๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
**********************************************************
ผูมาประชุม
๑. รองศาสตราจารย ดร.วิภาภรณ บุญยงค
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
๒. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓. ศาสตราจารยโอภาวดี เข็มทอง
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย แกวเกื้อกูล
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ นัยพัฒน
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗. รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ กรรมการ
๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต มาระโภชน
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ
๑๑. อาจารย ดร.นรินทร กุลนภาดล
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา
รองอธิการบดีวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี ปกกะสีนัง
๒. นางสาวศิริพร ขจรพันธ
๓. นายประยุทธ อินแบน
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ

๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย ดร.วิภ าภรณ บุญ ยงค รัก ษาราชการแทนอธิก ารบดี ประธาน
ที่ประชุม กลาวแนะนําคณะกรรมการสภาวิชาการชุดใหมและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม
ใหแกผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
๑. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ
๒. ศาสตราจารยโอภาวดี เข็มทอง
๓. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร
๔. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย แกวเกื้อกูล
๕. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ นัยพัฒน
กรรมการสภาวิชาการผูแทนจากคณะ
๑. รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ
๒. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล
๓. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ทวีศิลป กุลนภาดล
๔. ผูชว ยศาสตราจารยครรชิต มาระโภชน
๕. อาจารย ดร.นรินทร กุลนภาดล
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา
๗. ผูชว ยศาสตราจารยเพ็ญศรี ปกกะสีนัง
๘. นางสาวศิริพร ขจรพันธ
ที่ประชุมรับทราบ

ผูแทนคณะวิทยาศาสตรฯ
ผูแทนคณะมนุษยศาสตรฯ
ผูแทนคณะครุศาสตร
ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ
ผูแทนคณะเทคโนโลยีฯ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการฯ
ผูชวยเลขานุการฯ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๕๙ วั น พุ ธ ที่ ๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ ซึ่งหากกรรมการทานใดพบขอผิดพลาด
ในรายงานการประชุมใหแจงแกไขขอมูลไดที่ฝายเลขานุการสภาวิชาการ
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
จากการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเกี่ยวของนั้น ฝายเลขานุการรายงานผลที่ไดดําเนินงานไปแลวดังนี้
๑) แจ ง ผลการปรั บ แก เ งื่ อ นไขข อ ความในสั ญ ญาความร ว มมื อ และ
เอกสารแนบทายสัญญาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มหาวิทยาลัยครูฉวี่จิ้ง และ
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปยังสภามหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และหนวยงานวิเทศสัมพันธ

