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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 2/2557
วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร
4. รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
5. ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา
6. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
8. ดร.ภัททิรา หอมหวล
9. ดร.กิติมา ทามาลี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศานิต สวัสดิกาญจน์
2. นางสุวณี วิจารัตน์
3. นางสาวฤตพชรพร ทองถนอม
4. นายณัฐพร นิรังสรรค์
5. นางสาวสิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์
6. ดร.พรเทพ รู้แผน
7. ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
8. นางลักขณา เตชวงษ์

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะครุศาสตร์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ
ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร
อาจารย์ประจําสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร
ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
เลขานุการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.
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นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธาน
การประชุมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการที่ให้เกียรติเป็น
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ได้ให้คณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาชุดใหม่ แนะนําตัวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1

กลุ่มสาขาวิชา (Cluster) ที่จะนําไปสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

สาระสําคัญโดยย่อ
นายจิ รศักดิ์ ชุ มวรานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยาแจ้งให้
ผู้ เข้ าร่ วมประชุ มทราบเกี่ ยวกั บมติ ที่ ประชุ มอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ได้ เห็ นชอบการจั ดกลุ่ มจุ ดเน้ น
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จากเดิม 11 กลุ่ม เป็น 9 กลุ่ม และให้แต่ละมหาวิทยาลัยกําหนดจุดเน้นเป็น 1-2 Cluster พร้อมทั้งระบุสาขาวิชา
ที่ จ ะเปิ ด สอนภายใต้ Cluster ที่ เ ลื อก 1-2 สาขาวิ ช า และในครั้ ง นี้ ก ลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ภู มิ ศ าสตร์ ภ าคกลาง
ประกอบด้ ว ย มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธยา มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
ราชนคริ นทร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์ และมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏรํ าไพพรรณี
ได้ตกลงกัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เลือก Cluster ที่ 1 คือ ด้านการผลิตและพัฒนาวิชาชีพ
และ Cluster ที่ 8 คือ ด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมดนตรี นาฏศิลป์การละคร และการแสดงของท้องถิ่น
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2557 (รอบ 2)
สาระสําคัญโดยย่อ
นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปี
การศึกษา 2557 (รอบ 2) ในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์-13 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเปิดภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งทําให้เกิดผลกระทบกับการส่งนักศึกษาไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ธุรกิจโรงแรม มีผลทําให้ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบและเดือดร้อนในการรับนักศึกษา
ฝึกงาน ในการนี้ธุรกิจโรงแรมได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศรับทราบ
ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ธุ ร กิ จ โรงแรมต้ อ งรั บ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานจากประเทศพม่ า และประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์
เป็นการทดแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 134/2557 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.4

คําสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิ ม ลพรรณ รุ่ ง พรหม เลขานุ การสภาวิ ช าการ นํ า เสนอ คํ าสั่ งแต่ งตั้ งผู้ ช่ วยเลขานุ การ
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 152/2557 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2557
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.5

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2547

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิ มลพรรณ รุ่ งพรหม เลขานุ การสภาวิ ช าการ นํ า เสนอ ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2547
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.6

รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2553-2556

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิ ม ลพรรณ รุ่ ง พรหม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอ รายงานผลการดํ า เนิ น งาน
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2553-2556 ซึ่งเป็นผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสภาวิ ชาการ มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุธ ยาในรอบ 4 ปีที่ผ่ านมา โดยรวบรวมข้ อมู ล
กิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ สภาวิ ชาการมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุธ ยาได้ มีการประชุ มครั้งที่ 1/2557 เมื่ อ
วันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานสภาวิชาการ ได้บันทึกและจัดทํารายงาน
การประชุม รวมทั้งนําเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระสํ า คั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระหว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 6 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2557
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2557
มติที่ประชุม รับรองรายการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2557
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิ ม ลพรรณ รุ่ ง พรหม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานและผล
การดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 1/2557 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคื บ หน้ า หรื อข้ อมู ล การดํา เนิ น งานและผลการดํ า เนิ นงานตามมติ ที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิ ช าการ
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการสภาวิ ช าการ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2556 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 8 มกราคม 2557
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุ มอยุธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2 อาคารสํ า นักงานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2
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3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-4]
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานและผลการดํ า เนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2557
รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2557
วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ
มติที่ประชุม
เรื่อง
ผลการปฏิบัติตามมติ
5

