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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี  2/2557 

วันพุธท่ี 12  มีนาคม 2557  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์   รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์   มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะครุศาสตร์ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
5. ดร.จิราภรณ์   พงษ์โสภา   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
6. ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน    ผู้แทนคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรยิาภรณ์  รุจิโมระ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
8. ดร.ภัททิรา  หอมหวล    ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
9. ดร.กิติมา  ทามาลี    ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วมิลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศานิต   สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. นางสุวณี  วิจารัตน์      รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. นางสาวฤตพชรพร  ทองถนอม     ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร 
4. นายณัฐพร      นิรังสรรค์   อาจารย์ประจําสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร 
5. นางสาวสิริวรรณ  สมิทธิอาภรณ์  ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์    
6. ดร.พรเทพ รู้แผน    เลขานุการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
       สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
7. ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง   คณบดีคณะครุศาสตร์ 
8. นางลักขณา  เตชวงษ์    ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
  

 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
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 นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธาน
การประชุมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการท่ีให้เกียรติเป็น
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท้ังนี้ได้ให้คณะกรรมการสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาชุดใหม่ แนะนําตัวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.1   กลุ่มสาขาวิชา (Cluster) ท่ีจะนําไปสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    พระนครศรีอยุธยา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแจ้งให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเก่ียวกับมติท่ีประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้เห็นชอบการจัดกลุ่มจุดเน้น               
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
จากเดิม 11 กลุ่ม เป็น 9 กลุ่ม และให้แต่ละมหาวิทยาลัยกําหนดจุดเน้นเป็น 1-2 Cluster พร้อมท้ังระบุสาขาวิชา            
ท่ีจะเปิดสอนภายใต้ Cluster ท่ีเลือก 1-2 สาขาวิชา และในครั้งนี้กลุ่มมหาวิทยาลัยภูมิศาสตร์ภาคกลาง 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี               
ได้ตกลงกัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เลือก Cluster ท่ี 1 คือ ด้านการผลิตและพัฒนาวิชาชีพ 
และ Cluster ท่ี 8 คือ ด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมดนตรี นาฏศิลป์การละคร และการแสดงของท้องถ่ิน 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2  การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2557 (รอบ 2) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปี
การศึกษา 2557 (รอบ 2) ในระหว่างวันท่ี 3 กุมภาพันธ์-13 พฤษภาคม 2557  ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะเปิดภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2557  ซ่ึงทําให้เกิดผลกระทบกับการส่งนักศึกษาไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพท่ีธุรกิจโรงแรม  มีผลทําให้ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบและเดือดร้อนในการรับนักศึกษา
ฝึกงาน  ในการนี้ธุรกิจโรงแรมได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศรับทราบ             
ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ธุรกิจโรงแรมต้องรับนักศึกษาฝึกงานจากประเทศพม่า และประเทศฟิลิปปินส์                    
เป็นการทดแทน 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.3   คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขท่ี 134/2557 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.4   คําสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ  คําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขท่ี 152/2557 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2557 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.5   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1.6   รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

      พระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2553-2556 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ  รายงานผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2553-2556 ซ่ึงเป็นผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในรอบ 4 ปีท่ีผ่านมา โดยรวบรวมข้อมูล 
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีแสดงให้เห็นว่าสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2557  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2557  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 1/2557 เม่ือ       
วันพุธท่ี 8 มกราคม 2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าท่ีประจําสํานักงานสภาวิชาการ ได้บันทึกและจัดทํารายงาน
การประชุม รวมท้ังนําเสนอผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระสําคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซ่ึงมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 6 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2557 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 1/2557 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2557 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ี 1/2557 
ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผล             
การดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 1/2557 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ
องค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันพุธท่ี 8 มกราคม 2557            
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
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  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-4] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2557 

รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 1/2557 

วันพุธท่ี 8 มกราคม  พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจํา
ภาคเรยีนท่ี 1/2556   (เพ่ิมเติม)  
จํานวน 12 ราย 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ประจําภาคเรียนท่ี 
1/2556   (เพ่ิมเติม) จํานวน 
12 ราย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาแล้ว  
โดยกองบริการการศึกษาได้เสนอต่อท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
อนุมัติให้ปริญญาแล้ว เมื่อวันท่ี 19 
กุมภาพันธ์ 2557 

5.2 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2556 (ครั้งท่ี 3) 
จํานวน 1 ราย 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
บัตรแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียน
ท่ี 1/2556 (ครั้งท่ี 3) จํานวน  
1 ราย โดยมอบหมายให้
สํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษานําเอกสารการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทคัดย่อ   
ของ นาย สันต์  อิชูรัญ  
ประกอบการนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยด้วย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  โ ด ย สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้เสนอ
ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
อนุมัติให้ปริญญาแล้ว เมื่อวันท่ี 19 
กุมภาพันธ์ 2557 
 
 
 
 

5.3 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปรญิญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556  
จํานวน 50 ราย 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
บัตรแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียน
ท่ี 2/2556 จํานวน 50 ราย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  โ ด ย สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้เสนอ
ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
อนุมัติให้ปริญญาแล้ว เมื่อวันท่ี 19 
กุมภาพันธ์ 2557 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.4 

ขอความเห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 
 

เห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2554) 
(สมอ.08)  และควรกําหนด
คุณสมบัติการรับสมัคร  โดยทํา
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ควบคู่  ไปด้วย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ค ณ บ ดี ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 9 
มกราคม 2557 
 
 
 
 
 

5.5 

ขอความเห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08) 

เห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555) 
(สมอ.08) และควรกําหนด
คุณสมบัติการรับสมัคร โดยทํา
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ควบคู่ไปด้วย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ค ณ บ ดี ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี/ประธานสาขา เรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2557 
 
 
 
 
 

5.6 

ขอความเห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง ฉบับปี 
พ.ศ. 2555)  (สมอ. 08) 

ขอถอนเรื่องขอความเห็นชอบ
ในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (หลักสตูร
ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555)  
(สมอ. 08) ออก ท่ีประชุม
มอบหมายให้คณบดี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทบทวนรายละเอียด โดยการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะและมมีติท่ีชัดเจนในเรื่อง
ดังกล่าว แล้วจึงเสนอเรื่องขอ
ความเห็นชอบในการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการสภาวิชาการ
ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ค ณ บ ดี ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี/ประธานสาขา เรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2557 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.7 

ขอความเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 
ราย (วาระลับ) 

เห็นชอบการกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการระดับ               
รองศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย 
(วาระลับ) โดยให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
งานบริหารงานบุคคลแล้ ว   โดย
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ตํ าแหน่งทาง วิชาการได้ เสนอต่อ        
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับ  
รองศาสตราจารย์แล้ว เมื่อวันท่ี 19 
กุมภาพันธ์ 2557 

 

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

(ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม) 
เลขานุการสภาวิชาการ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา          
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

