
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที ่1/2561 

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
1.  ดร.เกษม   บ ำรุงเวช    อธิกำรบดี       ประธำน 
2.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี   ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก (คณะครุศำสตร์)    กรรมกำร 
3.  รองศำสตรำจำรย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก (คณะวิทยำกำรจัดกำร) กรรมกำร 
4.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งค ำ  ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก (คณะมนุษยศำสตร์ฯ)   กรรมกำร 
5.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณัณ์รภัส  ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก (คณะวิทยำศำสตร์ฯ)    กรรมกำร 
6.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วมิลพรรณ  รุ่งพรหม ผู้แทนคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    กรรมกำร 
7.  ดร.ชมพูนุท    สุขหวำน   ผู้แทนคณะครุศำสตร์      กรรมกำร 
8.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิภำวี  ฝ้ำยเทศ  ผู้แทนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    กรรมกำร 
9.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศร  ภู่สำระ   รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
รองศำสตรำจำรย์ปรำณี   ตันประยูร  ผู้แทนคณะวิทยำกำรจัดกำร     ติดภำรกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์   เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
       (ก.พ.ว.) 
 
 
เปิดประชุมเวลา 10.00 น. 
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ดร.เกษม  บ ารุงเวช อธิการบดี กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรสภำวิชำกำรทุกท่ำน และ
ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  (วาระลับ) 
ระเบียบวาระที่ 5.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ิมเติมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในบัญชี            
การก าหนดสาขาวิชาเพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

สาระส าคัญโดยย่อ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศร  ภู่สำระ เลขำนุกำรสภำวิชำกำร ขออนุญำตที่ประชุมให้  รองศำสตรำจำรย์ 

ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ก.พ.ว.) น ำเสนอเรื่องกำรพิจำรณำ
ให้ขอควำมเห็นชอบเพ่ิมเติมสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ในบัญชีกำรก ำหนดสำขำวิชำเพ่ือก ำหนดต ำแหน่ง                
ทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ มีนโยบำยในกำรสนับสนุนและส่งเสริม ให้คณำจำรย์               

มีควำมก้ำวหน้ำในทำงวิชำกำรโดยกำรเพ่ิมจ ำนวนของคณำจำรย์ที่เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และขณะนี้                 
มีจ ำนวนสำขำวิชำที่จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ิมขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้กำรก ำหนดต ำแหน่งสอดคล้องกับหลักสูตร               
ที่จัดกำรเรียนกำรสอน จึงได้มีกำรก ำหนดสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ (เพ่ิมเติม) 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเสนอคณะกรรมกำรสภำวิชำกำรเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพ่ิมเติมสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์

ในบัญชีกำรก ำหนดสำขำวิชำเพ่ือก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
มติที่ประชุม เห็นชอบเพ่ิมเติมสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ในบัญชีกำรก ำหนดสำขำวิชำเพ่ือก ำหนด

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ และให้น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยต่อไป โดย
คณะกรรมกำรสภำวิชำกำรมีข้อเสนอแนะ เรื่องกำรก ำหนดสำขำวิชำของแต่ละคณะ ซึ่งยังไม่ได้ก ำหนดในบัญชี
รำยชื่อ จึงมอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ประสำนงำนเรื่องนีก้ับทุกคณะ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ของ นางกมลวรรณ วรรณธนัง จากเดิมที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปลี่ยนแปลงเป็น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศร  ภู่สำระ เลขำนุกำรสภำวิชำกำร ขออนุญำตที่ประชุมให้รองศำสตรำจำรย์             

ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ก.พ.ว.) น ำเสนอเรื่องกำรพิจำรณำ
ให้ขอควำมเห็นชอบกำรก ำหนดต ำแหน่งและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรของ นำงกมลวรรณ  วรรณธนัง              
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จำกเดิมที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำรัฐศำสตร์ เปลี่ยนแปลงเป็น 
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตำมที่ นำงกมลวรรณ  วรรณธนัง ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัดคณะมนุษยศำสตร์

และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ได้รับกำรก ำหนดต ำแหน่งและแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่ งวิชำกำร ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  สำขำวิชำรัฐศำสตร์  (ตำมค ำสั่ งมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ ที่ 657/2560 ลงวันที่ 19 กรกฎำคม 2560) และได้ด ำเนินกำรส่งเรื่องไปยังส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเพ่ือพิจำรณำรับทรำบกำรแต่งตั้งและขอควำมเห็นชอบรับเงินประจ ำต ำแหน่ง             
ทำงวิชำกำร นั้น  

ต่อมำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกรณีกำรก ำหนดต ำแหน่ง            
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ของ นำงกมลวรรณ  วรรณธนัง เป็นกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์                
ในสำขำวิชำรัฐศำสตร์ แต่ผลงำนทำงวิชำกำรที่น ำมำใช้ในกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่ง  ได้แก่ ต ำรำ เรื่อง 
นโยบำยสำธำรณะ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสำขำวิชำที่เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งและแต่งตั้งประกอบกับเมื่อพิจำรณำ
จำกกำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำง
วิชำกำร ซึ่งเป็นทำงด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์ จึงให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำพิจำรณำทบทวน
สำขำวิชำที่จะแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จำกเดิมสำขำวิชำรัฐศำสตร์                  
เป็นสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลงำนทำงวิชำกำรและควำมเชี่ยวชำญของผู้ขอ และ
เสนอ ก.พ.อ. พิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง ภำยใน 60 วัน  

บั ดนี้  คณ ะกรรมกำรพิ จำรณ ำต ำแหน่ งท ำงวิ ช ำกำร  (ก .พ . ว .) ได้ ด ำ เนิ น กำร พิ จำรณ ำ                     
ให้ควำมเห็นชอบกำรก ำหนดต ำแหน่งและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ของ นำงกมลวรรณ วรรณธนัง   
จำกเดิมที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำรัฐศำสตร์ เปลี่ยนแปลงเป็น 
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ครั้งที่ 13/2560 
เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2560 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึ งเสนอคณ ะกรรมกำรสภำวิชำกำรเพ่ื อพิ จำรณ ำ ให้ ควำมเห็ นชอบกำรก ำหนดต ำแหน่ ง                    

และแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ของ นำงกมลวรรณ วรรณธนัง จำกเดิมที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ                 
ให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำรัฐศำสตร์ เปลี่ยนแปลงเป็น สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ไม่ก่อน
วันที่ 12 กรกฎำคม 2558 ซึ่งเปน็วันที่ส่งผลงำนเพื่อขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

มติที่ประชุม  เห็นชอบกำรก ำหนดต ำแหน่ งและแต่งตั้ งให้ด ำรงต ำแหน่ งทำงวิชำกำร ของ                       
นำงกมลวรรณ  วรรณธนัง จำกเดิมที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำ
รัฐศำสตร์ เปลี่ยนแปลงเป็น สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ โดยคณะกรรมกำรสภำวิชำกำรมีข้อเสนอแนะให้ 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่ งทำงวิชำกำร (ก.พ.ว.) 
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ตรวจสอบวันเวลำกำรขอก ำหนดต ำแหน่งของนำงกมลวรรณ  วรรณธนัง ย้อนหลังให้ถูกต้อง และให้น ำเสนอ
สภำมหำวิทยำลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ราย นายกรุง  ลือวัฒนา  

สาระส าคัญโดยย่อ 
ผู้ ช่ วยศำสตรำจำรย์  ดร.อดิศร  ภู่ สำระ เลขำนุกำรสภำวิชำกำร ขออนุญ ำตที่ ประชุมให้                      

รองศำสตรำจำรย์  ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ก.พ.ว.) 
น ำเสนอเรื่องกำรพิจำรณำให้ขอควำมเห็นชอบกำรก ำหนดต ำแหน่งและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ รำย นำยกรุง  ลือวัฒนำ  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ มีบุคลำกรสำยวิชำกำร ที่ได้ยื่นเสนอก ำหนดต ำแหน่งทำง

วิชำกำร ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รำย นำยกรุง  ลือวัฒนำ พนักงำนมหำวิทยำลัย สังกัดคณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

โด ยคณ ะกรรมก ำร พิ จ ำรณ ำต ำแห น่ งท ำงวิ ช ำก ำร  (ก .พ .ว .) ได้ ด ำ เนิ น ก ำร พิ จ ำ รณ ำ                     
กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งคณำจำรย์ประจ ำให้ด ำรงต ำแหน่ง         
ทำงวิชำกำร พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำร
เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ. 2560  

ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเสนอคณะกรรมกำรสภำวิชำกำรเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรก ำหนดต ำแหน่งและแต่งตั้งให้

ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ของ นำยกรุง  ลือวัฒนำ ให้ได้รับ
แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนำคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงำนเพ่ือขอก ำหนดต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 

มติที่ประชุม เห็นชอบกำรก ำหนดต ำแหน่งและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ รำย นำยกรุง  ลือวัฒนำ และให้น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 5.4  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ของ นางสาวปวีณ า รัตน เสนา จากเดิ มที่ สภามหาวิทยาลั ยอ นุ มัติ ให้ ด ารงต าแหน่ ง                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เปลี่ยนแปลงเป็น สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศร  ภู่สำระ เลขำนุกำรสภำวิชำกำร ขออนุญำตที่ประชุมให้ รองศำสตรำจำรย์  

ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ก.พ.ว.) น ำเสนอเรื่องกำรพิจำรณำ
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ให้ขอควำมเห็นชอบกำรก ำหนดต ำแหน่งและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ของ นำงสำวปวีณำ   รัตนเสนำ               
จำกเดิมที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน เปลี่ยนแปลงเป็น 
สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตำมที่ นำงสำวปวีณำ  รัตนเสนำ พนักงำนมหำวิทยำลัย สังกัดคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ได้รับกำรก ำหนดต ำแหน่งและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งวิชำกำร ระดับ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน  (ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ                    
ที่ 1059/2560 ลงวันที่ 16 ตุลำคม 2560) นั้น  

ต่อมำฝ่ำยเลขำนุกำร ก.พ.ว. ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้วพบว่ำ สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน                
ไม่ได้ปรำกฏอยู่ในบัญชีกำรก ำหนดสำขำวิชำในกำรยื่นขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำตำมที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนดเมื่อปี  2551 และที่ก ำหนดเพ่ิมเติมเมื่อปี  2558                  
ทั้งนี้เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นไปด้วยควำมถูกต้องเรียบร้อย จึงเสนอขอให้เปลี่ยน
จำกเดิมสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน เป็นสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ซึ่งมีปรำกฎในบัญชีกำรก ำหนดสำขำวิชำ
ตำมท่ีสภำมหำวิทยำลัยก ำหนด  

บั ดนี้  คณ ะกรรมกำรพิ จำรณ ำต ำแหน่ งท ำงวิ ช ำกำร  (ก .พ .ว .) ได้ ด ำ เนิ น กำร พิ จำรณ ำ                     
ให้ควำมเห็นชอบกำรก ำหนดต ำแหน่งและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ของ นำงสำวปวีณำ  รัตนเสนำ   
จำกเดิมที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน เปลี่ยนแปลง
เป็น สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ครั้งที่ 13/2560 
เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2560 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเสนอคณะกรรมกำรสภำวิชำกำรเพ่ือให้ควำมเห็นชอบกำรก ำหนดต ำแหน่งและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำร ของ นำงสำวปวีณำ  รัตนเสนำ จำกเดิมที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน เปลี่ยนแปลงเป็น สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ไม่ก่อนวันที่ 14 มิถุนำยน 2560 ซึ่งเป็น
วันที่ส่งผลงำนเพื่อขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

มติที่ประชุม เห็นชอบกำรก ำหนดต ำแหน่งและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ของ นำงสำวปวีณำ  
รัตนเสนำ จำกเดิมที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน 
เปลี่ยนแปลงเป็น สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ และให้น ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 7     เร่ืองอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สำระ  เลขำนุกำรสภำวิชำกำร น ำเสนอก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำวิชำกำร 
ครั้งที่ 2/2561 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงขอควำมเห็นชอบก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำวิชำกำร ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 17 
มกรำคม 2561 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยำ-อำเซียน ชั้น 2 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำวิชำกำร ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 
17 มกรำคม 2561 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยำ -อำเซียน ชั้น 2 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
 
ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
     นำงสำวนิตยำ แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกกำรประชุม 
     ดร.เกษรำ         ศรีวิเชียร ผู้ตรวจ 
     ผศ.ดร.อดิศร ภู่สำระ  ผู้ตรวจ/ทำน 

 