5.1

นําเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจํา
ภาคเรียนที่ 1/2556 (เพิ่มเติม)
จํานวน 12 ราย
ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1/2556 (ครั้งที่ 3)
จํานวน 1 ราย

5.2

5.3

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2/2556
จํานวน 50 ราย

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่
1/2556 (เพิ่มเติม) จํานวน
12 ราย

เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการได้ แ จ้ งไปยั ง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาแล้ว
โดยกองบริการการศึกษาได้เสนอต่อที่
ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบ
อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญาแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 19
กุมภาพันธ์ 2557
เห็นชอบการเสนอให้ปริญญา เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการได้ แ จ้ งไปยั ง
บัตรแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษาระดับ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียน บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า โ ด ย สํ า นั ก ง า น
ที่ 1/2556 (ครั้งที่ 3) จํานวน คณะกรรมการบัณ ฑิต ศึกษาได้เ สนอ
1 ราย โดยมอบหมายให้
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
สํานักงานคณะกรรมการ
อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญาแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 19
บัณฑิตศึกษานําเอกสารการ
กุมภาพันธ์ 2557
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทคัดย่อ
ของ นาย สันต์ อิชูรัญ
ประกอบการนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยด้วย
เห็นชอบการเสนอให้ปริญญา เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการได้ แ จ้ งไปยั ง
บัตรแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษาระดับ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียน บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า โ ด ย สํ า นั ก ง า น
ที่ 2/2556 จํานวน 50 ราย
คณะกรรมการบัณ ฑิต ศึกษาได้เ สนอ
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
อนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญาแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 19
กุมภาพันธ์ 2557
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ระเบียบวาระ

เรื่อง

5

นําเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็ น ชอบในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง
ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08)

5.4

ขอความเห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.08)
5.5

ขอความเห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี
พ.ศ. 2555) (สมอ. 08)

5.6

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2554)
(สมอ.08) และควรกําหนด
คุณสมบัติการรับสมัคร โดยทํา
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ควบคู่ ไปด้วย
เห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555)
(สมอ.08) และควรกําหนด
คุณสมบัติการรับสมัคร โดยทํา
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ควบคู่ไปด้วย
ขอถอนเรื่องขอความเห็นชอบ
ในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555)
(สมอ. 08) ออก ที่ประชุม
มอบหมายให้คณบดี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทบทวนรายละเอียด โดยการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะและมีมติที่ชัดเจนในเรื่อง
ดังกล่าว แล้วจึงเสนอเรื่องขอ
ความเห็นชอบในการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการสภาวิชาการ
ต่อไป

เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการได้ แ จ้ งไปยั ง
ค ณ บ ดี ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9
มกราคม 2557

เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการได้ แ จ้ งไปยั ง
ค ณ บ ดี ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี/ ประธานสาขา เรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557

เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการได้ แ จ้ งไปยั ง
ค ณ บ ดี ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี/ ประธานสาขา เรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557
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ระเบียบวาระ

เรื่อง

5

นําเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จํานวน 1
ราย (วาระลับ)

5.7

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบการกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย
(วาระลับ) โดยให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการได้ แ จ้ งไปยั ง
งานบริ ห ารงานบุ ค คลแล้ ว โดย
เลขานุ ก ารคณะกรรมการพิ จ ารณา
ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการได้ เ สนอต่ อ
ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบ
กํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการระดั บ
รองศาสตราจารย์ แ ล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 19
กุมภาพันธ์ 2557

