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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 1/2559
วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 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) กรรมการ
5. ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
8. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
9. ดร.ภัททิรา หอมหวล
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.นริสานันท์
เดชสุระ
2. รองศาสตราจารย์ศานิต สวัสดิกาญจน์
3. ดร.ศานติ เล็กมณี
4. นางชเนตตี ชาตุรนต์รัศมี

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ

เปิดประชุมเวลา 09.04 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 ขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บํารุงเวช ประธานการประชุม ขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทุกท่านที่ทําหน้าที่เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การครบวาระชองคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามคํ า สั่ งมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยาที่ 134/2557 และคํ า สั่ งที่ 822/2557 เรื่ อง
แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีวาระ อํานาจหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น
เลขานุการสภาวิชาการ จึงขอแจ้งการครบวาระของคณะกรรมการสภาวิชาการทุกคน คือวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2559 ให้กรรมการทุกท่านทราบและมหาวิทยาลัยจะดําเนินการสรรหากรรมการวิชาการชุดใหม่
ต่อไป ทั้งนี้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 6 กรรมการ
สภาวิชาการตามข้อ 5 (2) และข้อ 5 (3) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก
ได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2

กําหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษอาจารย์ของอาจารย์ประจํา

สาระสําคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บํ า รุ ง เวช ประธานการประชุ ม ขออนุ ญ าตนํ า เสนอเรื่ อ งการกํ า หนดมาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษอาจารย์ของอาจารย์ประจํา
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ได้กําหนดให้อาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษา
รับเข้ามาใหม่ จะต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ โดยให้สถาบันกําหนดวิธีการและกรรมการ
คั ด เลื อ กให้ ไ ด้ ม าตรฐานความสามารถภาษาอั ง กฤษเองในช่ ว ง 2 ปี แ รกนั บ แต่ บั ง คั บใช้ โดยมหาวิ ท ยาลั ย
ได้มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษกําหนดมาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําที่มหาวิทยาลัยจะรับเข้าใหม่ รวมทั้งกําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย์ใหม่
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อทราบ เรื่องการกําหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์ประจํา
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ โดยคณะกรรมการสภาวิ ช าการมี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง การพั ฒ นา
ภาษาอังกฤษ นั้น ภาควิชาภาษาอังกฤษ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควรจัดทําแบบวัดมาตรฐานที่ใช้
สําหรับการคัดกรอง เพื่อใช้ทดสอบนักศึกษาแรกเข้าและใช้ทดสอบบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2558
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
วิ ช าการ ครั้ งที่ 9/2558 ซึ่ งมี ส าระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวาระและมติ ที่ป ระชุ มตามรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ สภาวิ ชาการมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุธ ยาได้ มีการประชุ มครั้งที่ 9/2558 เมื่ อ
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 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 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2558
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 9/2558
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 9/2558

ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2558
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 9/2558 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/
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. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 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 9/2558
มติที่ประชุม รับทราบ
รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2558
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระเบียบวาระ

เรื่อง

3

เรื่องสืบเนือ่ งจากการประชุม
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2559

3.2

5

5.1

5.2

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่องการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2559
และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและทีมวิชาการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
และนําเสนออธิการบดีลงนาม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ประชุม
คณะกรรมการวิชาการแล้วเมือ่ วันที่ 27
ตุลาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิต โดย
อธิการบดีได้ลงนามในประกาศเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
และกองบริการการศึกษาได้สําเนาประกาศ
แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

นําเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง
อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)

เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
(สมอ.08)

ขอความเห็นชอบการขยายแผนการรับ
นักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2559
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวน 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น นิติศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์

เห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษา
ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2559
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวน 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
นิติศาสตร์ และประวัติศาสตร์