๓

๒) แจ งผลการให ความเห็ นชอบการเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษหลักสูตร
ปรั ช ญาดุ ษฎี บัณฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ดการเพื่อการพัฒ นา และหลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
๓) ฝายเลขานุการปรับแกไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง
การสรรหากรรมการสภาวิชาการ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔) แจงผลการอนุมัติ ปรับแกไขอาจารยประจําหลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและ
แนะแนวและการสอนภาษาไทย (๕ ป ) (ฉบั บ ป พ.ศ. ๒๕๕๕) หลัก สูต รบริห ารธุร กิ จ บั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
การตลาด (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลปไทย (ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๕๔) ไปยั ง คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี คณะครุ ศ าสตร คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
๕) แจ ง ผลการเสนอขอแต ง ตั้ ง อาจารย พิ เ ศษคณะครุ ศ าสตร ประจํ า ป
การศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ปการศึกษา ๒๕๕๙
และบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ไปยังคณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และบัณฑิต
วิทยาลัย
๖) แจงผลการเสนอแนวปฏิบัติการเทียบโอน-ยกเวนรายวิช าหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) ไปยังคณะวิทยาการ
จัดการ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๗) แจงผลการพิจารณาคัดเลือกผูแทนจากสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจํานวน
หนึ่งคนเปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปยังคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งที่ประชุม
พิจารณาคัดเลือก รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ พันธุเวช เปนผูแทนจากสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
เรื่ อ งสั ญ ญาความรว มมื อและเอกสารแนบทา ยสั ญ ญาความรว มมื อระหวา ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร มหาวิทยาลัยครูฉวี่จิ้ง และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
กวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งคณบดีคณะครุศาสตรแจงวา คณะมีสวนรวมสําคัญที่สงนักศึกษา
ไปเรียนในมหาวิทยาลัยทั้ง ๒ แหง ในการทํา MOU ที่ผานมาคณะครุศาสตรไมเคยมีสวนรวมในการปรับ
แก ไขเพิ่ มเติ ม ซึ่ ง ในกระบวนการดํ าเนิ น การคณะครุ ศาสตร ได เ ดิ น ทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย ทั้ ง
๒ แหงนี้แลว และมีขอมูลบางสวนที่จะขอปรับแกไขในสัญญาดังกลาว
ที่ประชุมรับทราบ และมอบรองอธิการบดีวิชาการนํา MOU ที่ปรับแกไขลาสุด
ใหคณะครุศาสตรไดพิจารณาตรวจสอบและเพิ่มเติมในรายละเอียดดวย
๓.๒ แจงปฏิทินการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ
จากการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ที่ประชุมไดพิจารณาวาระ ๔.๒ เรื่องผลการตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติ อาจารยพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ ป ระชุ มมี ม ติ มอบรองอธิ การบดี วิ ช าการทํา ปฏิทิน การเสนอขอแตง ตั้งอาจารย พิเศษสําหรั บ แตล ะภาค
การศึกษา และการเสนอเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับงานวิชาการ พรอมทั้งกําหนดชวงเวลาที่ตองนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ สภาวิชาการ และแจงใหทุกคณะทราบและถือปฏิบัติ

๔

มติ ที่ประชุ ม กําหนดปฏิทิน การประชุมสภาวิช าการ เพื่อใหส อดคลองกับ
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะ
สภามหาวิทยาลัย
ทุกวันเสารที่ ๓ ของเดือน
ผูรับผิดชอบ : วิภาวรรณ (๖๗๓๐)
เดือน
วันที่
ป พ.ศ. ๒๕๕๙
ธันวาคม
๑๗
ผูรับผิดชอบ : วิภาวรรณ (๖๗๓๐)
เดือน
วันที่
ป พ.ศ. ๒๕๖๐

สภาวิชาการ
ทุกวัน..........ที่ ๑ ของเดือน
(สัปดาหที่ ๑ ของเดือน)
ผูรับผิดชอบ : ศิริพร (๖๔๑๕)
เดือน
วันที่

คณะกรรมการประจําคณะ
สัปดาหที่ ๓ ของเดือน
ผูรับผิดชอบ : หัวหนาสํานักงานคณะ
เดือน
วันที่

ธันวาคม
๒๙
ผูรับผิดชอบ : ศิริพร (๖๔๑๕)
เดือน
วันที่

ผูรับผิดชอบ : หัวหนาสํานักงานคณะ
เดือน
วันที่

มกราคม

๒๑

มกราคม

๑๑

มกราคม

กุมภาพันธ

๑๘

กุมภาพันธ

๑๖

กุมภาพันธ

มีนาคม

๑๘

มีนาคม

๙

มีนาคม

เมษายน

๒๒

เมษายน

๑๑

เมษายน

พฤษภาคม

๒๐

พฤษภาคม

๑๑

พฤษภาคม

มิถุนายน

๑๗

มิถุนายน

๘

มิถุนายน

กรกฎาคม

๑๕

กรกฎาคม

๖

กรกฎาคม

สิงหาคม

๑๙

สิงหาคม

๑๐

สิงหาคม

กันยายน

๑๖

กันยายน

๗

กันยายน

ตุลาคม

๒๑

ตุลาคม

๑๒

ตุลาคม

พฤศจิกายน

๑๘

พฤศจิกายน

๙

พฤศจิกายน

ธันวาคม

๑๖

ธันวาคม

๗

ธันวาคม

สัปดาหที่ ๓
ของเดือน
สัปดาหที่ ๓
ของเดือน
สัปดาหที่ ๓
ของเดือน
สัปดาหที่ ๓
ของเดือน
สัปดาหที่ ๓
ของเดือน
สัปดาหที่ ๓
ของเดือน
สัปดาหที่ ๓
ของเดือน
สัปดาหที่ ๓
ของเดือน
สัปดาหที่ ๓
ของเดือน
สัปดาหที่ ๓
ของเดือน
สัปดาหที่ ๓
ของเดือน
สัปดาหที่ ๓
ของเดือน