ลงชื่อ......................................................
(ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม)
เลขานุการสภาวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 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 ที่ ป ร ะ ชุ ม ท ร า บ ว่ า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีนโยบายระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชาในเรื่องการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างมีปัญหามาก เนื่องจากบุคลากรสาย
วิชาการส่วนใหญ่มีกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป บางมหาวิทยาลัยไม่ได้วางแผนเรื่องทรัพยากรมนุษย์ไว้ ทําให้อาจารย์
รุ่นใหม่มีน้อย ดังนั้นขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรกําหนดแนวทางเรื่องการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ในระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ/
สาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบรับทราบข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการอบรมการเขียน
ผลงานทางวิชาการสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุทราบว่า ในระหว่างวันที่ 10-12
มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการสําหรับ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ณ ภูวนาลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา การอบรมครั้งนี้มี
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเข้าร่วมอบรม จํานวน 50 คน โครงการนี้เป็นหลักสูตรเข้ม
มหาวิทยาลัยจะจัดอบรม 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร ซึ่งครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งที่ 2
ผู้เขียนต้องมีผลงานวิชาการ 20% โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิคอยให้คําแนะนําปรึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ผลงาน ครั้งที่ 3 ผู้เขียนต้องมีผลงาน 50% ครั้งที่ 4 ผู้เขียนต้องมีผลงาน 80% และครั้งที่ 5 ผลงานต้องเสร็จ
สมบูรณ์ 100% ผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจผลงานในภาพรวม รวมทั้งให้คําแนะนําแนวทางการนําเสนอผลงานและ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 50 คน แต่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้นําโครงการตั้งเป้าหมายไว้ที่
80% มหาวิทยาลัยจะมีอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มประมาณ 40 คน มีอาจารย์บางท่านจะทํา
ผลงานทางวิชาการในระดับตําแหน่งศาสตราจารย์ด้วย ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก สําหรับพนักงานสายสนับสนุน
วิชาการมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขณะนี้
มหาวิทยาลัยกําลังปรับปรุงแผน ครั้งที่ 2 อยู่ มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญเรื่องคนเป็นหลัก ในนามอธิการบดี
ได้แจ้งเรื่องนี้ให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบและจะดําเนินการเป็นลําดับแรก
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุ การสภาวิช าการ และทําหน้า ที่เลขานุ การ ก.พ.ต. ได้ ให้ข้อมู ล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําผลงานวิชาการ ของผู้บริหารนั้น ถ้าหากจะทําผลงานทางวิชาการต้องหยุดงานบริหาร
ชั่วคราว สําหรับตนเองมีเทคนิคคือ ถ้าจะทําผลงานทางวิชาการต้องทําทันที ต้องให้คณาจารย์ทุกคนเข้าใจว่า
การมามหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก วั น เป็ น การทํ า ผลงานทางวิ ช าการด้ ว ยกั น ทั้ ง สิ้ น ขณะนี้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาลดเกณฑ์ ก ารทํ า ผลงานวิ ช าการลง ให้ ส่ ง ผลงานนอกเหนื อ จากเอกสารคํ า สอน/เอกสาร
ประกอบการสอน ให้ส่งเพียง 1 ชิ้น และตําราจะต้องมีความสมบูรณ์มาก เช่น คําถูก-ผิด พิสูจน์อักษร ตนเอง
ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีระบบและกลไกการทํางานที่ชัดเจนมาก มีความละเอียดในการ
เรียงพิมพ์ ปัญหาของมหาวิทยาลัย จะมีปัญหาคล้าย ๆ กัน คือ ภาระงานมาก ฉะนั้นจึงจําเป็นต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะครุศาสตร์ได้
เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการทําผลงานวิชาการ
เป็นหน่วย แล้ว มหาวิทยาลัยเน้นคุณภาพของบุคลากรเป็นอย่างมาก ปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยจะส่งอาจารย์
คณะวิทยาการจัดการไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษที่ประเทศมาเลเซีย จํานวน 10 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยมีการ
จัดการการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศ
เวียดนาม และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน 228 ราย
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน 228 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน 228 ราย โดยมีกระบวนการตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 98/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตร
ของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่ 2/2556 และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่ 210/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียน
ที่ 2/2556 คณะกรรมการดังกล่าวได้ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาแล้ว และนายทะเบียนได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาดังนี้
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด
2. ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาทุกราย
3. ผ่านการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
กองบริ การการศึ กษาจึ งได้ จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาเสนอต่ อ คณะกรรมการอนุ มั ติ
การประเมินผลการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ที่ประชุมเห็นชอบการเสนอ
ให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2/2556 ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2557
เป็นต้นไป และให้ดําเนินการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ตารางจํานวนนักศึกษาที่ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําภาคเรียนที่ 2/2556
ปริญญา
ภาคปกติ
ครุศาสตรบัณฑิต
รวม
ภาค กศ.บป.
ครุศาสตรบัณฑิต
รวม
รวมทั้งสิ้น

