึกการประชุม 
       นางลักขณา   เตชวงษ์       ผู้ตรวจ 
       ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม   ผู้ทาน 

 
 
 