๕

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ แจ ง ประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร และประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนครินทร อํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการมีกําหนดครบวาระ และไดดําเนินการสรรหากรรมการสภา
วิชาการตามกระบวนการเรียบรอยแลวนั้น ฝายวิชาการจึงไดจัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัย และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
รวมทั้งอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๒
ซึ่งสภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน กําหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียน
การสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาเสนอดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการ
สอนและการประกันคุณภาพการศึกษา
(๓) พิ จ ารณาเ ส นอการใ ห ป ริ ญ ญา ประกา ศนี ย บั ต รบั ณฑิ ต ชั้ น สู ง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
(๔) พิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบรวม และการยุบเลิกคณะ สถาบัน สํานัก
ศูน ย ส วนราชการ หรื อหนว ยงานที่ เรี ย กชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทีย บเทาคณะ รวมทั้งการเสนอแบงสว น
ราชการหรือสวนงานในหนวยงานดังกลาว
(๕) พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเขาสมทบ
ในมหาวิทยาลัย
(๖) พิ จ ารณาให ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การแต ง ตั้ ง และถอดถอนศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย
(๗) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ
(๘) แสวงหาวิธีการที่จะทําใหการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก
สังคม การปรับปรุง การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนา
ทองถิ่น การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การอนุรักษสิ่งแวดลอมและและทรัพยากรธรรมชาติใหเจริญยิ่งขึ้น
(๙) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพกําลังเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น การทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ ประสานการใชบุคลากร ทรัพยากร
และความชํานาญรวมกันในการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(๑๐) พิจารณาใหความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานดานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
(๑๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานดาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย
(๑๒) ใหคําปรึกษาแกอธิการบดีและปฏิบัติหนาที่อื่น ตามที่สภามหาวิทยาลั ย
หรืออธิการบดีมอบหมาย

๖

(๑๓) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อ
กระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
ในขอความที่วา “พิจารณาเสนอ” และ “พิจารณาใหความเห็น” ซึ่งในขอ
(๖) และ (๗) ทําใหเกิดความสับสน โดยจะใชคําวา “พิจารณาใหความเห็น” ตอเมื่อ สภามหาวิทยาลัย
ขอความเห็นมา สภาวิชาการจึงจะใหความเห็นกลับไป
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ แจ ง ผลพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ
ประกาศนียบัตร (วิชาชีพครู) ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)
งานทะเบี ย นและประมวลผล สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ ที่สําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) รวมทั้งสิ้นจํานวน ๘๔ คน ทั้งนี้ไดตรวจสอบผลการศึกษา และ
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว โดยผานความ
เห็ น ชอบการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากคณะกรรมการสภาวิ ช าการจากการแจ ง เวี ย นมติ เ มื่ อ วั น อั ง คารที่ ๑๕
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแลวเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๓ ผลพิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙
ด ว ยผู อํ า นวยการสํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น เสนอการปรั บ
แผนการเป ดรั บ นั กศึกษาปการศึ กษา ๒๕๕๙ ซึ่งเดิมแผนการรับนักศึกษาจะมีแตเฉพาะภาคปกติเท านั้น
ในการปรับครั้งนี้มีแผนการรับนักศึกษาภาคพิเศษรวมดวย จึงตองดําเนินการปรับใหสอดคลองกับ มคอ.๒
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรแลว ในคราวประชุมครั้งที่
๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ผานความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการ
สภาวิชาการจากการแจงเวียนมติเมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
แลวเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๔ แจงเรื่องแตงตั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
จากการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร ครั้ ง ที่ ๑๖/๒๕๕๙
วั น เสาร ที่ ๑๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาการแต ง ตั้ ง ข าราชการและพนั ก งานมหาวิ ทยาลั ย
สายวิชาการใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ดังนี้
๑. อาจารย ดร.พิ ช ญสิ ณี อริ ย ธนะกตวงศ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช ว ย
ศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแตวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. อาจารย ดร.นวัสนันท วงศประสิทธิ์ ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ตั้งแตวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๗