 ร ศ . ช นิ น ท ร์    ชุ ณ ห พั น ธ รั ก ษ์  ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ภ า ย น อ ก  แ จ้ ง ใ ห้ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ท ร า บ ว่ า 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีนโยบายระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชาในเรื่องการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ซ่ึงเรื่องนี้ค่อนข้างมีปัญหามาก เนื่องจากบุคลากรสาย
วิชาการส่วนใหญ่มีกลุ่มอายุ 50 ปีข้ึนไป  บางมหาวิทยาลัยไม่ได้วางแผนเรื่องทรัพยากรมนุษย์ไว้ ทําให้อาจารย์
รุ่นใหม่มีน้อย ดังนั้นขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรกําหนดแนวทางเรื่องการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ในระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ/
สาขาวิชา  ท้ังนี้เพ่ือให้ท่ีประชุมรับทราบรับทราบข้อมูลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ต่อไป 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 ระเบียบวาระท่ี 4.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการอบรมการเขียน
ผลงานทางวิชาการสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี แจ้งให้ท่ีประชุทราบว่า ในระหว่างวันท่ี 10-12 
มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการสําหรับ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ณ ภูวนาลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา การอบรมครั้งนี้มี
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเข้าร่วมอบรม จํานวน 50 คน โครงการนี้เป็นหลักสูตรเข้ม             
มหาวิทยาลัยจะจัดอบรม 5 ครั้ง  ครั้งท่ี 1 เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร  ซ่ึงครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งท่ี 2  
ผู้เขียนต้องมีผลงานวิชาการ 20%  โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิคอยให้คําแนะนําปรึกษาและให้ความเห็นเก่ียวกับ
ผลงาน  ครั้งท่ี 3 ผู้เขียนต้องมีผลงาน 50%  ครั้งท่ี 4 ผู้เขียนต้องมีผลงาน 80%  และครั้งท่ี 5 ผลงานต้องเสร็จ
สมบูรณ์ 100%  ผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจผลงานในภาพรวม รวมท้ังให้คําแนะนําแนวทางการนําเสนอผลงานและ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  มหาวิทยาลัยต้ังเป้าหมายไว้ท่ี 50 คน  แต่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้นําโครงการต้ังเป้าหมายไว้ท่ี 
80%  มหาวิทยาลัยจะมีอาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมประมาณ 40 คน  มีอาจารย์บางท่านจะทํา
ผลงานทางวิชาการในระดับตําแหน่งศาสตราจารย์ด้วย ถือว่าเป็นเรื่องท่ีดีมาก สําหรับพนักงานสายสนับสนุน
วิชาการมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปด้วย ซ่ึงเป็นระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขณะนี้
มหาวิทยาลัยกําลังปรับปรุงแผน ครั้งท่ี 2 อยู่ มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญเรื่องคนเป็นหลัก  ในนามอธิการบดี   
ได้แจ้งเรื่องนี้ให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบและจะดําเนินการเป็นลําดับแรก 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ และทําหน้าท่ีเลขานุการ ก.พ.ต. ได้ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับการทําผลงานวิชาการ ของผู้บริหารนั้น ถ้าหากจะทําผลงานทางวิชาการต้องหยุดงานบริหาร
ชั่วคราว สําหรับตนเองมีเทคนิคคือ ถ้าจะทําผลงานทางวิชาการต้องทําทันที  ต้องให้คณาจารย์ทุกคนเข้าใจว่า 
การมามหาวิทยาลัยทุกวันเป็นการทําผลงานทางวิชาการด้วยกันท้ังสิ้น  ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษาลดเกณฑ์การทําผลงานวิชาการลง ให้ส่งผลงานนอกเหนือจากเอกสารคําสอน/เอกสาร
ประกอบการสอน ให้ส่งเพียง 1 ชิ้น  และตําราจะต้องมีความสมบูรณ์มาก เช่น คําถูก-ผิด พิสูจน์อักษร ตนเอง 
ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีมีระบบและกลไกการทํางานท่ีชัดเจนมาก มีความละเอียดในการ
เรียงพิมพ์ ปัญหาของมหาวิทยาลัย จะมีปัญหาคล้าย  ๆกัน คือ ภาระงานมาก ฉะนั้นจึงจําเป็นต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสม 

นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะครุศาสตร์ได้
เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการทําผลงานวิชาการ
เป็นหน่วย แล้ว  มหาวิทยาลัยเน้นคุณภาพของบุคลากรเป็นอย่างมาก  ปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยจะส่งอาจารย์
คณะวิทยาการจัดการไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษท่ีประเทศมาเลเซีย จํานวน 10 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยมีการ
จัดการการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ  สาขาวิชาการท่องเท่ียว  โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศ
เวียดนาม และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2556  จํานวน 228 ราย 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร 
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 จํานวน 228 ราย 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 จํานวน 228 ราย  โดยมีกระบวนการตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 98/2557  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตร
ของนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ท่ี 210/2557 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียน        
ท่ี 2/2556  คณะกรรมการดังกล่าวได้ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาแล้ว  และนายทะเบียนได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาดังนี้ 