เกียรตินิยมอันดับ 1
ชาย หญิง รวม

ระดับปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับ 2
ชาย หญิง รวม

ปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม

รวมทั้งสิ้น

1
1

14
14

15
15

4
4

16
16

20
20

54
54

133
133

187
187

222
222

1

14

15

4

16

20

0
0
51

6
6
139

6
6
193

6
6
228
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน 228 ราย เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาต่อไป
มติประชุม เห็นชอบการเสนอให้ ปริญญาแก่ผู้สํ าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ประจําภาคเรีย น
ที่ 2/2556 จํานวน 228 ราย และให้นํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้ป ริญ ญาต่ อไป โดยมีข้อสั งเกตจาก
คณะกรรมการสภาวิชาการดังนี้
1. นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยซึ่งอยู่ในเกณฑ์การได้รับเกียรตินิยม แต่พบว่ามีเกรด D หรือ D+ ทําให้
เสียสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบว่าปัญหาเกิดจากอะไร จากตัวผู้เรียน อาจารย์ผู้สอน หรือ
รายวิชา และเป็นรายวิชาอะไรบ้าง ซึ่งจะเป็นประเด็นงานวิจัยในชั้นเรียน
2. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องช่วยดูแลและให้คําแนะนํานักศึกษารายบุคคล และคณะโดยฝ่ายวิชาการมี
การประชุมและดําเนินการเป็นรายบุคคล ซึ่งก่อนที่อาจารย์ผู้สอนจะตัดเกรดนักศึกษาต้องพิจารณาให้รอบคอบ
ว่านักศึกษาสมควรที่จะได้เกรด 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 ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้
ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน 8 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2556 ในคราว
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 จํานวน 8 ราย โดยผ่าน
กระบวนการตรวจสอบ ดังนี้
ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร
หลักสูตร ค.ม. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) และหลักสูตร รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่ านการตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ของการสํ าเร็ จ การศึ กษาตามเกณฑ์ การสํ าเร็ จ การศึ กษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก2
และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
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 ผ่านการสอบประมวลความรู้
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบและ
กรรมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ได้ จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาเสนอต่ อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 จํานวน 8 ราย
จํานวนนักศึกษาที่ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2/2556
จํานวน
ลําดับ
หลักสูตร
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
รวมทั้งสิ้น
3
5
8
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการเสนอให้ ปริญ ญาบัต รแก่ผู้ สํา เร็ จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน 8 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่
2/2556 จํานวน 8 ราย และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาต่อไป มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สภาวิชาการดังนี้
1. การเขียนบทคัดย่อ เรื่องรูปแบบ(Format) เป็นเรื่องสําคัญมาก บทคัดย่อควรเป็นฟอร์มเดียวกันทั้งหมด
และควรจะมี บทคัดย่ อฉบับภาษาอั งกฤษแนบมาด้ วย และเพื่อการเข้ าสู่ สากลควรเลือกใช้ฟอร์มที่เป็ น
มาตรฐานสากล ฉะนั้นควรจัดทําเป็นคู่มือ เพราะถ้ามีเกณฑ์/ฟอร์มที่ชัดเจนจะช่วยทั้งอาจารย์และนักศึกษา
2. การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีแผน ก บังคับต้องเผยแพร่ตีพิมพ์ แต่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตซึ่งเป็นแผน ข แม้ไม่ได้บังคับแต่กําหนดให้ตีพิมพ์ก็ควรกําหนดรูปแบบบทคัดย่อให้เป็นแบบเดียวกัน
3. อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการวิชาการ ควรกลั่นกรองความถูกต้องก่อนเข้าสภาวิชาการ เช่น
เนื่องจากพบว่าใช้คําหรือข้อความไม่ถูกต้อง เช่นการใช้ชื่อประเทศจีนซึ่งเป็นชื่อที่ไม่เป็นทางการ ไม่ควรใช้
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต้องแก้ไขเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลชื่อเรื่อง(Title) ไม่ตรงและอื่น ๆ
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4. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กวดขันคุณภาพของบัณฑิตศึกษา เพราะหากว่าจะปรับ
มาตรฐานให้ดี มหาวิทยาลัยต้องตั้งมาตรฐานเพื่อให้มีมาตรฐานในการนําเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
และการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวฤตพชรพร ทองถนอม
ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2557)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านาฏศิ ล ป์ แ ละการแสดง (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557) โดยผ่ า น
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่
4 ธันวาคม 2556 แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในหลักการ โดยให้สาขาวิชานาฏศิลป์การละครทบทวนและแก้ไข
ตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิ ชาการแล้ วนํ าเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการสภาวิ ชาการอี กครั้ ง ซึ่ ง
สาขาวิชานาฎศิลป์การละครได้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่
5/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ดําเนินการแก้ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2557)
มติที่ประชุม ขอให้ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์การละครกลับไปทบทวนชื่อหลักสูตรให้ชัดเจน โดย
ให้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และนําหลักสูตรนี้เสนอคณะกรรมการสภา
วิชาการครั้งต่อไป ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต มีดังต่อไปนี้
1. ชื่อหลักสูตรต้องชัดเจน จะใช้ชื่อหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการ
แสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) หรือชื่อ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ชื่อหลักสูตรต้องยึดตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่
1/2557 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 ซึ่งต้องเป็นชื่อ สาขาวิชาศิลปะการแสดง หากทางสาขาวิชาต้องการเปลี่ยน
ชื่อสาขาวิ ช าเป็ น นาฏศิ ล ป์และการแสดง ก็ ต้ องเริ่ มกระบวนการจัด ทํ า หลักสู ต รใหม่ ในเนื้ อหารายวิ ช าได้
ปรับปรุงไปจากของเดิมมากน้อยเพียงใด
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2. ถ้าเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็นศิลปะการแสดง ต้องเปลี่ยนปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ในหน้าที่ 6 เนื่องจากการเขียนวัตถุประสงค์และปรัชญาไม่สอดคล้องกัน วิชาเลือกมีจํานวนมาก
เกรงว่านักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วจะไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์
3. หน้า 13-21 รายชื่อวิชาที่เป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษควรตรวจสอบให้ถูกต้อง
4. หน้า 17 รายวิชาการบริหารจัดการศิลปะบันเทิง ชื่อภาษาอังกฤษพิมพ์ไม่ถูกต้อง
5. หน้า 18 กลุ่มปฏิบัตินาฏศิลป์ตะวันตก มีวิชาบัลเล่ต์ 1-5 ซึ่งนาฏศิลป์ตะวันตกไม่ควรมีเฉพาะแต่
วิชาบัลเล่ห์
6. หน้า 19 วิชาเลือกทฤษฎีและปฏิบัติจากรายวิชา มีวิชาเลือกมากเกินไป เกรงว่าผู้สอนจะสอน
ไม่ทัน เช่น วิชาทักษะกีฬาลีลาศ ไม่สอดรับกับสาขาวิชา
7. หน้า 43-50 ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ต้องฝนให้เต็มทุกรายการ
8. หน้า 62-85 คําอธิบายรายวิชาใช้คํากิริยา ควรปรับให้เป็นคําวลี และตรวจสอบความถูกต้อง
ของคําอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
9. ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสาขาวิขาศิลปะการแสดง
10. อัตลักษณ์ของรายวิชาต้องตอบโจทย์ได้ว่า ตัวเนื้อหารายวิชาต้องมีการแสดงเป็นตัวบังคับ
11. ใน มคอ. ใช้คําว่าศิลปะการแสดง แต่ในโครงสร้างหลักสูตรใช้นาฏศิลป์และการแสดง
12. การเพิ่มรายวิชาที่เป็นการแสดงไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนชื่อ สาขาวิชาได้ปรับปรุงเนื้อหาตามที่
คณะกรรมการสภาวิชาการเสนอแนะแล้วใช่หรือไม่
13. ชื่อรายวิชาที่เป็นนาฏศิลป์และการแสดงต้องแก้ไขรายวิชาให้เป็นศิลปะการแสดง
14. โดยทั่วไปการเขียนคําอธิบายรายวิชาที่ใช้ในสากล จะต้องเขียนเป็นวลีสั้น ๆ ต่อไปเรื่อย ๆ
เรียงไปตามลําดับของสิ่งที่เรากําหนด ต้องไม่มีคําว่าศึกษา ต้องเป็นคํานามหรือคําวลี
15. การเขียน Learning Outcome คําไม่คงที่ ควรปรับให้เป็นทิศทางเดียวกัน
16. ถ้าบัณฑิตสํา เร็จการศึกษาหลั กสูตรนี้แล้ว บัณฑิ ตจะเป็นอย่ างไร บัณฑิตจะต้องมี ความ
เชี่ยวชาญทั้งสองอย่าง คือ ด้านนาฏศิลป์ และด้านการแสดง
17. นักศึกษาเรียนภาคบังคับเสร็จแล้ว นักศึกษาจะมีความถนัด จึงจะเลือกเรียนวิชาบัลเล่ห์ อยาก
ให้ทบทวนรายวิชา
18. ควรเพิ่มรายวิชา ให้มีรายวิชานาฏศิลป์อินเดีย ด้วย
19. ตามมาตรฐาน TQF ถ้าใช้ชื่อวิชาศิลปะการแสดง ต้องยึดนิยามของคําว่า ศิลปะการแสดงไว้
20. ควรจัดรูปแบบเอกสารให้เรียบร้อย
21 หากเปิดรายวิชามากเกินไป จะมีตัวกําหนดเรื่อง มคอ.3 ดังนั้นสาขาวิชาควรจัดกลุ่มรายวิชาให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
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22. อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลักสูตรนี้ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555
แต่หลักสูตรยังไม่ผ่านความเห็นชอบ มีผลทําให้มหาวิทยาลัยไม่ได้รับนักศึกษาภาคปกติมาสองปีแล้ว ดังนั้น
สาขาวิชาจึงมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ให้สําเร็จลุล่วง
23. ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร ขออนุญาตที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ขอใช้ชื่อ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
24. รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า จะทํ า หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม คณบดี ค ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณาจารย์ในสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร เพื่อปรึกษาหารือเรื่อง การแก้ไข
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
เทคโนโลยีการผลิตพืช(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียน
ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2557 ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 แล้ว ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ โดยให้ดําเนินการแก้ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และให้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ ง เสนอคณะกรรมการสภาวิ ช าการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ โดยให้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของสภาวิ ช าการ และมอบหมาย
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต มีดังต่อไปนี้
1. หน้า 2 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ให้เพิ่มหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ในหลักสูตรไม่มีส่วนใดที่สะท้อนถึงด้านเทคโนโลยีจึงควรเพิ่มเติมให้สอดคล้องกัน
2. หน้า 7 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ยังขาดความชัดเจน
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3. หน้า 7 วัตถุประสงค์มีน้อยเกินไป และควรเพิ่มผลิตบัณฑิตให้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
4. หน้า 9 แก้ไขเดือน “กันยายน” เป็น “สิงหาคม”
5. หน้า 10 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปี 2561 ควรจะเป็น 200,000 บาท และหน้า 11 ค่าใช้จ่ายบางรายการ
(ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน) น่าจะไม่คงที่ให้ตรวจสอบอีกครั้ง
6. หน้า 10 เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ไม่น่าจะมีปัญหานักศึกษาแรกเข้า รวมทั้งการเขียนกลยุทธ์ในการ
แก้ไขปัญหาไม่สอดรับกัน
7. หน้า 16 กลุ่ม ค มีวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชเบื้องต้นเพียงวิชาเดียว จะตอบโจทย์วิชาสัมมนา หรือวิชา
ปัญหาพิเศษได้อย่างไร
8. ให้ปรับหน่วยกิตในแผนการเรียน ให้สอดคล้องกับจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และตรวจสอบ
จํานวนหน่วยกิตให้ถูกต้อง
9. จํานวนชั่วโมงวิชาฝึกประสบการณ์ฯ มากเกินไป
10. หมวดวิชาเฉพาะมีการตั้งชื่อกลุ่มวิชาขึ้นมาใหม่ถูกต้องหรือไม่
11. ให้ทบทวนวิชาที่มีหน่วยกิต (2-2) ควรปรับให้สอดคล้องและตามสภาพที่จําเป็น
12. วิชาบังคับควรมีวิชาที่เป็นแก่นของเนื้อหามากกว่านี้
13. จํานวนหน่วยกิตมากเกินไป และวิชาเลือกก็มีมากเกินไป และอาจปรับลดหน่วยกิตวิชาเลือก และบาง
วิชาที่คล้ายกันควรรวมกันเช่น การอนุรักษ์ หรือวิชาที่มีความซ้ําซ้อนกัน เช่น วิชาความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ
วิชาธาตุอาหารของพืช เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่
14. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ให้ใส่ไว้ในภาคผนวก
15. ตาราง Curriculum Mapping ควรจะฝนให้เต็ม(ความรับผิดชอบหลัก) หรือฝนโปร่ง(ความรับผิดชอบ
รอง)ทุกรายวิชา และโดยเฉพาะวิชาเตรียมและฝึกประสบการณ์
16. ชื่อวิชาไม่ควรมีคําว่า “เกี่ยวกับ” ให้ตัดออก
17. การเขียนคําอธิบายรายวิชายังไม่ละเอียด และไม่ควรมีคําว่า “ได้แก่” และบางวิชาเขียนเป็นคํากิริยา
ควรปรับให้เป็นวลี รวมทั้งบางรายวิชาการให้น้ําหนักของคําอธิบายรายวิชามากบ้าง น้อยบ้างแตกต่างกันอย่างไร
ให้ ตรวจสอบ/แก้ ไขคํ าอธิ ยายรายวิ ชาศึ กษาทั่ วไป ให้ ถูกต้ องตรงกั นกั บหลั กสู ตรอื่ น ของมหาวิ ทยาลั ย รวมทั้ ง
ตรวจสอบชื่อวิชาการพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาการเกษตร ควรเขียนลักษณะบูรณาการศาสตร์
18. การกําหนดหน่วยกิต ปกติ 1 หน่วยกิตต้องสอน 2 ชั่วโมง แต่สาขาวิชากําหนดเป็น 3 ชั่วโมงซึ่งมีฐานคิด
แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น
19. ควรมีวิชาที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหลักสูตร เช่น โลจิสติกส์ การบริหารจัดการ การประยุกต์ การผลิตเชิง
พาณิชย์ อุตสาหกรรมอยู่ในหลักสูตร
20. หน้า 34 กลยุทธ์การสอนข้อ 3) ปริมาณการลอกการบ้านฯ ไม่ใช่เป็นกลยุทธ์การประเมินผล
21. ชื่ อวิชาส่ วนใหญ่ มีคําว่ า “เทคโนโลยี” มากเกินไป เพราะบางวิ ชาไม่จํ าเป็นต้องมีเทคโนโลยี เช่ น
การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน และวิชาอื่น ๆ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 2/2557