๓. อาจารย ป ระมวล น อ ยทรง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ตั้งแตวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๕ ก.ค.ศ. รั บรองคุณ วุฒิประกาศนียบัตรบัณ ฑิต (ป.บั ณ ฑิต ) เพื่ อประโยชน
ในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก.ค.ศ. พิจารณาแลว มีมติรับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๒ คุณวุฒิ คือ
๑) ประกาศนีย บัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิ ต) วิช าชีพครู (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ.
๒๕๕๒)
๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๒)
ทั้งนี้ ผูที่สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิดังกลาว หากจะเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนงตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด และตาม
เงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดดวย
ที่ประชุ มรั บทราบ โดยมีขอสังเกตในเรื่องป พ.ศ. ของหลั กสู ตรที่ไดรับ การ
รับรองซึ่งเปนปที่เกามาก ที่ประชุมจึงมอบฝายเลขานุการตรวจสอบขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบัน
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ การใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนั กศึกษาภาคปกติและภาค
พิเศษ ประจําภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๘
งานทะเบี ย นและประมวลผล สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่สําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๘
เปนระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๓๔ คน ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๕ คน และระดับปริญญาเอก จํานวน
๓ คน รวมทั้งสิ้นจํานวน ๒๕๒ คน ทั้งนี้ไดตรวจสอบผลการศึกษาและคณะกรรมการประจําคณะไดอนุมัติ
การสําเร็จการศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๙ ขอ ๔๙ ดังนี้
สาขาวิชาการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน ๔ คน
ปริญญาโท จํานวน ๗ คน
สาขาวิชาศิลปศาสตร
ปริญญาตรี จํานวน ๗ คน
ปริญญาเอก จํานวน ๓ คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ปริญญาตรี จํานวน ๑๓ คน
ปริญญาโท จํานวน ๑ คน

๘

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี จํานวน ๑๒๓ คน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ปริญญาตรี จํานวน ๒๖ คน
ปริญญาโท จํานวน ๔ คน
สาขาวิชาการบัญชี
ปริญญาตรี จํานวน

๘ คน

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ปริญญาตรี จํานวน ๓๓ คน
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปริญญาตรี จํานวน

