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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 6/2558 

วันพุธท่ี 5 สิงหาคม  2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
1. ดร.เกษม  บํารุงเวช          อธิการบดี       ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์   มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์  ส.นันทนาเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)  ติดภารกิจ 
5. ดร.จิราภรณ์    พงษ์โสภา   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ปราณี   ตันประยูร  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
7. ดร.ชมพูนุท    สุขหวาน   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรยิาภรณ์  รุจิโมระ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
9. ดร.ภัททิรา  หอมหวล    ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ  
   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.นริสานันท์    เดชสุระ   ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศานิต   สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม    เลขานุการ ก.พ.ต.    
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.05 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  อธิการบดีร่วมงานสภากาแฟ ประจําเดือนสิงหาคม 2558 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ดร.เกษม  บํารุงเวช 
อธิการบดี ประธานการประชุม ติดภารกิจร่วมงานสภากาแฟ ประจําเดือนสิงหาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการเป็นประธานการประชุมแทน 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2  การเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    (นายเกษม  บํารุงเวช) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งสําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร 0508/          
ท 4923 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 เรื่อง การเสนอขอโปรดเกล้าฯแต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (นายเกษม  บํารุงเวช)  ต้ังแต่วันท่ี 9 มิถุนายน 2558  ดังสําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันท่ี 17 มิถุนายน 2558 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.3  แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง นายเกษม บํารุงเวช ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้ังแต่วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี แต่งต้ัง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2558 ไปแล้วนั้น 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมีมติแต่งต้ังรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2558 ดังนี้ 
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  2. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สมัครกิจ     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ   คล้ายมุข    รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  5. นายธาตรี  มหันตรัตน์     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 
 ท้ังนี้ตั้งแต่วันท่ี 25 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.4  การอบรม เรื่อง “การจัดการศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไปในศตวรรษท่ี 21” 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กองบริการการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดอบรม เรื่อง “การจัดการศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไปในศตวรรษท่ี 21”                
ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง 31021 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กิตติภูมิ  มีประดิษฐ์ ผู้อํานวยการสํานักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรในอบรม 
ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญกรรมการสภาวิชาการทุกท่านเข้าอบรม 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 5/2558 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งท่ี 5/2558  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เม่ือ       
วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2558  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 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2558 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 5/2558 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
5/2558 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 5/2558 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการ
ดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 5/2558 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ         
องค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.           
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 และ 3-3] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2558 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 5/2558 

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.1 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ประจําภาคเรียนที่ 2/2557 (คร้ังที่ 3) 
จํานวน 363 ราย 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ประจําภาคเรียนที่ 2/2557 (คร้ังที่ 3) 
จํานวน 363 ราย และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย   

เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า วิ ช า ก า ร ไ ด้ แ จ้ ง ไ ป ยั ง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาแล้ว และได้
นําเร่ืองน้ีเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบแล้ว 

5.2 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 3/2557  
จํานวน 7  ราย 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 3/2557  
จํานวน 7  ราย และให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิ ช า ก า ร  แ ล ะ ใ ห้ นํ า เ ส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัย   

เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า วิ ช า ก า ร ไ ด้ แ จ้ ง ไ ป ยั ง
ผู้อํ านวยการ สํ า นัก งานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาแล้ว และได้นําเร่ืองน้ีเสนอต่อ  
ที่ ประ ชุมสภามหาวิทยา ลัย ในวั นที่  25 
มิถุนายน 2558 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   
มีมติเห็นชอบแล้ว 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัตติามมต ิ

5.3 

ขอความเห็นชอบการเสนอขอ
พระราชทานพระราชานุญาตทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายปริญญาครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวชิาการ
บริหารการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(วาระลับ) 

เห็นชอบการเสนอขอพระราชทาน
พระราชานุญาตทูลเกล้าทลูกระหม่อม
ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหาร
ก า ร ศึ ก ษ า แ ด่ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย   

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์แล้ว และได้นําเร่ืองน้ีเสนอต่อ
ที่ ประ ชุมสภามหาวิทยา ลัย ในวั นที่  25 
มิถุนายน 2558 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย          
มีมติเห็นชอบแล้ว 
 