เลขานุ ก ารสภาวิช าการได้แ จ้ง ไปยั งคณบดี
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ แ ละ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ ว แต่ เ นื่ อ งจากทางสาขาได้ รั บ บรรจุ
อาจารย์ใหม่ และเพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน จึงจะขอเสนอสภาวิชาการ (ครั้งที่ 2)
ในคราวต่อไป
เลขานุ ก ารสภาวิช าการได้แ จ้ง ไปยั งคณบดี
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ แ ละ
ประธานสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว และได้นํา
เรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
วันที่ 18 พฤศจิก ายน 2558 ที่ประชุมสภา
มหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เ ห็ น ชอบแล้ ว และกอง
บริก ารการศึก ษาได้ดําเนินการรับนัก ศึก ษา
ต่อไป
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5.3

เรื่อง

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจํ าหลักสูตรวิ ศวกรรมศาสตรบั ณฑิ ต
สา ข า วิ ช า ก า รจั ดก า รเท คโ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555)
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08)

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลั กสู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ชาการจั ดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2555)
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08)

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจํ า หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
(ฉบับปี พ.ศ. 2555) (สมอ.8)

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ตสาขาวิ ชา
การพั ฒนาชุ มชน (ฉบั บปี พ.ศ. 2555)
(สมอ.8)

เลขานุ ก ารสภาวิช าการได้แ จ้ง ไปยั งคณบดี
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ละ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ว และได้นําเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว
ขณะนี้กองบริการการศึกษาได้ส่งเรื่องไปยัง
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558
เลขานุ ก ารสภาวิช าการได้แ จ้ง ไปยั งคณบดี
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ แ ละ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ว และได้นําเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว
ขณะนี้กองบริการการศึกษาได้ส่งเรื่องไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2558
เลขานุ ก ารสภาวิช าการได้แ จ้ง ไปยั งคณบดี
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ละ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ ว สาขาวิ ช าได้ ดํ า เนิ น การแก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ และ
ไ ด้ นํ า เ รื่ อ ง นี้ เ ส น อ ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว
ขณะนี้กองบริการการศึกษาได้ส่งเรื่องไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2558

นําเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)

5.4

5.5

ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยให้ทบทวน
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภา
วิชาการ รวมทั้งให้สาขาวิชารายงาน
การแก้ไขผ่านรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
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เรื่อง

5.6

5.8

ผลการปฏิบัตติ ามมติ

เห็นชอบ เฉพาะในส่วนของผูท้ ี่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัย
หรือสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง และเข้าศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จะได้รับ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) โดยไม่ตอ้ ง
นําระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี มาเป็น
เงื่อนไขการยกเว้น รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยควรกําหนดกระบวนการ
ช่องทางการพัฒนานักศึกษากลุ่มนี้
เช่น ได้รับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้
นักศึกษามีลกั ษณะของบัณฑิตทีพ่ ึง
ประสงค์
เห็นชอบในหลักการ โดยมอบหมาย
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
งานนิติการ ทําประกาศการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมควบคู่ด้วย และให้นํา
เรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
เห็นชอบในหลักการ โดยบังคับภาระงาน
สอนไม่ ต่ํ ากว่ า 18 ภาระงาน และ
งานวิจัยไม่เกิน 12 ภาระงาน และ
มอบหมายให้ ร องอธิ ก ารบดี ฝ่ า ย
วิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ผู้ อํ า นวยการกองบริ ก ารการศึ ก ษา
นํ า ไ ป แ ก้ ไ ข แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ต า ม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ

เล ข า นุ ก า ร ส ภ า วิ ชา ก า ร ไ ด้ แ จ้ ง ไ ป ยั ง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา เรียบร้อย
แล้ ว กองบริ ก ารการศึ ก ษาได้ ดํ า เนิ น การ
แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภา
วิชาการ และได้นําเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยในวันที่ 16 ธันวาคม 2558
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว
และกํ า ลั ง ดํ า เนิ น ก ารเสนอนา ยกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

นําเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การยกเว้น
ผลการเรียน และการจ่ายค่าธรรมเนียม
การโอนผลการเรียน การยกเว้นผลการ
เรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

5.7

มติที่ประชุม

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การย้ายสาขาวิชาสําหรับ
นักศึกษา พ.ศ. ....

ขอความเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การกําหนดมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. .....