๕ คน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ปริญญาตรี จํานวน ๑๕ คน
ปริญญาโท จํานวน ๓ คน
รวมทั้งสิ้นจํานวน ๒๕๒ คน
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) เอกสารหนา ๓ ควรเปลี่ยนคําวา “เกินเทอม” ใหเปนภาษาทางราชการ
เชน “ศึกษาเกินระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร”
๒) ควรเพิ่ มชองตารางแสดงใหเ ห็นถึงการตีพิมพงานวิจัย ของนั กศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
๓) ควรทํ า ใบสรุป ไวดานหนาเลม รายชื่อนักศึกษา และการเสนองานวิจัย
เผยแพรที่ใด เพื่อตรวจสอบวาวารสารอยูในฐานขอมูล TCI กลุมใด และสะดวกตอการพิจารณาอนุมัติ
การสําเร็จการศึกษา
๔) การเขียนตัวเลขในแตละยอหนาควรเขียน “(๑)” ไปถึงขอสุดทาย โดยใช
คําวา “และ” เวนวรรค ตามดวยขอ
๕) เรื่ อ งการเขี ย นบทคั ด ย อ ในงานวิ จั ย ต อ งมี ๓ ส ว น คื อ ส ว นที่ ๑
วัตถุประสงค สวนที่ ๒ วิธีดําเนินการวิจัย ซึ่งตองยอหนาใหม และตองขึ้นตนวางานวิจัยนี้เปนงานวิจัยแบบ
ไหน ประชากรเปนใคร กลุมตัวอยางเปนใคร และสวนที่ ๓ ผลการวิจัย ซึ่งเปนแบบฟอรมนี้จะใชเฉพาะ
ในรายงานการวิจัย สวนแบบฟอรมการเขียนบทคัดยอในวารสารจะเปนอีกแบบหนึ่ง
๖) ภาษาอังกฤษ เวลาพิมพดานหลัง “.” จะตองเวนวรรคทุกครั้ง
๗) ตรวจสอบชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน
๘) ตรวจสอบรูปแบบการพิมพใหถูกตอง
๙) ใหเลี่ยงการเขียนที่มี “The” นําหนา
๑๐) งานวิจัยหากรายงานมาแลวใหเขียนเปน Past tense

๙

๑๑) บัณฑิตวิทยาลัยควรจัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเขียนบทคัดยอ
การเขียนบทความเพื่อตีพิมพลงวารสาร สําหรับอาจารยและนักศึกษา
๑๒) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรตรวจสอบโดยละเอียด
มติที่ประชุม
๑) เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจํา
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๘ จํานวน ๒๕๒ คน
๒) เห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป
๓) มอบผูเกี่ยวของนําขอสังเกตและขอเสนอแนะตางๆ ไปปรับแกไขตอไป
๕.๒ พิจารณาการขออนุมัติปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตรและบรรณารักษศาสตร (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗)
๑) คณะครุศาสตร ขอปรั บแก ไขอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช าการสอนภาษาอังกฤษ (ฉบั บป พ.ศ. ๒๕๕๕) จํ านวน ๑ คน คือ เปลี่ย นจาก นางสาวรัชดา
ประนม คุณวุฒิ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) เนื่องจากยายไปประจําหลักสูตรอื่น เปลี่ยนเปน นางสาวจิรัชญา
โคศิ ล า คุ ณวุ ฒิ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) โดยผานความเห็น ชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
ครุศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร (หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗)
จํ า นวน ๑ คน คื อ เปลี่ ย นจาก นายไพรสิ ทธิ์ ศรี สุ ทธิ เ กิ ด พร คุ ณวุ ฒิ อ.ม. (บรรณารั ก ษศาสตร )
เนื่ อ งจากเกษี ย ณอายุ ร าชการ เปลี่ ย นเป น นางสาววรรณรั ศมิ์ จั น ทคั ต คุณวุ ฒิ ศศ.ม. (การจั ด การ
สารสนเทศ) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
๑) เห็นชอบการขออนุมัติปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕) และเนื่องจาก นางสาวจิรัชญา โคศิลา เปนอาจารย
ที่รับมาใหม จึงควรเรงใหทําผลงานวิจัยอยางนอย ๑ – ๒ เรื่อง เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ สกอ.
๒) เห็นชอบการขออนุมัติปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗)
๓) เห็นชอบใหเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
การศึกษา

๕.๓ การปรับอาจารยผูสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

จากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติดังนี้ ใหเปลี่ยนอาจารยผูสอนในรายวิชา EEA702
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา จากผูสอนเดิม ผูชวยศาสตราจารย ดร. นวัสนันท วงศประสิทธิ์ คุณวุฒิ
ปร.ด. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) เนื่องจากไมมีคุณวุฒิทางดานการศึกษา เปลี่ยนเปน อาจารย ดร.พรทิพย
คําชาย คุณวุฒิ ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)

