รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 1/2561
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.เกษม บำรุงเวช
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
3. รองศำสตรำจำรย์ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
7. ดร.ชมพูนุท สุขหวำน
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิภำวี ฝ้ำยเทศ
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศร ภู่สำระ

อธิกำรบดี
ประธำน
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก (คณะครุศำสตร์)
กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก (คณะวิทยำกำรจัดกำร) กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก (คณะมนุษยศำสตร์ฯ) กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก (คณะวิทยำศำสตร์ฯ) กรรมกำร
ผู้แทนคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กรรมกำร
ผู้แทนคณะครุศำสตร์
กรรมกำร
ผู้แทนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ กรรมกำร
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ผู้ไม่มาประชุม
รองศำสตรำจำรย์ปรำณี ตันประยูร

ผู้แทนคณะวิทยำกำรจัดกำร

ผู้เข้าร่วมประชุม
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

ติดภำรกิจ

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร
(ก.พ.ว.)

-2ดร.เกษม บารุงเวช อธิการบดี กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรสภำวิชำกำรทุกท่ำน และ
ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในบัญชี
การกาหนดสาขาวิชาเพื่อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศร ภู่สำระ เลขำนุกำรสภำวิชำกำร ขออนุญำตที่ประชุมให้ รองศำสตรำจำรย์
ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร (ก.พ.ว.) นำเสนอเรื่องกำรพิจำรณำ
ให้ ขอควำมเห็ นชอบเพิ่ มเติ มสำขำวิ ชำรั ฐประศำสนศำสตร์ในบั ญชี กำรก ำหนดสำขำวิ ชำเพื่ อก ำหนดต ำแหน่ ง
ทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ว ยมหำวิท ยำลั ย รำชภั ฏ พระนครศรีอยุธยำ มีนโยบำยในกำรสนับ สนุนและส่ งเสริม ให้ คณำจำรย์
มีควำมก้ำวหน้ ำในทำงวิช ำกำรโดยกำรเพิ่มจำนวนของคณำจำรย์ที่เข้ำสู่ ตำแหน่งทำงวิชำกำร และขณะนี้
มีจำนวนสำขำวิชำที่จัดกำรเรียนกำรสอนเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ กำรกำหนดตำแหน่งสอดคล้องกับหลักสูตร
ที่จัดกำรเรียนกำรสอน จึงได้มีกำรกำหนดสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ (เพิ่มเติม)
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมกำรสภำวิชำกำรเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพิ่มเติมสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
ในบัญชีกำรกำหนดสำขำวิชำเพื่อกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
มติที่ประชุม เห็นชอบเพิ่มเติมสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ในบัญชีกำรกำหนดสำขำวิชำเพื่อกำหนด
ตำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ และให้นำเสนอสภำมหำวิทยำลัยต่อไป โดย
คณะกรรมกำรสภำวิชำกำรมีข้อเสนอแนะ เรื่องกำรกำหนดสำขำวิชำของแต่ละคณะ ซึ่งยังไม่ได้กำหนดในบัญชี
รำยชื่อ จึงมอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ประสำนงำนเรื่องนีก้ ับทุกคณะ

ระเบียบวาระที่ 5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิ ชาการ ของ นางกมลวรรณ วรรณธนั ง จากเดิ มที่ สภามหาวิ ทยาลั ยอนุ มั ติ ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปลี่ยนแปลงเป็น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศร ภู่สำระ เลขำนุกำรสภำวิชำกำร ขออนุญำตที่ประชุมให้รองศำสตรำจำรย์
ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร (ก.พ.ว.) นำเสนอเรื่องกำรพิจำรณำ
ให้ขอควำมเห็นชอบกำรกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรของ นำงกมลวรรณ วรรณธนัง