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
2. ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาทุกราย 
3. ผ่านการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

  กองบริการการศึกษาจึงได้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการอนุมัติ         
การประเมินผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557  เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2557 ท่ีประชุมเห็นชอบการเสนอ
ให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 ต้ังแต่วันท่ี 7 มีนาคม  2557 
เป็นต้นไป และให้ดําเนินการนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
   

ตารางจํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตร ี
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556  

 
ปริญญา 

ระดับปริญญาตรี  
รวมท้ังสิ้น เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรี 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ภาคปกติ           

ครุศาสตรบัณฑิต 1 14 15 4 16 20 54 133 187 222 
รวม 1 14 15 4 16 20 54 133 187 222 

ภาค กศ.บป.           
ครุศาสตรบัณฑิต - - - - - - 0 6 6 6 

รวม - - - - - - 0 6 6 6 
รวมท้ังสิ้น 1 14 15 4 16 20 51 139 193 228 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 จํานวน 228 ราย เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาต่อไป 
 มติประชุม   เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียน        
ท่ี 2/2556 จํานวน 228 ราย  และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาต่อไป โดยมีข้อสังเกตจาก
คณะกรรมการสภาวิชาการดังนี้ 

 1. นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยซ่ึงอยู่ในเกณฑ์การได้รับเกียรตินิยม แต่พบว่ามีเกรด D หรือ D+ ทําให้
เสียสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบว่าปัญหาเกิดจากอะไร จากตัวผู้เรียน อาจารย์ผู้สอน หรือ
รายวิชา และเป็นรายวิชาอะไรบ้าง ซ่ึงจะเป็นประเด็นงานวิจัยในชั้นเรียน 

 2. อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องช่วยดูแลและให้คําแนะนํานักศึกษารายบุคคล และคณะโดยฝ่ายวิชาการมี
การประชุมและดําเนินการเป็นรายบุคคล  ซ่ึงก่อนท่ีอาจารย์ผู้สอนจะตัดเกรดนักศึกษาต้องพิจารณาให้รอบคอบ
ว่านักศึกษาสมควรท่ีจะได้เกรด D และ D+ หรือไม่ เนื่องจากการตัดเกรดดังกล่าวทําให้นักศึกษาเสียสิทธิ์ได้ 
เกียรตินิยมอันดับ 1 อันดับ 2 
 
ระเบียบวาระที่ 5.2   ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
    ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน 8 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล 
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้
ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 จํานวน 8 ราย 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2/2556 ในคราว
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 1/2557  เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์  2557 จํานวน 8 ราย โดยผ่าน
กระบวนการตรวจสอบ ดังนี้  

   ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
� เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด  โดยคณะกรรมการหลักสูตร  

หลักสูตร ค.ม. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) และหลักสูตร รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)   
� 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   
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 � ผ่านการสอบประมวลความรู้  
 � ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระข้ันสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย  
 � ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบและ
กรรมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
 � ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ   

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเสนอต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2557 จํานวน 8 ราย  

 

จํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556  

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ก (แบบ ก2) - 1 1 
2 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) แผน ก (แบบ ก2)/แผน ข 2 4 6 
3 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  แผน ข 1 - 1 

รวมท้ังส้ิน 3 5 8 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556  จํานวน 8 ราย 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 
2/2556 จํานวน 8 ราย และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาต่อไป มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สภาวิชาการดังนี้ 

1. การเขียนบทคัดย่อ เรื่องรูปแบบ(Format) เป็นเรื่องสําคัญมาก บทคัดย่อควรเป็นฟอร์มเดียวกันท้ังหมด  
และควรจะมีบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษแนบมาด้วย   และเพ่ือการเข้าสู่สากลควรเลือกใช้ฟอร์มท่ีเป็น

มาตรฐานสากล  ฉะนั้นควรจัดทําเป็นคู่มือ เพราะถ้ามีเกณฑ์/ฟอร์มท่ีชัดเจนจะช่วยท้ังอาจารย์และนักศึกษา  
2. การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีแผน ก บังคับต้องเผยแพร่ตีพิมพ์ แต่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

