๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
**********************************************************
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย ศิริภักดิ์
อธิการบดี
ประธาน
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการ กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล มงคล
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร เอี่ยมพญา
กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร กรรมการ
อาจารย ดร.พจนีย มั่งคั่ง
รองอธิการบดีวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ เกิดพิทักษ
รองศาสตราจารย ดร.ชวงโชติ พันธุเวช
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร
รองศาสตราจารย ดร.กิ่งพร ทองใบ

กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี ปกกะสีนัง
นางสาวศิริพร ขจรพันธ
นายประยุทธ อินแบน
นายอุดม คุมภัย
นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ
รักษาการหัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ
หัวหนางานสงเสริมวิชาการ

๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประธานที่ ป ระชุม แจง เรื่ อ ง ศู น ยส มาธิ ขอเรีย นเชิ ญ กรรมการสภาวิ ช าการ
ทุกทานที่ไมติดภารกิจ รวมตอนรับหลวงพอวิริยัง วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคาร
ราชนครินทร
ที่ประชุมรับทราบ
๑.๒ เลขานุ ก าร แจ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบว า สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุงแลวจํานวน ๑๐ หลักสูตร เมื่ อคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และคราว
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกจํานวน ๒๐
หลักสูตร โดยผานคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเรียบรอยแลว
ประเด็นจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรที่ไดใหขอเสนอแนะจากการตรวจ
หลักสูตร เลขานุการแจงเพื่อทราบและหารือดังนี้
๑) การระบุป พ.ศ. ของหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งสภาวิชาการพิจารณาใหใชหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรใหใช พ.ศ. ๒๕๖๐ งานวิชาการไดนําหารือ สกอ. ไดตอบวาหนาปกใหใช พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใชตามปที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สวนกําหนดใชในปใดอยูในเอกสารเลม มคอ.๒
๒) การใช รหัสวิช า ระดับ บัณฑิ ตศึ กษาบางหลักสูตรใชร หัส วิชาของบัณฑิต
วิทยาลัย บางหลักสูตรใชของคณะ เพื่อใหเปนแนวทางเดียวกันหลักสูตรอยูคณะใหใชรหัสวิชาของคณะ สวน
รหั ส วิ ช าระดั บ ปริญ ญาตรี การปรั บ อักษรยอภาษาอังกฤษ ของหลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตรและหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ใหใชรหัสวิชาเดิม
๓) ข อ สั ง เกตสํ า หรั บ หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท หลายหลั ก สู ต รมี จํ า นวน
นักศึกษาลดลง มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายหรือวิธีการสนับสนุนใหนักศึกษาเขามาเรียนมากขึ้น
ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑) ใหใชป พ.ศ. การปรับปรุงตาม สกอ. แนะนํา คือตามปที่ไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย
๒) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใชรหัสวิชาตามคณะที่สังกัด
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ โดยไมมีขอแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
จากการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ
๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนเกี่ยวของนั้น ฝายเลขานุการรายงานผลที่ไดดําเนินงานไปแลวดังนี้

๓

๑) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวั ย (หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยั งคณะครุ ศาสตร และคณะกรรมการกลั่ น กรองหลั กสู ต ร
(กําหนดประชุมวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙)
๒) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะครุศาสตร และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
(กําหนดประชุมวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙)
๓) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะครุศาสตร และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (กําหนด
ประชุมวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙)
๔) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะครุศาสตร และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
(กําหนดประชุมวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙)
๕) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาจี น (หลั กสู ตรปรั บ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยั งคณะครุ ศาสตร และคณะกรรมการกลั่ น กรองหลั กสู ตร
(กําหนดประชุมวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙)
๖) แจงผลการพิจารณา มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะครุศาสตร และคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร (กําหนดประชุมวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙)
๗) แจ ง ผลการพิ จ ารณา มคอ.๒ หลั กสู ต รบั ญ ชี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบั ญ ชี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ไปยังคณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (กําหนด
ประชุมวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙)
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
-