รองอธิก ารบดีฝ่ ายวิ ชาการและงานนิติ ก าร
กํา ลั ง แก้ไ ขและดํา เนิ น การปรุ ง ระเบี ย บอยู่
โดยจะประชุมคณะกรรมการวิชาการ 4 คณะ
และจะนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ ย ก ร่ า ง ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยต่อไป
รองอธิก ารบดีฝ่ายวิชาการ งานนิติก ร และ
ผู้อํา นวยการกองบริ ก ารการศึก ษาได้แ ก้ไ ข
(ร่ า ง ) ข้ อบั ง คั บ ม หา วิ ท ยา ลั ย ร า ชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ า ด้ ว ย การกํ า หนด
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารง
ตําแหน่ งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .....
เรียบร้อยแล้ว และได้นําเรื่องนี้เสนอต่อ
ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ในวั น ที่ 16
ธันวาคม 2558 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
มีมติเห็นชอบแล้ว และกําลังดําเนินการเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
สาระสําคัญโดยย่อ

ตามประกาศกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ จึง
เสนอประกาศกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการมาให้ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2

การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
จํานวน 6 หลักสูตร

สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 6 หลักสูตร
เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2558) เดิมคือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย

ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบหลักสูตรทั้ง 6 หลักสูตรดังกล่าว
แล้วตามเอกสารแนบท้าย
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3

การรับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร
(สมอ.08)

สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพื่อให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลั กสูตรการปรั บปรุงแก้ไขหลั กสูตร จํานวน
2 หลักสูตร (สมอ.08) ดังนี้
1. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08)
2. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555
(สมอ.08)
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ทั้ ง นี้ สํ า นั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ พิจ ารณารั บ ทราบการปรั บ ปรุ งแก้ ไขหลั ก สู ต ร
ทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าวแล้วตามเอกสารแนบท้าย
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา
ระดับระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 166 ราย

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุ การสภาวิ ชาการ นํ าเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ ปริญญาแก่

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 166 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 166 ราย โดยมีกระบวนการดังนี้
1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียน
ที่ 1/2558 และนักศึกษาที่ยื่นคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
2. จัดทําข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1
3. ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ประจํา
ภาคเรียนที่ 1/2558 เลขที่ 1164/2558 ในปี 4 เทอม 2 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย
4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามกําหนดเวลา
5. ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียน
ที่ 1/2558 เลขที่ 1402/2558 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะ ดูแล)
6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 166 ราย
7. กองบริการการศึกษาจัดทําข้อมูลรายละเอียดผู้สําเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่กําหนด
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2558
8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสําเร็จการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2558
9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 6 มกราคม 2559
10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 20 มกราคม 2559
11. กองบริ ก ารการศึ ก ษาออกหลั ก ฐานการสํ า เร็ จ การศึ ก ษา พร้ อ มเก็ บ หลั ก ฐานและบั น ทึ ก
ฐานข้อมูล
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บัญชีสรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้สําเร็จการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําภาคเรียนที่ 1/2558
ระดับปริญญาตรี
ปริญญา
เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2
ปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

รวม
ทั้งสิ้น

ภาคปกติ
ครุศาสตรบัณฑิต

2

2

4

4

วิทยาศาสตรบัณฑิต

11

16

27

27

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1

-

1

1

เทคโนโลยีบัณฑิต

24

-

24

24

ศิลปศาสตรบัณฑิต

1

8

9

9

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

1

4

5

5

นิเทศศาสตรบัณฑิต

-

1

1

1

นิติศาสตรบัณฑิต

2

1

3

3

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

-

1

1

1

บริหารธุรกิจบัณฑิต

5

9

14

14

บัญชีบัณฑิต

-

1

1

1

47

43

90

90

1

3

4

4

20

1

21

23

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

3

1

4

4

ศิลปศาสตรบัณฑิต

5

4

9

9

นิติศาสตรบัณฑิต

1

-

1

1

รวม
ภาคพิเศษ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต

1

1

2

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต

-

2

2

7

9

16

18

1

-

1

-

1

1

1

14

15

17

รวม

2

1

3

-

3

3

38

32

70

76

รวมทั้งสิ้น

2

1

3

-

3

3

85

75

160

166
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 166 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่
1/2558 จํานวน 166 ราย และให้แก้ไขเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 5.1 หน้า 8 ลําดับที่ 5 ช่อง
หมายเหตุ ให้ระบุคําว่าเกิน 12 เทอม