มหาบัณฑิตซ่ึงเป็นแผน ข แม้ไม่ได้บังคับแต่กําหนดให้ตีพิมพ์ก็ควรกําหนดรูปแบบบทคัดย่อให้เป็นแบบเดียวกัน 
3. อาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการวิชาการ ควรกลั่นกรองความถูกต้องก่อนเข้าสภาวิชาการ เช่น  
เนื่องจากพบว่าใช้คําหรือข้อความไม่ถูกต้อง เช่นการใช้ชื่อประเทศจีนซ่ึงเป็นชื่อท่ีไม่เป็นทางการ ไม่ควรใช้            

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานต้องแก้ไขเป็นส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การแปลชื่อเรื่อง(Title) ไม่ตรงและอ่ืน ๆ 
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4. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กวดขันคุณภาพของบัณฑิตศึกษา เพราะหากว่าจะปรับ 
มาตรฐานให้ดี มหาวิทยาลัยต้องต้ังมาตรฐานเพ่ือให้มีมาตรฐานในการนําเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3   ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิานาฏศิลป์ 
    และการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นางสาวฤตพชรพร ทองถนอม  
ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2557) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2557)  โดยผ่าน
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 
2556 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันท่ี 
4 ธันวาคม 2556 แล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นด้วยในหลักการ  โดยให้สาขาวิชานาฏศิลป์การละครทบทวนและแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการแล้วนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการอีกครั้ง  ซ่ึง
สาขาวิชานาฎศิลป์การละครได้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 
5/2556 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2556 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและให้ดําเนินการแก้ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป   
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2557) 

 มติท่ีประชุม  ขอให้ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์การละครกลับไปทบทวนชื่อหลักสูตรให้ชัดเจน โดย
ให้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  และนําหลักสูตรนี้เสนอคณะกรรมการสภา
วิชาการครั้งต่อไป  ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต มีดังต่อไปนี้ 

 1. ชื่อหลักสูตรต้องชัดเจน จะใช้ชื่อหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการ
แสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) หรือชื่อ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)   ชื่อหลักสูตรต้องยึดตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 
1/2557 เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2557  ซ่ึงต้องเป็นชื่อ สาขาวิชาศิลปะการแสดง หากทางสาขาวิชาต้องการเปลี่ยน
ชื่อสาขาวิชาเป็น นาฏศิลป์และการแสดง ก็ต้องเริ่มกระบวนการจัดทําหลักสูตรใหม่  ในเนื้อหารายวิชาได้
ปรับปรุงไปจากของเดิมมากน้อยเพียงใด  
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 2. ถ้าเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็นศิลปะการแสดง ต้องเปลี่ยนปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร ในหน้าท่ี 6  เนื่องจากการเขียนวัตถุประสงค์และปรัชญาไม่สอดคล้องกัน  วิชาเลือกมีจํานวนมาก 
เกรงว่านักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไปแล้วจะไม่เป็นไปตามคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ 

 3. หน้า 13-21  รายชื่อวิชาท่ีเป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษควรตรวจสอบให้ถูกต้อง 
 4. หน้า 17  รายวิชาการบริหารจัดการศิลปะบันเทิง ชื่อภาษาอังกฤษพิมพ์ไม่ถูกต้อง  
 5. หน้า 18 กลุ่มปฏิบัตินาฏศิลป์ตะวันตก มีวิชาบัลเล่ต์ 1-5 ซ่ึงนาฏศิลป์ตะวันตกไม่ควรมีเฉพาะแต่

วิชาบัลเล่ห์  
 6. หน้า 19  วิชาเลือกทฤษฎีและปฏิบัติจากรายวิชา มีวิชาเลือกมากเกินไป เกรงว่าผู้สอนจะสอน   

ไม่ทัน เช่น วิชาทักษะกีฬาลีลาศ  ไม่สอดรับกับสาขาวิชา 
 7. หน้า 43-50 ตารางแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum Mapping) ต้องฝนให้เต็มทุกรายการ 
 8. หน้า 62-85 คําอธิบายรายวิชาใช้คํากิริยา ควรปรับให้เป็นคําวลี  และตรวจสอบความถูกต้อง

ของคําอธิบายรายวิชาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 9. ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสาขาวิขาศิลปะการแสดง 
 10. อัตลักษณ์ของรายวิชาต้องตอบโจทย์ได้ว่า ตัวเนื้อหารายวิชาต้องมีการแสดงเป็นตัวบังคับ 
 11. ใน มคอ.  ใช้คําว่าศิลปะการแสดง แต่ในโครงสร้างหลักสูตรใช้นาฏศิลป์และการแสดง  
 12. การเพ่ิมรายวิชาท่ีเป็นการแสดงไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนชื่อ สาขาวิชาได้ปรับปรุงเนื้อหาตามท่ี

คณะกรรมการสภาวิชาการเสนอแนะแล้วใช่หรือไม่  
 13. ชื่อรายวิชาท่ีเป็นนาฏศิลป์และการแสดงต้องแก้ไขรายวิชาให้เป็นศิลปะการแสดง 
 14. โดยท่ัวไปการเขียนคําอธิบายรายวิชาท่ีใช้ในสากล  จะต้องเขียนเป็นวลีสั้น ๆ ต่อไปเรื่อย ๆ 

เรียงไปตามลําดับของสิ่งท่ีเรากําหนด  ต้องไม่มีคําว่าศึกษา ต้องเป็นคํานามหรือคําวลี 
 15. การเขียน Learning Outcome  คําไม่คงท่ี ควรปรับให้เป็นทิศทางเดียวกัน 
 16. ถ้าบัณฑิตสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะเป็นอย่างไร  บัณฑิตจะต้องมีความ

เชี่ยวชาญท้ังสองอย่าง คือ ด้านนาฏศิลป์ และด้านการแสดง 
 17. นักศึกษาเรียนภาคบังคับเสร็จแล้ว นักศึกษาจะมีความถนัด จึงจะเลือกเรียนวิชาบัลเล่ห์ อยาก

ให้ทบทวนรายวิชา 
 18. ควรเพ่ิมรายวิชา ให้มีรายวิชานาฏศิลป์อินเดีย ด้วย 
 19. ตามมาตรฐาน TQF ถ้าใช้ชื่อวิชาศิลปะการแสดง ต้องยึดนิยามของคําว่า ศิลปะการแสดงไว้ 
 20. ควรจัดรูปแบบเอกสารให้เรียบร้อย 
 21 หากเปิดรายวิชามากเกินไป  จะมีตัวกําหนดเรื่อง มคอ.3 ดังนั้นสาขาวิชาควรจัดกลุ่มรายวิชาให้

ชัดเจนยิ่งข้ึน 
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 22. อธิการบดีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า หลักสูตรนี้ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555  

แต่หลักสูตรยังไม่ผ่านความเห็นชอบ มีผลทําให้มหาวิทยาลัยไม่ได้รับนักศึกษาภาคปกติมาสองปีแล้ว  ดังนั้น
สาขาวิชาจึงมีความต้ังใจท่ีจะปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ให้สําเร็จลุล่วง 

 23. ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร ขออนุญาตท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ขอใช้ชื่อ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 24. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า จะทําหนังสือเชิญประชุมคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณาจารย์ในสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร  เพ่ือปรึกษาหารือเรื่อง การแก้ไข
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ   
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร              
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียน
ท่ีสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2557 ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557  เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2557 แล้ว ท่ีประชุม           
มีมติเห็นชอบ โดยให้ดําเนินการแก้ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และให้นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป   
เก่ียวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  และมอบหมาย           
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต มีดังต่อไปนี้ 

1. หน้า 2 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ให้เพ่ิมหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม  รวมท้ัง 
ในหลักสูตรไม่มีส่วนใดท่ีสะท้อนถึงด้านเทคโนโลยีจึงควรเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกัน 

2. หน้า 7 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ยังขาดความชัดเจน 
 
 
 
 
 



 

 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 2/2557 

[2-15] 
 