-3จำกเดิมที่ สภำมหำวิทยำลั ยอนุ มั ติให้ ดำรงตำแหน่ ง ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำรัฐศำสตร์ เปลี่ ยนแปลงเป็ น
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตำมที่ นำงกมลวรรณ วรรณธนัง ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัดคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ มหำวิท ยำลัย รำชภั ฏ พระนครศรีอยุธยำ ได้รับกำรกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ ดำรง
ต ำแหน่ ง วิ ช ำกำร ระดั บ ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ สำขำวิ ช ำรั ฐ ศำสตร์ (ตำมค ำสั่ ง มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ
พระนครศรีอยุ ธยำ ที่ 657/2560 ลงวันที่ 19 กรกฎำคม 2560) และได้ดำเนินกำรส่งเรื่องไปยังส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุ ดมศึ กษำเพื่ อ พิ จำรณำรั บทรำบกำรแต่ งตั้ งและขอควำมเห็ นชอบรับเงินประจ ำต ำแหน่ ง
ทำงวิชำกำร นั้น
ต่ อมำส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ ได้ พิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น ว่ำกรณี ก ำรก ำหนดต ำแหน่ ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ของ นำงกมลวรรณ วรรณธนัง เป็นกำรเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ในสำขำวิช ำรัฐศำสตร์ แต่ผ ลงำนทำงวิช ำกำรที่ นำมำใช้ในกำรเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ได้แก่ ตำรำ เรื่อง
นโยบำยสำธำรณะ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสำขำวิชำที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งประกอบกับเมื่อพิจำรณำ
จำกกำรแต่งตั้งผู้ ทรงคุณ วุฒิ เพื่อทำหน้ ำที่ป ระเมินผลงำนทำงวิช ำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำง
วิชำกำร ซึ่งเป็นทำงด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์ จึงให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำพิจำรณำทบทวน
สำขำวิ ช ำที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลดั ง กล่ ำ วให้ ด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ จำกเดิ ม สำขำวิ ช ำรั ฐ ศำสตร์
เป็นสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับผลงำนทำงวิชำกำรและควำมเชี่ยวชำญของผู้ขอ และ
เสนอ ก.พ.อ. พิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง ภำยใน 60 วัน
บั ดนี้ คณ ะกรรม กำรพิ จำรณ ำต ำแห น่ งท ำงวิ ช ำกำร (ก.พ .ว.) ได้ ด ำเนิ น กำรพิ จำรณ ำ
ให้ ควำมเห็ นชอบกำรกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร ของ นำงกมลวรรณ วรรณธนัง
จำกเดิมที่สภำมหำวิทยำลัยอนุ มัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำรัฐศำสตร์ เปลี่ยนแปลงเป็น
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ครั้งที่ 13/2560
เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ ง เสนอคณ ะกรรมกำรสภ ำวิ ช ำกำรเพื่ อ พิ จำรณ ำ ให้ ควำมเห็ น ชอบกำรก ำหนดต ำแหน่ ง
และแต่ งตั้ งให้ ด ำรงต ำแหน่ งทำงวิ ชำกำร ของ นำงกมลวรรณ วรรณธนั ง จำกเดิ มที่ สภำมหำวิ ทยำลั ยอนุ มั ติ
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำรัฐศำสตร์ เปลี่ยนแปลงเป็น สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ไม่ก่อน
วันที่ 12 กรกฎำคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงำนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบกำรก ำหนดต ำแหน่ ง และแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงต ำแหน่ ง ทำงวิ ช ำกำร ของ
นำงกมลวรรณ วรรณธนัง จำกเดิมที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำ
รัฐศำสตร์ เปลี่ยนแปลงเป็น สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ โดยคณะกรรมกำรสภำวิชำกำรมีข้อเสนอแนะให้
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่ งทำงวิชำกำร (ก.พ.ว.)

-4ตรวจสอบวันเวลำกำรขอกำหนดตำแหน่ง ของนำงกมลวรรณ วรรณธนัง ย้อนหลังให้ถูกต้อง และให้นำเสนอ
สภำมหำวิทยำลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ราย นายกรุง ลือวัฒนา
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส ำระ เลขำนุ ก ำรสภำวิ ช ำกำร ขออนุ ญ ำตที่ ป ระชุ ม ให้
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร (ก.พ.ว.)
นำเสนอเรื่องกำรพิจำรณำให้ขอควำมเห็นชอบกำรกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ รำย นำยกรุง ลือวัฒนำ
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ มีบุคลำกรสำยวิชำกำร ที่ได้ยื่นเสนอกำหนดตำแหน่งทำง
วิชำกำร ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รำย นำยกรุง ลือวัฒนำ พนักงำนมหำวิทยำลัย สังกัด คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
โด ย ค ณ ะก รรม ก ำรพิ จ ำรณ ำต ำแ ห น่ งท ำงวิ ช ำก ำร (ก .พ .ว .) ได้ ด ำเนิ น ก ำรพิ จำ รณ ำ
กำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกำศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งคณำจำรย์ประจำให้ดำรงตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหำวิทยำลั ยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำร
เข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร ตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ. 2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมกำรสภำวิชำกำรเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ของ นำยกรุง ลือวัฒนำ ให้ได้รับ
แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนำคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ส่งผลงำนเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบกำรก ำหนดตำแหน่ งและแต่ งตั้ งให้ ด ำรงต ำแหน่ ง ทำงวิช ำกำรระดั บ ผู้ ช่ว ย
ศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ รำย นำยกรุง ลือวัฒนำ และให้นำเสนอสภำมหำวิทยำลัยต่อไป
ระเบี ยบวาระที่ 5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทาง
วิ ช าการ ของ นางสาวปวี ณ า รั ต นเสนา จากเดิ ม ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย อ นุ มั ติ ใ ห้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เปลี่ยนแปลงเป็น สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศร ภู่สำระ เลขำนุกำรสภำวิชำกำร ขออนุญำตที่ประชุมให้ รองศำสตรำจำรย์
ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร (ก.พ.ว.) นำเสนอเรื่องกำรพิจำรณำ