[2-16]
22. วิ ชาเทคโนโลยี การผลิ ตข้ าวควรปรากฏในวิ ชาบั งคั บ และยั งสามารถเป็ นเอกลั กษณ์ ของหลั กสู ตร/
มหาวิทยาลัยด้วย และวิชาการปลูกพืชชั้นสูงควรเป็นวิชาบังคับ
23. หน้า 26 ข้อ 3.2.3 ไม่มีอาจารย์พิเศษ ซึ่งควรมีอาจารย์พิเศษด้วยจะทําให้หลักสูตรดูเด่นขึ้น
24. อาจารย์ประจําหลักสูตรมี 4 คน ให้ใส่ให้ครบและตรวจสอบชื่อ-สกุล คําถูกผิดให้ครบถ้วน
25. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด รวมทั้งปรับให้คงเส้นคงวาให้ครบถ้วน
เช่น Principle ,Introduction, Introductory , Crop บางตัวมี s บางตัวไม่มี หน้า 68 หน้า 72 วิชาเทคนิคการใช้
ดิน-ปุ๋ย-น้ํา ให้เปลี่ยนจาก , เป็น – แทน รวมทั้งวิชาอื่นๆ ให้ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนทั้งเล่ม
26. หน้า 88 ข้อ 3.3 บทความทางวิชาการ ควรพิมพ์ชื่อเรื่องบทความด้วย

ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุง่ พรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.พรเทพ รู้แผน เลขานุการ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดทําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) และได้ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2526 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรตรวจสอบคําอธิบายรายวิชา และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ซึ่งทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว และเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยให้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และนําหลักสูตร
เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต มีดังต่อไปนี้
1. ทําไมถึงมีรายวิชาการบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างกับ
รายวิชาที่ไม่มีเศรษฐกิจพอเพียงออย่างไร
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2. การจั ด ทํ า หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโทในปี พ.ศ. 2557 นี้ ควรมี คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าฉบั บ
ภาษาอังกฤษควบคู่กัน มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยว่าต้องจัดทํา
คําอธิบายรายวิชาเป็นฉบับภาษาอังกฤษหรือไม่
3. หน้า 15-16 ควรตรวจสอบรหัสวิชาว่าถูกต้องหรือไม่
4. หน้า 16-17 รายวิชาภาวะผู้นําทางวิชาการ และวิชาภาวะผู้นําทางการศึกษายุคใหม่ รายวิชา
ค่อนข้างจะเหมือนกัน เป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่
5. หน้า 17 รายวิชาภาวะผู้นําทางการศึกษายุคใหม่ คําว่ายุคใหม่ ควรใช้คําว่า แห่งศตวรรษที่ 21
จะดีหรือไม่
6. หน้า 45 ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ข้อ 15 มีการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร ควรเพิ่มเติมเรื่องของผู้บริหารเข้าไปด้วย
7. หน้า 52 ควรตรวจสอบคําศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องทั้งเล่มหลักสูตร
8. คําอธิบายรายวิชา ควรจัดทําให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2557
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2557
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 วันพุธที่ 2 เมษายน 2557
มติที่ประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 ในวันพุธที่ 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

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 2/2557