 3. หน้า 7 วัตถุประสงค์มีน้อยเกินไป  และควรเพ่ิมผลิตบัณฑิตให้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 
 4. หน้า 9 แก้ไขเดือน “กันยายน” เป็น “สิงหาคม” 
 5. หน้า 10 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปี 2561 ควรจะเป็น 200,000 บาท และหน้า 11 ค่าใช้จ่ายบางรายการ  
(ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน) น่าจะไม่คงท่ีให้ตรวจสอบอีกครั้ง 
 6. หน้า 10 เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ไม่น่าจะมีปัญหานักศึกษาแรกเข้า รวมท้ังการเขียนกลยุทธ์ในการ
แก้ไขปัญหาไม่สอดรับกัน 
 7. หน้า 16 กลุ่ม ค  มีวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชเบ้ืองต้นเพียงวิชาเดียว จะตอบโจทย์วิชาสัมมนา หรือวิชา
ปัญหาพิเศษได้อย่างไร 
 8. ให้ปรับหน่วยกิตในแผนการเรียน ให้สอดคล้องกับจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และตรวจสอบ
จํานวนหน่วยกิตให้ถูกต้อง 
 9. จํานวนชั่วโมงวิชาฝึกประสบการณ์ฯ มากเกินไป 
 10. หมวดวิชาเฉพาะมีการต้ังชื่อกลุ่มวิชาข้ึนมาใหม่ถูกต้องหรือไม่ 
 11. ให้ทบทวนวิชาท่ีมีหน่วยกิต (2-2) ควรปรับให้สอดคล้องและตามสภาพท่ีจําเป็น 
 12. วิชาบังคับควรมีวิชาท่ีเป็นแก่นของเนื้อหามากกว่านี้ 
 13. จํานวนหน่วยกิตมากเกินไป และวิชาเลือกก็มีมากเกินไป และอาจปรับลดหน่วยกิตวิชาเลือก และบาง
วิชาท่ีคล้ายกันควรรวมกันเช่น การอนุรักษ์ หรือวิชาท่ีมีความซํ้าซ้อนกัน เช่น วิชาความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ
วิชาธาตุอาหารของพืช เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่     
 14. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ให้ใส่ไว้ในภาคผนวก 
 15. ตาราง Curriculum Mapping ควรจะฝนให้เต็ม(ความรับผิดชอบหลัก) หรือฝนโปร่ง(ความรับผิดชอบ
รอง)ทุกรายวิชา และโดยเฉพาะวิชาเตรียมและฝึกประสบการณ์ 
 16. ชื่อวิชาไม่ควรมีคําว่า “เก่ียวกับ” ให้ตัดออก 
 17. การเขียนคําอธิบายรายวิชายังไม่ละเอียด และไม่ควรมีคําว่า “ได้แก่” และบางวิชาเขียนเป็นคํากิริยา 
ควรปรับให้เป็นวลี  รวมท้ังบางรายวิชาการให้น้ําหนักของคําอธิบายรายวิชามากบ้าง น้อยบ้างแตกต่างกันอย่างไร   
ให้ตรวจสอบ/แก้ไขคําอธิยายรายวิชาศึกษาท่ัวไป ให้ถูกต้องตรงกันกับหลักสูตรอ่ืน ของมหาวิทยาลัย รวมท้ัง
ตรวจสอบชื่อวิชาการพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาการเกษตร ควรเขียนลักษณะบูรณาการศาสตร์ 
 18. การกําหนดหน่วยกิต ปกติ 1 หน่วยกิตต้องสอน 2 ชั่วโมง แต่สาขาวิชากําหนดเป็น 3 ชั่วโมงซ่ึงมีฐานคิด
แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน 
 19. ควรมีวิชาท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับหลักสูตร เช่น โลจิสติกส์ การบริหารจัดการ การประยุกต์ การผลิตเชิง
พาณิชย์ อุตสาหกรรมอยู่ในหลักสูตร 
 20. หน้า 34 กลยุทธ์การสอนข้อ 3) ปริมาณการลอกการบ้านฯ ไม่ใช่เป็นกลยุทธ์การประเมินผล 
 21. ชื่อวิชาส่วนใหญ่มีคําว่า “เทคโนโลยี” มากเกินไป เพราะบางวิชาไม่จําเป็นต้องมีเทคโนโลยี เช่น        
การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน และวิชาอ่ืน ๆ 
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 22. วิชาเทคโนโลยีการผลิตข้าวควรปรากฏในวิชาบังคับ และยังสามารถเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร/
มหาวิทยาลัยด้วย และวิชาการปลูกพืชชั้นสูงควรเป็นวิชาบังคับ    
 23. หน้า 26 ข้อ 3.2.3 ไม่มีอาจารย์พิเศษ ซ่ึงควรมีอาจารย์พิเศษด้วยจะทําให้หลักสูตรดูเด่นข้ึน 
 24. อาจารย์ประจําหลักสูตรมี 4 คน ให้ใส่ให้ครบและตรวจสอบชื่อ-สกุล คําถูกผิดให้ครบถ้วน 
 25. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อวิชาท่ีเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด รวมท้ังปรับให้คงเส้นคงวาให้ครบถ้วน 
เช่น Principle ,Introduction, Introductory , Crop บางตัวมี s บางตัวไม่มี  หน้า 68 หน้า 72 วิชาเทคนิคการใช้
ดิน-ปุ๋ย-น้ํา ให้เปลี่ยนจาก , เป็น – แทน  รวมท้ังวิชาอ่ืนๆ ให้ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนท้ังเล่ม 
 26.  หน้า 88 ข้อ 3.3  บทความทางวิชาการ  ควรพิมพ์ชื่อเรื่องบทความด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.5  ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุง่พรหม เลขานุการสภาวชิาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.พรเทพ  รู้แผน เลขานุการ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดทําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) และได้ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการ
ประชุมครั้งท่ี 11/2526 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2556 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรตรวจสอบคําอธิบายรายวิชา และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา            
ซ่ึงทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว และเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2556 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้
นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป   
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557)  โดยให้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  และนําหลักสูตร
เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต มีดังต่อไปนี้ 