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ การใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)
งานทะเบี ย นและประมวลผล สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่สําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
(ครั้ งที่ ๓) โดยจํ า แนกเป น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน ๔๓๘ คน ระดั บ ปริญ ญาโท จํ า นวน ๓๓ คน ระดั บ
ปริญญาเอก จํานวน ๘ คน รวมทั้งสิ้นจํานวน ๔๗๙ คน ทั้งนี้ไดตรวจสอบผลการศึกษาและคณะกรรมการ
ประจําคณะไดอนุมัติการสําเร็ จการศึกษาเปน ที่เรียบรอยแลว ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ราชนครินทร วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๙ ขอ ๔๙ ดังนี้

๔

สาขาวิชาการศึกษา
ปริญญาตรี
จํานวน ๔
ปริญญาโท
จํานวน ๑๒

คน
คน

สาขาวิชาศิลปศาสตร
ปริญญาตรี
จํานวน ๔
ปริญญาเอก
จํานวน ๘

คน
คน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ปริญญาตรี
จํานวน ๕๓
ปริญญาโท
จํานวน ๕

คน
คน

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี
จํานวน ๒๓๗ คน
ปริญญาโท
จํานวน ๓ คน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ปริญญาตรี
จํานวน ๔๕
ปริญญาโท
จํานวน ๔

คน
คน

สาขาวิชาการบัญชี
ปริญญาตรี
จํานวน ๒๔ คน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ปริญญาตรี
จํานวน ๑๓ คน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
ปริญญาตรี
จํานวน ๔๗ คน
ปริญญาโท
จํานวน ๙ คน
สาขาวิชานิเทศศาสตร
ปริญญาตรี
จํานวน

๑๑ คน

มติที่ประชุม
๑) เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจํา
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓) จํานวน ๔๗๙ คน
๒) เห็นชอบใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป
๓) มอบฝ า ยเลขานุการสภาวิช าการประสานไปยังบัณฑิตวิท ยาลัย ทําแบบ
ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาแลวลงนามรับรอง พรอมแนบเอกสาร
ยืนยันระดับบัณฑิตศึกษาใหครบถวนกอนจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

๕

๕.๒ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ ม และหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตรศึ ก ษา คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ขอปรับ ปรุ งแก ไขอาจารยป ระจําหลักสูต ร
ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม โดยผาน
ความเห็ น ชอบจากการประชุ มคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับแกไขอาจารยประจําหลักสูตร ในลําดับที่ ๕ เนื่องจากยายไปอยู
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ดังนี้
- เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จาก นางเกวลิน อัครเดชเรืองศรี
คุณวุฒิ วท.ด. (พฤกษศาสตร) (เนื่องจากยายไปอยูหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา)
เปน นายจักรกริช ไชยเนตร วท.ม. (การจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม)
๒) หลักสูต รปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ซึ่งผานสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวั นที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ และไดเสนอไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมี
ขอเสนอแนะวาอาจารยประจําหลักสูตรทานที่ ๕ มีคุณวุฒิไมสัมพันธ โดยผานความเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
เปลี่ ย นแปลงอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร จาก นายนิ พ นธ ปริ ญ ญาวุ ฒิ ชั ย
คุณวุฒิ Ph.D. (Information Science) (เนื่องจากมีคุณวุฒิไมสัมพันธ) เปน นางเกวลิน อัครเดชเรืองศรี
คุณวุฒิ วท.ด. (พฤกษศาสตร)
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรตอไป
๕.๓ การเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเ ศษ ประจํา ปการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่ มเติม)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่
๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๓ คน ไดแก
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จํานวน ๑ คน ไดแก นายสมชาย ศรีสวัสดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน ๒ คน ไดแก ดร.ภูวเนธ มะลินิล
และพันโทคมสัน ศาสนประดิษฐ
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) การเสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษใหเสนอเปนปการศึกษา และคณะออก
คําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษเปนรายเทอม

๖

๒) ในภาคเรีย นที่ ๑/๒๕๕๘ อาจารยพิเศษสาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร
จํานวน ๒ คน มีชื่อในตารางเรียน แตยังไมเสนอคณะกรรมการประจําคณะ และสภาวิชาการตามขอบังคับฯ
จึงไมมีชื่อในคําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ
มติที่ประชุม
๑) เห็ น ชอบการเสนอขอแต งตั้ ง อาจารย พิ เศษ ประจํ า ป การศึ ก ษา ๒๕๕๘
(เพิ่มเติม) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๓ คน
๒) มอบคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ
และเสนอต ออธิ การบดี พิจ ารณาลงนาม โดยใหมีผ ลยอนหลังตออาจารยที่ส อนในภาคเรีย นที่ ๑/๒๕๕๘
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน ๒ คน
๓) ใหทุกคณะแจงไปยังสาขาวิชาใหตรวจสอบขอมูลอาจารยพิเศษใหครบถวน
ถูกตองเพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาด กอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบกอนเสนอขอแตงตั้ง
๕.๔ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
คณะครุศาสตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิ ต สาขาวิช าคณิ ตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจากการประชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบรายละเอีย ดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลั กสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาคณิ ตศาสตร (หลักสูต ร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมี ข อ สั ง เกตและข อ เสนอแนะ ทั้ ง นี้ ไ ด แ ก ไ ขปรั บ ปรุ ง ตามข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการเรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภาวิชาการพิจารณา
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) หน า ๔ เพิ่ มเติ มความสอดคล องของมาตรฐานคุรุส ภาจาก ๙ มาตรฐาน
เปน ๑๑ มาตรฐาน
๒) ความสําคัญหนา ๖ ใหเพิ่มรายละเอียดเกณฑมาตรฐานใหครบถวน
๓) วัตถุประสงคขอ ๗ มีความรูทักษะการสอนเปนภาษาอังกฤษ เปนจุดเดน
ของหลักสูตรคณิตศาสตร ควรจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ
๔) หน า ๒๑ รายวิ ช าทฤษฎี เ รี ย งกั น ๓ รายวิ ช า มี ทั้ ง ปฏิ บั ติ แ ละบรรยาย
ควรระบุเหตุผลขอแตกตางกัน
๕) หนา ๕๑ ขอ ๒ รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับครู อาจารยของคณะครุศาสตร
เปนผูสอน ควรเตรียมความพรอมอาจารยดวย
๖) ปรับ ขอมูล ประวัติ ของอาจารย ประจํ าหลักสูตร และขอมูล ตําแหนงทาง
วิชาการใหเปนปจจุบัน
๗) คําอธิบายรายวิชาใหตัดคําวา “ศึกษา” ออก
๘) ตาราง Curriculum Mapping กับผลการเรียนรูที่กําหนดไวยังไมสอดคลอง
๙) ปรับตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหมใหจับคูเปรียบเทียบ
ในแตละรายวิชา

๗

ฉบับจริง

๑๐) หนา ๗ หัวขอ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุง แกไขชื่อสาขาวิชาใหถูกตอง
๑๑) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตองเปนขอมูลที่เปนเอกสาร