๑๐

ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ในตารางชองผลงานวิชาการควรปรับเปนรูปแบบบรรณานุกรม
๒) ควรกําหนดรูปแบบของการเผยแพรในวารสารวิชาการ
๓) ใหสรุปรายละเอียดการตีพิมพแนบมาดวย
มติที่ประชุม
๑) อนุมัติในหลักการ โดยใหเปลี่ยนอาจารยผูสอนในรายวิชา EEA702 การ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา จากผูสอนเดิม ผูชวยศาสตราจารย ดร. นวัสนันท วงศประสิทธิ์ คุณวุฒิ
ปร.ด. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) เนื่องจากไมมีคุณวุฒิทางดานการศึกษา เปลี่ยนเปน อาจารย ดร.พรทิพย
คําชาย คุณวุฒิ ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
๒) มอบเลขานุการสภาวิชาการตรวจสอบรูปแบบการเขียนผลงานวิชาการและ
ตรวจสอบการตีพิมพงานวิจัย หากพิจารณาแลวไมพบการตีพิมพเผยแพรของงานวิจัย สภาวิชาการก็จะไม
อนุมัติ และใหนํามาแจงตอสภาวิชาการในการประชุมครั้งตอไป
๕.๔ ปรั บ ปรุ งมาตรฐานหลักสู ต ร มาตรฐานการผลิ ต และมาตรฐานบั ณ ฑิ ต
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา เสนอการปรั บ ปรุ ง มาตรฐานหลั ก สู ต ร
มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการอํ า นวยการบั ณฑิ ต วิ ทยาลั ย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวัน ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมติที่ประชุม เห็นชอบการปรั บปรุง
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และตรวจสอบการแกไขโดยละเอียดอีกครั้ง
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ใหสาขาแนบหลักฐานจากครุสภามาประกอบการพิจารณาจากสภาวิชาการ
เนื่องจากเปนเอกสารสําคัญสําหรับอางอิงในการตีความ และควรใสไวในเลมดวย
๒) สาขาควรนําหลักสูตรฉบับเต็มมาประกอบการพิจารณาดวย
๓) วิ ช าความเป น นั ก บริ ห ารมื อ อาชี พ ให ตั ด “The” ออก และแก ไ ข
“Administrator” เปน “Administrators”
๔) ขอสังเกตในรายวิชา “ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”
ชื่อภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไมตรงกัน และคําอธิบายรายวิชาไมตรงกัน
๕) ขอสังเกตเลม มคอ.๒ เปนรูปแบบเกา และรายละเอียดตางๆ ของหลักสูตร
หากใสรายละเอียดตามรูปแบบ Curriculum Mapping จะทําใหคณะกรรมการพิจารณาไดงาย
๖) คณะกรรมการแตละชุดที่พิจารณาหลักสูตรตองรวมรับผิดชอบ และตอง
พิจารณาอยางละเอียด
๗) ในตารางดํ าเนิน การแกไ ขใหนํ าประโยคที่ป รับ แก ไขแล ว มาใสต ารางให
ถูกตอง