ระเบียบวาระที่ 5.2

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 11 ราย

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 11 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ได้ ยื่ น คํ า ร้ อ งขอสํ า เร็ จ การศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 1/2558
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 จํานวน 11 ราย และได้มีการตรวจสอบดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสําเร็จการศึกษากับทางเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ ทําการตรวจสอบแบบคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและเอกสารประกอบการขอยื่น
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
-ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารขอสําเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสําเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานํากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนําเอกสารมาส่งอีกครั้ง
-ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาทําเรื่องขอยื่นไว้
เพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นสําเร็จการศึกษาแก่ทาง
เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้) หลักสูตร รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) และ
หลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
 ผ่านการสอบประมวลความรู้
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 2/2559

[2-12]
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษจากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
จํานวนนักศึกษาที่ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 11 ราย
จํานวน
ลําดับ
หลักสูตร
ชาย
หญิง
รวม
1
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก 2
1
4
5
2
ค.ม.(การจัดการเรียนรู้) แผน ก แบบ ก 2
1
1
2
3
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ข
1
2
3
4
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) แผน ข
1
1
รวม
3
8
11
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 11 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่
1/2558 จํานวน 11 ราย โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. งานวิจัยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับสภาพและปัญหาและการเปรียบเทียบ ยังไม่มีอะไรใหม่ๆ อ่านแล้วเป็นการ
คัดลอกกันมา และการใช้ภาษาอังกฤษ state and problems คําว่า state ควรเปลี่ยนไปใช้คําอื่น ให้ตรวจสอบการให้
samples หรือ exsamples การเลือกใช้คําให้ถูกต้องเหมาะสม คงเส้นคงวา และคําใดที่มีมาตรฐานกําหนดไว้ก็ควรใช้
ให้ถูกต้อง พิจารณากระบวนการวิจัย จัดระบบการตรวจสอบบทคัดย่อเพื่อให้งานออกมาดี รวมทั้งเสนอให้สํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาค้นหางานวิจัยใหม่ๆ มาเผยแพร่
2. การเขียนผลการวิจัยที่บอกว่าอยู่ในระดับน้อย ระดับมากนั้นอาจทําให้ไม่สื่อความหมาย ควรเขียนขยาย
ความ โดยมีรายละเอียดที่บุคคลที่สามสามารถอ่านแล้วเข้าใจ รวมทั้งควรมีการเสนอข้อคิดเห็น แนวทางแก้ปัญหาหรือ
เสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจได้
3. หน้า 8-9 บทคัดย่อของนางสุดธิมา ทองบุญ ชื่อเรื่องไม่ควรใช้ State and Problems ควรใช้คําอื่น เช่น
Condition and Problems หรือ Environment and Problems ส่วนผลการวิจัยให้ตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษ
กับภาษาไทยอีกครั้ง เช่นข้อ 2 คําว่าเมื่อพิจารณาเป็นรายงาน และคําว่าการบริหารงานทั่วไป
4. หน้า 17-18 บทคัดย่อของ นางสาววรลักษณ์ กะลาม ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาฉบับภาษาไทยคือ ดร.แสน
สมนึก ส่วนฉบับภาษาอังกฤษเป็น Dr.Raweewat Siripoobal ซึ่งไม่ถูกต้องตรงกัน
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5. หน้า 20 บทคัดย่อของ นางสาวจรินทร ประดิษฐกูล ฉบับภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องการพัฒนาสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฯ ใช้คําศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง ควรทําความเข้าใจและ
ตรวจสอบคําศัพท์เฉพาะในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น คําว่า local learning ไม่สื่อความหมายควร
แก้ไขเป็น Local-related content และคําว่า Career and Technology ควรแก้ไขเป็น Occupation and
Technology ส่ว นตอนท้า ยบทสรุ ปผลการวิ จัย ฉบั บภาษาไทย การเขี ยนอธิ บายยั งขาดคํ าเชื่อมจึ ง ทํา ให้ อ่า นแล้ ว
ยังไม่ค่อยเข้าใจ
6. หน้า 23-24 บทคัดย่อของ นายสายันต์ ขันธนิ ยม เป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯกั บ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งไม่ควรเลือกวิจัยแบบนี้แล้ว ต้องให้ความชัดเจนเรื่องตัวแปร การหาประสิทธิภาพของ
กลุ่มนั้นๆ ไม่ใช่เปรียบเทียบกับแผนการสอน แต่ควรเป็นกระบวนการ และในบทคัดย่อฉบับภาษาไทยไม่มีการสุ่ม
ตัวอย่างแต่ฉบับภาษาอังกฤษมีการสุ่มตัวอย่างจึงไม่ตรงกัน รวมทั้งจะไม่ใช้ คําว่า normal method และคําว่า servicelearning จะไม่ตรงกับภาษาไทยควรจะเป็น society และ management plan หรือไม่
7. หน้า 29 บรรทัดที่ 3 แก้ไขคําว่า สาชาวิชา เป็น สาขาวิชา

ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
คณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ วยคณะครุ ศ าสตร์ ขอความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจํ าหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) เนื่องจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตรกลับมาจาก
การลาศึ กษาต่ อ จึ ง ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นอาจารย์ ป ระจํ า หลั กสู ต รให้ ถู กต้ องและเป็ น ปั จ จุ บั น โดยเรื่ องนี้ ได้ ผ่ า น
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
(5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)

ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) เพื่อให้เป็นปัจจุบันตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)

ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคุณสมบัติการรับนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์
คณบดีคณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคุณสมบัติการรั บ
นักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08)

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
คุณสมบัติการรับนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) เนื่องจากสาขาวิชามีความประสงค์ที่จะรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเปลี่ ยนแปลงแก้ ไขคุณสมบัติ การรั บ
นักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08)
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงแก้ ไขคุ ณสมบั ติ การรั บนั กศึ กษา สาขาวิ ชาคณิ ตศาสตร์ (ฉบั บปี
พ.ศ. 2554) (สมอ.08) โดยให้ปรับการเขียนคุณสมบัติการรับนักศึกษา และเสนอแนะในส่วนของการรับนักศึกษา

ต่างชาติ ควรมีระบบการทดสอบความรู้ภาษาไทย โดยมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตั้งคณะทํางานพิจารณา
การรับนักศึกษาต่างชาติ
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ระเบียบวาระที่ 5.6

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.ศานติ เล็กมณี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ ได้ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) เนื่องจาก นายสุรศักดิ์ บุญประสิทธิ์
ได้ ล าออกจากราชการ จึ ง ทํ า ให้ ห ลั ก สู ต รมี จํ า นวนอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รไม่ ค รบตามศั ก ยภาพหลั ก สู ต ร
คณะและสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ จึงพิจารณาจัดบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการที่มีคุณวุฒิสัมพันธ์
เป็นศักยภาพทดแทนไปพลางก่อน คือ นายอภิชาต พานสุวรรณ และเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรแล้ว ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 นั้น
คณะวิ ท ยาการจั ด การได้ ดํ า เนิ น การสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ต รงตามมาตรฐานหลั ก สู ต ร
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 คือ นายกําธร
แจ่มจํารัส ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะและ
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ จึงขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิ ท ยาการจั ด การ ครั้ งที่ 3/2558 เมื่ อ วั น ที่ 22 ธั น วาคม 2558 ที่ ประชุ มมี มติ เห็ น ชอบ และนํ า เรื่ องนี้
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจํ า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจํ าหลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการเป็ น
ผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)

ระเบียบวาระที่ 5.7

ขอความเห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มโรงแรมตุ้มโฮม
จังหวัดภูเก็ตกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.ศานติ เล็กมณี คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มโรงแรมตุ้มโฮม จังหวัด
ภูเก็ตร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ขอความเห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กลุ่มโรงแรมตุ้มโฮม จังหวัดภูเก็ตกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.) ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กลุ่มโรงแรมตุ้มโฮม จังหวัดภูเก็ตร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ นชอบบั นทึ กความร่ วมมื อทางวิ ชาการระหว่ างกลุ่ มโรงแรมตุ้ มโฮม จั งหวั ดภู เก็ ตร่ วมกั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระเบียบวาระที่ 5.8