 

5.4 

ขอความเห็นการเสนอให้ปริญญา
กิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. 2558  
(วาระลับ) 

เห็นการเสนอให้ปริญญากิตติมศักด์ิ 
ประจําปี พ.ศ. 2558 (วาระลับ) และ
ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย   

เลขานุการสภาวิชาการได้นําเร่ืองน้ีเสนอต่อ         
ที่ ประ ชุมสภามหาวิทยา ลัย ในวั นที่  25 
มิถุนายน 2558 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย          
มีมติเห็นชอบแล้ว 

5.5 

ขอความเห็นชอบการกาํหนดสาขาวิชา
ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์สังกัดคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ 
(เพิ่มเติม) 

เห็นชอบการกําหนดสาขาวิชาในการ
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ 
( เพิ่ ม เ ติม )  และใ ห้ นํ า เสนอสภา
มหาวิทยาลัย   

เลขานุการสภาวิชาการไ ด้แจ้งไปยังงาน
บริหารงานบุคคล และเลขานุการ ก.พ.ต. แล้ว  
งานบริหารงานบุคคลได้นําเร่ืองน้ีเสนอต่อ         
ที่ ประ ชุมสภามหาวิทยา ลัย ในวั นที่  25 
มิถุนายน 2558 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย          
มีมติเห็นชอบแล้ว 

5.6 

ขอความเห็นชอบเปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 จํานวน 120 คน 

เ ห็นชอบ เ ปิด รับส มัคร นัก ศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2558 จํานวน 120 คน 
และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย   

เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า วิ ช า ก า ร ไ ด้ แ จ้ ง ไ ป ยั ง
ผู้อํ านวยการ สํ า นัก งานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาแล้ว และได้นําเร่ืองน้ีเสนอต่อ  
ที่ ประ ชุมสภามหาวิทยา ลัย ในวั นที่  25 
มิถุนายน 2558 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   
มีมติเห็นชอบแล้ว 

5.7 

ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และ
รองศาสตราจารย์  ราย นายจรัญ ยินยอม 
และ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  
รัตนกาล  (วาระลับ) 

เห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และ
รองศาสตราจารย์  ราย นายจรัญ 
ยินยอม และ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จรูญ รัตนกาล  (วาระลับ) และให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย   

เลขานุการสภาวิชาการไ ด้แจ้งไปยังงาน
บริหารงานบุคคล และเลขานุการ ก.พ.ต. แล้ว  
งานบริหารงานบุคคลได้นําเร่ืองน้ีเสนอต่อ         
ที่ ประ ชุมสภามหาวิทยา ลัย ในวั นที่  25 
มิถุนายน 2558 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย          
มีมติเห็นชอบแล้ว 

 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  การรับทราบการให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร 

   (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
   ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการ ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้แจ้งการปิดดําเนินการหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค์  
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  
  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  
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  เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบนั้น บัดนี้สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้รับทราบการปิดดําเนินการหลักสูตรดังกล่าว ตามรายละเอียดหนังสือท่ี ศธ 0506 (2)/ว 181 ลงวันท่ี 
26 มิถุนายน 2558 ซ่ึงจะปิดหลักสูตรได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือนักศึกษาคนสุดท้ายสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว และอาจารย์ประจําหลักสูตรนั้น ๆ จึงจะไปเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรอ่ืนได้ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

   ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 3/2557 (ครั้งท่ี 2) จํานวน 4  ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุม ให้ ดร.นริสานันท์  เดชสุระ 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 3/2557 (ครั้งท่ี 2) จํานวน 4 ราย 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 3/2557 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 3/2558  
เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2558  (ครั้งท่ี 2) จํานวน 4 ราย  และได้มีการตรวจสอบดังนี้ 
  1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสําเร็จการศึกษากับทางเจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  2. เจ้าหน้าท่ี ทําการตรวจสอบแบบคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและเอกสารประกอบการขอยื่น
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
   -ในกรณีท่ีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีต้องคืนเอกสารขอสําเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสําเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานํากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนําเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
   -ในกรณีท่ีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีต้องคืนเอกสารท้ังหมดท่ีนักศึกษาทําเรื่องขอยื่นไว้ 
เพ่ือนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  3. เม่ือเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นสําเร็จการศึกษาแก่ทาง
เจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา 

   ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
�เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร 

ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 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   
 � ผ่านการสอบประมวลความรู้  
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 � ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระข้ันสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย  
 � ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบและ
กรรมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
 � ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ โดยสรุปจํานวนมีดังนี้ 

จํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําภาคเรียนท่ี 3/2557 (ครั้งท่ี 2) 

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

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

รวมท้ังส้ิน - 4 4 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 3/2557  (ครั้งท่ี 2) จํานวน 4 ราย 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียน

ท่ี 3/2557  (ครั้งท่ี 2) จํานวน 4 ราย โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
1. หน้า 4  ลําดับท่ี 3 แก้ไขเดือนจาก เมษษยน  เป็น เมษายน 
2. หน้า 7 บรรทัดสุดท้ายทบทวนการเขียน reward and return ให้ถูกหลักไวยกรณ์    คําว่า 

problem seminar  ควรแก้ไขเป็น problem solving seminar  และคําว่า an semi-structured interview  
and จะไม่ใช้ and ให้ตัดออก  และตรวจสอบว่าจะใช้เป็น data was หรือ data were 

3.  หน้า 9 การต้ังชื่อวิทยานิพนธ์ ไม่ควรใช้คําว่า “การนําเสนอ” และหน้า 10 ก็ไม่ใช้ The Proposal  
4. หน้า 12 แก้ไขการพิมพ์ในบรรทัดท่ี 5 จากมาตรส่วน เป็น มาตราส่วน  และคําว่าพัฒนาครู มีการ

พิมพ์ซํ้า และชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ หน้า 12 กับหน้า 14  ไม่ตรงกัน 
5.  หน้า 12 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย ให้ทบทวนว่าจะใช้จุดมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์ และการเขียน

วัตถุประสงค์ควรเขียนเป็นข้อๆ ให้สอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีเสนอเป็นข้อเช่นกัน 
6. หน้า 13 ย่อหน้าท่ี 2 บรรทัดท่ี 3 คําว่า area  แก้ไขเป็น Area  และหลังจากคําว่า continuously. 

ให้เปลี่ยนจาก full stop ( . )  เป็น semicolon ( ; )  และหลังคําว่า by the content, ให้แก้ไขเป็น by the 
content; รวมท้ังจบประโยคท้าย of the project ให้เติม full stop ( . )   

7. หน้า 15 ย่อหน้าท่ี 2 แก้ไขการพิมพ์จากคําว่า ภูมิลําเนาแตกต่างกัน เป็น ภูมิลําเนาต่างกัน 
8. หน้า 16 ไม่ใช้คําว่า the performance competency ติดกัน performance เป็นสมรรถนะท่ีเป็น

จริง แต่ competency เป็นสมรรถนะท่ีคาดหวัง อาจจะใช้เป็น working performing และหลังคําว่า 
motivation ให้เติม ; 
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9. วิธีเขียนบทคัดย่อไม่ควรนําเสนอเป็นข้อ 1 ข้อ 2  ซ่ึงอ่านแล้วจะไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไร จึงควร

เขียนเป็นประเด็น อาจจะสรุปเรื่องเด่นๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ชัดเจนและน่าสนใจ 
10. การต้ังชื่อวิทยานิพนธ์ไม่ควรต้ังชื่อยาวเกินไป ควรต้ังชื่อเรื่องท่ีน่าสนใจและกําลังอยู่ในความนิยม

(trend) 
11. แจ้งอาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษา ให้ตรวจสอบแก้ไขก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
12. ควรวางระบบให้มีอาจารย์ มีกรรมการหลายคนช่วยตรวจสอบ และเสนอให้มีอาจารย์ชาวต่างชาติท่ี