-5ให้ขอควำมเห็นชอบกำรกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร ของ นำงสำวปวีณำ รัตนเสนำ
จำกเดิมที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน เปลี่ยนแปลงเป็น
สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตำมที่ นำงสำวปวีณ ำ รัตนเสนำ พนักงำนมหำวิท ยำลั ย สั งกัด คณะวิท ยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ได้รับกำรกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชำกำร ระดับ
ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ สำขำวิ ช ำสำธำรณสุ ข ชุ ม ชน (ตำมค ำสั่ ง มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยำ
ที่ 1059/2560 ลงวันที่ 16 ตุลำคม 2560) นั้น
ต่ อ มำฝ่ ำ ยเลขำนุ ก ำร ก.พ.ว. ได้ ด ำเนิ น กำรตรวจสอบแล้ ว พบว่ ำ สำขำวิ ช ำสำธำรณสุ ข ชุ ม ชน
ไม่ได้ปรำกฏอยู่ในบัญชีกำรกำหนดสำขำวิชำในกำรยื่นขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยำตำมที่ ส ภำมหำวิ ท ยำลั ย ก ำหนดเมื่ อ ปี 2551 และที่ ก ำหนดเพิ่ ม เติ ม เมื่ อ ปี 2558
ทั้งนี้เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นไปด้วยควำมถูกต้องเรียบร้อย จึงเสนอขอให้เปลี่ยน
จำกเดิมสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน เป็นสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ซึ่งมีปรำกฎในบัญชีกำรกำหนดสำขำวิชำ
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัยกำหนด
บั ดนี้ คณ ะกรรม กำรพิ จำรณ ำต ำแห น่ งท ำงวิ ช ำกำร (ก.พ .ว.) ได้ ด ำเนิ น กำรพิ จำรณ ำ
ให้ ควำมเห็ นชอบกำรกำหนดตำแหน่ งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร ของ นำงสำวปวีณำ รัตนเสนำ
จำกเดิมที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน เปลี่ยนแปลง
เป็น สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร ครั้งที่ 13/2560
เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2560
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมกำรสภำวิชำกำรเพื่อให้ควำมเห็นชอบกำรกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร ของ นำงสำวปวีณำ รัตนเสนำ จำกเดิมที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน เปลี่ยนแปลงเป็น สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ไม่ก่อนวันที่ 14 มิถุนำยน 2560 ซึ่งเป็น
วันที่ส่งผลงำนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร
มติที่ประชุม เห็นชอบกำรกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร ของ นำงสำวปวีณำ
รัตนเสนำ จำกเดิมที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน
เปลี่ยนแปลงเป็น สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ และให้นำเสนอสภำมหำวิทยำลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สำระ เลขำนุกำรสภำวิชำกำร นำเสนอกำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำวิชำกำร
ครั้งที่ 2/2561

-6ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอควำมเห็ น ชอบกำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำวิชำกำร ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 17
มกรำคม 2561 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยำ-อำเซียน ชั้น 2 อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำวิชำกำร ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่
17 มกรำคม 2561 เวลำ 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อยุ ธ ยำ-อำเซี ย น ชั้ น 2 อำคำรส ำนั ก งำนอธิ ก ำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

นำงสำวนิตยำ แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกกำรประชุม
ดร.เกษรำ
ศรีวิเชียร
ผูต้ รวจ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สำระ
ผูต้ รวจ/ทำน