 1. ทําไมถึงมีรายวิชาการบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แตกต่างกับ
รายวิชาท่ีไม่มีเศรษฐกิจพอเพียงออย่างไร 
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 2. การจัดทําหลักสูตรระดับปริญญาโทในปี พ.ศ. 2557 นี้  ควรมีคําอธิบายรายวิชาฉบับ

ภาษาอังกฤษควบคู่กัน  มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยว่าต้องจัดทํา
คําอธิบายรายวิชาเป็นฉบับภาษาอังกฤษหรือไม่ 

 3. หน้า 15-16 ควรตรวจสอบรหัสวิชาว่าถูกต้องหรือไม่ 
 4. หน้า 16-17 รายวิชาภาวะผู้นําทางวิชาการ และวิชาภาวะผู้นําทางการศึกษายุคใหม่  รายวิชา

ค่อนข้างจะเหมือนกัน เป็นรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกันหรือไม่  
 5. หน้า 17 รายวิชาภาวะผู้นําทางการศึกษายุคใหม่  คําว่ายุคใหม่ ควรใช้คําว่า แห่งศตวรรษท่ี 21  

จะดีหรือไม่ 
 6. หน้า 45 ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ข้อ 15 มีการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร  ควรเพ่ิมเติมเรื่องของผู้บริหารเข้าไปด้วย 
 7. หน้า 52 ควรตรวจสอบคําศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องท้ังเล่มหลักสูตร 
 8. คําอธิบายรายวิชา ควรจัดทําให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 

 

ระเบียบวาระท่ี 6     เร่ืองอื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ 6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ 3/2557 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2557 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2557 วันพุธท่ี 2 เมษายน  2557 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2557 ในวันพุธท่ี 2 
เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 13.10 น. 
 
       นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด  ผู้บันทึกการประชุม 
       นางลักขณา   เตชวงษ์       ผู้ตรวจ 
       ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม   ผู้ทาน 
 
  