เข้าใจภาษา (sense) ช่วยตรวจสอบ 
13. ตรวจสอบและแก้ไขรูปแบบการพิมพ์ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เช่นจะเป็น  The findings showed 

that หรือ The findings were as follows   ตรวจสอบแก้ไขคําถูกคําผิด การวรรคตอนในบทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษทุกหน้าให้ถูกต้อง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุม ให้ ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขออนุญาตปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  ซ่ึงหลักสูตรดังกล่าวนี้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการปรับปรุงหลักสูตร เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2550 แล้วนั้น 
ปัจจุบันหลักสูตรนี้ไม่มีจํานวนนักศึกษาตกค้าง ประกอบกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความต้องการท่ีจะ
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม/ตลาดแรงงาน และเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2558 ท่ีประชุม           
มีมติเห็นชอบปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) และ
นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)  

มติท่ีประชุม เห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยาประยุกต์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3   ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เสนอเรื่อง               
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 
(สมอ.08)  เนื่องจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ลาออกจากราชการ และมีการบรรจุแต่งต้ังอาจารย์ท่านใหม่                       
คณะและสาขาวิชาจึงจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 ท่ีประชุม 
มีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) และให้ตรวจสอบและแก้ไขคุณวุฒิอาจารย์ และปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา ตามแบบ (สมอ.08) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.4   ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    จํานวน 1 ราย (วาระลับ) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม 
เลขานุการ ก.พ.ต.  นําเสนอเรื่องขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จํานวน 1 ราย (วาระลับ) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีงานบริหารบุคคล (ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต) ได้นําเสนอขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย  คือ นางสาวชลธิชา   แก้วอนุชิต  ซ่ึงผ่านการประชุมกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ครั้งท่ี 4/2558 
เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จํานวน 1  ราย คือ นางสาวชลธิชา แก้วอนุชิต  พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย คือ นางสาวชลธิชา  แก้วอนุชิต  พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย คือ 
นางสาวชลธิชา  แก้วอนุชิต  พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5   ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย  
    (วาระลับ) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม 
เลขานุการ ก.พ.ต.  นําเสนอเรื่องขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จํานวน 
1 ราย (วาระลับ) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีงานบริหารบุคคล (ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต) ได้นําเสนอขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จํานน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศานิต   สวัสดิกาญจน์  ซ่ึงผ่านการประชุม
กรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ครั้งท่ี 
5/2558  เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ               
รองศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศานิต สวัสดิกาญจน์ ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ             
รองศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศานิต  สวัดิกาญจน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สาขาวิชาพืชไร่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย  คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศานิต  สวัดิกาญจน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองนําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างวัฒนธรรมทางวิชาการ ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการ เช่น จัดกิจกรรมชวนเด็กดูหนังฟังเพลง กิจกรรมการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  

2. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ควรเชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณ์ นักธุรกิจ สถานประกอบการ หรือรุ่น
พ่ีท่ีประสบความสําเร็จมาถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การรับน้อง ควรจัดกิจกรรมอย่าง
สร้างสรรค์ และมีการปรับพฤติกรรมของนักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัย เช่น เรื่องการสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย  
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3 .  คณะควรมีการจ้ างอาจารย์ ชาว ต่างประเทศ ท่ี มี คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีมาช่ วยสอน

ภาษาต่างประเทศ ช่วยดูแลเรื่องการใช้คําศัพท์เฉพาะของสาขาวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการ
พัฒนานักศึกษา บุคลากร รวมท้ังช่วยตรวจสอบการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 

4. มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดําเนินการยกร่างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

5. มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาจัดกิจกรรมด้าน
วิชาการอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่ 7     เร่ืองอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2558 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2558 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2558 ในวันพุธท่ี 2 กันยายน  2558 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2558 ในวันพุธท่ี 2 กันยายน  
2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา เวลา 11.35 น. 
 
 
       นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด   ผู้บันทึกการประชุม 
       นางลักขณา     เตชวงษ์    ผู้ตรวจ 
       ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ     ผู้ตรวจ/ทาน 

 
 
 
 
 