ขอความเห็นชอบการพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์เข้าสู่มาตรฐาน
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชกาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.ศานติ เล็กมณี คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์เข้าสู่มาตรฐาน
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ได้จัดทํา วารสาร วิทยาการ
จัดการปริทรรศน์เข้าสู่ระบบ TCI ปีที่ 16 เล่มที่ 16 (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) นั้น เนื่องด้วยตามประกาศ
ก.พ.อ. กํ าหนดว่ า หลั กเกณฑ์ การพิจ ารณาวารสารทางวิ ชาการ สํา หรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ
พ.ศ. 2556 ข้อ 3 นั้น ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ 2 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจ
พิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ทางวิชาการ ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการจึงนําเรื่องนี้
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการขอความเห็นชอบการพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์เข้าสู่
มาตรฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
มติที่ประชุม ขอถอนวาระขอความเห็นชอบการพัฒนาวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์เข้าสู่มาตรฐาน
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และให้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่ งนําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ
คณะกรรมการสภาวิชาการมีเรื่องนําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้
1. การรู้เท่าทันสื่อ ในปัจจุบันประเทศไทยก็เริ่มมาจริงจังเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ ICT เรื่องของการใช้
IT อย่างรับผิดชอบและปลอดภัย ประกอบกับองค์การ UNESCO ได้มีการปรับหลักสูตรและมีการเผยแพร่สื่อ
ความรู้ ซึ่งอาจารย์สามารถจะรู้และสร้างการจัดกิจกรรมให้นักศึกษารู้เท่าทันสื่ออย่างไรบ้าง โดย รศ.ดร.รสสุคนธ์
มกรมณี ได้มอบหนังสือให้กับมหาวิทยาลัยไว้ใช้ศึกษา
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2. เรื่ อ งหลั กสู ต ร จากการได้ ไปตรวจประเมิ น หลั กสู ต รภาษาไทย พบว่ า สาขาวิ ช าการสอน
ภาษาไทยเป็นสาขาที่ผลิตครูเพื่อไปสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับคนไทย แต่ยังไม่เคยฝึกนักศึกษา
สอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ (teaching thai for foreigner) จึงต้องการให้เพิ่มเติมการสอนภาษาไทย
สํ า หรั บ ชาวต่ า งชาติ ใ นหลั ก สู ต ร อาจจะเป็ น วิ ช าเลื อ ก หรื อ จะเป็ น หลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น รวมทั้ งต้ องให้
ความสําคัญตั้งแต่โครงสร้างการบริหาร งบประมาณ ผู้ดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติซึ่งต้องมีจิตให้บริการ เรื่อง
การสอนได้เสนอเทคนิคการสอนการเรียนนอกสถานที่ การมีส่วนร่วมซึ่งได้ผลดี และการสอบวัดมาตรฐานความรู้
ภาษาไทยเป็นต้น โดยมอบหมายให้คณะครุศาสตร์และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาพิจารณาดําเนินการ
3. การวางแผนให้บุคลากรมีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น เพื่อสอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้สํารวจข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ในแต่ละคณะ และจะนัดประชุม
คณบดีทั้ง 4 คณะ ในการปรับปรุงหลักสูตร การใช้ศักยภาพร่วมกัน และหากจะยังใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
เดิม คณะต้องดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จและเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อนใน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนัดหมายการประชุม
4. จากการสอบ กพ. ภาค ก. ของนักศึกษาราชภัฏ ที่ผ่านมามีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สอบ ก.พ. ภาค ก. ได้น้อยมาก จึงต้องการให้มีการดําเนินการพัฒนานักศึกษา ทักษะการคิด
เหตุและผล และอื่น ๆ เพื่อให้แข่งขันได้ โดยมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดําเนินการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2559
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอกํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2559
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุ ม อยุ ธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2 อาคารสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์
2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด
นางลักขณา เตชวงษ์
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจ/ทาน

การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 2/2559