๑๑

๘) รายวิ ช า EEA714
ชื่ อ ภาษาไทยควรเป น “ทฤษฎี อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริเพื่อการพัฒนาประเทศ” ภาษาอังกฤษควรเปน “Royal Initiatives Theories for National
Development”
๙) ใหป รับ แกไขตามขอเสนอแนะใหถูกตอง และใหชี้แจงสภามหาวิ ทยาลั ย
เฉพาะที่คุรุสภาตั้งขอสังเกต
๑๐) ควรเพิ่มเติมขอมูลตารางมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต ผลการ
วิเคราะหขอมูล ควรเพิ่มช องตารางผลการดําเนินการ ซึ่ งตองแสดงวาไดเปลี่ ยนเป นอะไร ปรับแลวเป น
อย างไร เช น คู มือ ปฏิ บั ติการวิ ช าชี พ ควรมี เอกสารแนบ และทุ ก ประเด็ น ควรแสดงขอ มูล ใหครบเพื่ อ
ประโยชนตอหลักสูตร
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการ โดยมอบเลขานุการสภาวิชาการตรวจสอบ
รายละเอียดใหครบทุกประเด็นดวยวิธีการ Check List แลวนํามาแจงในการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป
พรอมทั้งแจงมติไปยังคณะครุศาสตรดวย
๕.๕ แกไขรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
ด ว ยประธานสาขาวิช าพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา คณะครุศาสตร
ซึ่งเปนผูประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ขอแกไขชื่อรายวิชา
จากเดิม “AGE241 วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (Sport Science for Health Development)”
เปลี่ ย นเป น ชื่อวิ ช า “AGE241 วิ ทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ (Sport Science for Health)”
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) ในกรณีที่เปนเอกสารวิชาการใหใชเลขอารบิค เพื่อใหเปนสากล
๒) อธิการบดีควรนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเรื่องการใชตัวเลขอารบิค เพื่อให
เปนแนวปฏิบัติเดียวกัน
มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับแกไขชื่อรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) จากเดิม “AGE241 วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (Sport Science for
Health Development)” เปลี่ ย นเป น ชื่ อวิ ช า “AGE241 วิ ทยาศาสตร ก ารกี ฬ าเพื่ อ สุ ข ภาพ (Sport
Science for Health)” และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาตอไป
๕.๖ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู แ ทนจากสภาวิ ช าการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนหนึ่ ง คน
เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดวยคณบดีคณะครุศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กําลังจะ
ครบวาระนั้น มหาวิทยาลัยตองดําเนินการตามขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิ ธี การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญ ญัติไววาใหอธิการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น คณะหนึ่ง เรีย กวา
“คณะกรรมการสรรหาคณบดี” โดยตองมีผูแทนจากสภาวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
สรรหาคณบดี

๑๒

มติที่ประชุม ที่ประชุมใหขอเสนอไว ๒ แนวทางคือ
๑) กรณีที่ ๑ หากสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการสรรหา ๒ ชุด ที่ประชุม
มีมติใหผูทรงคุณวุฒิของแตละคณะไปทําหนาที่เปนกรรมการสรรหาคณบดี คือ รองศาสตราจารย ดร.วิชัย
แหวนเพชร ผูทรงคุณวุฒิคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และรองศาสตราจารย ดร.องอาจ นัยพัฒน
ผูทรงคุณวุฒิคณะครุศาสตร
๒) กรณีที่ ๒ หากสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการสรรหา ๑ ชุด ที่ประชุม
พิจารณาคัดเลือก ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ เปนผูแทนจากสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ อาจารย ผู ส อนภาคเรี ย นที่ ๑/๒๕๕๙ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เสนอขอแตงตั้ง
อาจารยพิเศษจํานวน ๒ ทาน คือ
๑) อาจารย ดร.พลธาวิน วัชรทรธํารง สอนรายวิชา EEA701 ทฤษฎีหลักการ
และกระบวนทัศนในการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
๒) อาจารย ดร.นิวัตต นอยมณี สอนรายวิชา EEA703 ความเปนผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารการศึกษาและสถานศึกษา 3(3-0-6)
ซึ่งคณบดีคณะครุศาสตรไดใหขอมูลวา อาจารยพิเศษทั้ง ๒ ทาน ยังไมผานการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งขณะนี้คณะไดแจงไปยังสาขาเพื่อใหดําเนินการตามมติ
มติ ที่ ประชุ ม มอบคณะครุ ศาสตร เ ร ง ดําเนิน การติ ด ตามไปยั งสาขาโดยเร็ ว
และตรวจสอบใหเปนไปตามมติของคณะ กรณีที่อาจารยผูสอนภายในมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติครบขอให
สาขาเชิญอาจารยภายในของมหาวิทยาลัยกอน หากไมมีจึงจะเชิญอาจารยพิเศษภายนอกได

เวลา ๑๓.๐๐ น.

๖.๒ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หองมหาชนก ชั้น ๕
ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.
(นางสาวศิริพร ขจรพันธ)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา)
ผูต รวจรายงานการประชุม