๑๒) หนา ๕๙ – ๖๔ อาจารยประจํา อาจารยผูสอน อาจารยบางทานที่เปน
ผูบริหาร จํานวนคาบตองลดลง
๑๓) ตรวจสอบรูปแบบการพิมพตลอดทั้งเลม
๑๔) หน า ๒ อาชี พ ที่ ส ามารถประกอบได ห ลั ง จากสํ า เร็ จ การศึ ก ษา ให เ พิ่ ม
“และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของ”
๑๕) ทุกหลักสู ตร หนา ๑ ขอ ๑ รหัส ชื่อหลักสู ตร ชื่อปริญญาภาษาอั งกฤษ
ใหใส Program In ตามดวยชื่อ
๑๖) ขอเสนอแนะสําหรับการเตรียมความพรอมที่จะสอนภาษาอังกฤษ ควรสง
อาจารยไปเขารวมโครงการพัฒนาอาจารยที่จะสอนภาษาอังกฤษ หากไดรับทุนจะสงไปพัฒนาที่ตางประเทศ
และไดประกาศนียบัตรสามารถนํามาสอนนักศึกษาเปนภาษาอังกฤษได
๑๗) หนาปกหลักสูตร ระบุเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะเริ่มใช
หลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๐
๑๘) ขอ ๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรและคุณภาพมาตรฐาน ควร
เปนปการศึกษา ๒๕๖๒
๑๙) ขอสังเกตรายวิชาที่เปน ๓ หนวยกิต ควรแกไขจาก ๕ คาบ เปน ๔ คาบ
๒๐) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตามเลมหลักสูตร
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
ครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร (หลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) และมอบผู พัฒ นาหลั กสู ต ร
นําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และสงกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน
วั น ที่ ๒๐ มี น าคม ๒๕๕๙ เพื่ อ เสนอต อ คณะกรรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รวั น ที่ ๒๘ มี น าคม ๒๕๕๙
เพื่อพิจารณาตอไป
๕.๕ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
คณะครุศาสตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมี ข อ สั ง เกตและข อ เสนอแนะ ทั้ ง นี้ ไ ด แ ก ไ ขปรั บ ปรุ ง ตามข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการเรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภาวิชาการพิจารณา
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) หนา ๗ ปรับแกไขวัตถุประสงค
๒) หนา ๑๒ ใหตรวจสอบจํานวนหนวยกิต และโครงสรางที่ไมตรงกัน
๓) หนา ๔๔, ๕๐ แกไขคําอธิบายรายวิชาไมตรงกัน ECE๒๐๗ และ ECE๒๐๙

๘

หลักสูตรอื่นๆ

๔) หนา ๕๕ อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจํา ควรใสใหตรงกันเหมือน

๕) หนา ๗๙ ให ทบทวนตาราง Curriculum Mapping ซึ่งแสดงความ
รับผิดชอบมาก จะมีผลตอการประเมิน
๖) หนา ๑๙๑ ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรควรปรับใหเปนปจจุบัน
๗) คําอธิบายรายวิชาใหตัดคําวา “ศึกษา” ออก
๘) กลุ มวิ ช าชีพครูใหตรวจสอบกับ ๖ หลักสูตรของครุศาสตรที่ผานไปแลว
ซึ่งยังพบความแตกตาง
๙) หนาปกปรับแกไข พ.ศ. ๒๕๖๐ เปน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐) ตรวจสอบการพิมพ เชน พ.ศ. การเวนวรรค
๑๑) ข อ สั ง เกตกรรมการประจํ า หลั ก สู ต รคนที่ ๕ มี คุ ณ วุ ฒิ สั ม พั น ธ ห รื อ ไม
ใหตรวจสอบกับ สกอ. อีกครั้ง
๑๒) ปรับแกไขคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรใหถูกตองและเปนปจจุบัน
๑๓) ข อ สั ง เกตหน า ๔๖ ECE๓๐๕ และหน า ๔๗ ECE๓๐๗ ภาษาอั ง กฤษ
ไมสอดคลองกัน
๑๔) การพิมพประวัติอาจารยประจําหลักสูตร บรรณานุกรมควรใสชื่อเจาของ
ผลงานที่เปนชื่อเต็มเนื่องจากสะดวกตอการสืบคน
๑๕) รายวิชาที่มี ๓ หนวยกิต ๕ ชั่วโมง ควรปรับเปน ๔ ชั่วโมง
๑๖) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตามเลมหลักสูตร
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และมอบผูพัฒนาหลักสูตร
นําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และสงกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน
วั น ที่ ๒๐ มี น าคม ๒๕๕๙ เพื่ อ เสนอต อ คณะกรรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รวั น ที่ ๒๘ มี น าคม ๒๕๕๙
เพื่อพิจารณาตอไป
๕.๖ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
คณะครุศาสตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจาก
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ที่ประชุ มมี มติ เห็นชอบรายละเอีย ดของหลักสูต ร (มคอ.๒) หลั กสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าการสอน
วิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ทั้งนี้ไดแกไขปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภาวิชาการพิจารณา
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) นําสวนที่ปรับปรุงและจุดเดนของหลักสูตร เชน ศักยภาพของอาจารยที่ไป
อบรมต า งประเทศและผ า นการทดสอบ รายวิช าที่มีเปน ภาษาอั งกฤษ การบูร ณาการรหั ส วิ ช าของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปใสในตารางเปรียบเทียบ

๙

๒) หนา ๒ อาชีพที่สามารถประกอบได ควรสลับลําดับ ๘.๔ ไปเปน ลําดับ ๘.๕
๓) ปรับรูปแบบการพิมพ เชน หนา ๕๒ ตรวจสอบการพิมพใหเรียบรอย
๔) คําอธิบายรายวิชาหนา ๔๔ ตรวจสอบการพิมพจํานวนหนวยกิต
๕) ขาดเรื่องการคํานวณทั้งระบบของเคมี ควรเพิ่ม Analyze
๖) แบบสอบถามความพึ ง พอใจผู ใ ช บั ณ ฑิ ต มี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง
ขอคําถามหรือไม หากมีการเปลี่ยนแปลงใหสงขอมูลไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อปรับแกไข
ใหถูกตอง
๗) ขอสังเกตรายวิชา EGS ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร และ EGS ๒๐๔
ภาษาอังกฤษสําหรับการสอนวิทยาศาสตร ใหทบทวนเนื้อหารายวิชาใหมีทักษะทางภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อ
เปนประโยชนตอนักศึกษา
๘) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตามเลมหลักสูตร
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และมอบผูพัฒนา
หลั ก สู ต ร นํ า ข อสั ง เกตและข อ เสนอแนะไปปรั บ ปรุ ง แก ไ ข และส ง กลั บ มายั ง สํ านั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและ
งานทะเบียนภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรวันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาตอไป
๕.๗ รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.๒) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
บัณฑิตวิทยาลัย เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยผานความเห็นชอบจากการ
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ
๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ทั้งนี้ไดแกไขปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภาวิชาการพิจารณา
ที่ประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหใชรหัสของคณะที่สังกัด
๒) เพิ่มคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
๓) หนา ๓๐ เนื้อหารายวิชาจะมีแตเรื่องวิจัยไมมีเรื่องสถิติ
๔) หนา ๓๑ ทบทวนการเขียนคําอธิบายรายวิชา ตองเขียนสะทอนทางดาน
กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
๕) หนา ๓๖ วิชาสัมมนาทางจิตวิทยา คําอธิบายรายวิชาควรจะเปนวิชาปญหา
พิเศษทางดานชีววิทยา
๖) แกไขอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนปจจุบัน
๗) ขอสังเกตหนา ๑๖ จํานวนหนวยกิตทั้งหมดรวม ๓๙ หนวยกิต หรือ ๓๖
หนวยกิต

๑๐

รายวิชาใหเทากัน

๘) ใหตรวจสอบรูปแบบของตาราง Curriculum Mapping หนา ๓
๙) หนา ๔ พ.ร.บ. การศึกษา ๒๕๔๒ ปรับใหถูกตอง
๑๐) หนา ๑๒ เปนเวลาเรียนเปนภาคปกติ ปรับแกไขภาคเรียนใหถูกตอง
๑๑) ขอสังเกตรายวิชาเลือกคอนขางมาก ใหเขียนเรียงตอกันและปรับจํานวน

๑๒) หนา ๒๑ รายวิชาคอมพิวเตอรยังคงไวหรือไม
๑๓) ขอสังเกตรายวิชา GSE๗๐๕ ชื่อวิชาการประเมินผลในวิทยาศาสตรศึกษา
เปนรูปแบบใหมของ สสวท. เนนประเมินทางนวัตกรรมเปนการประเมินแนวใหม ซึ่งชื่อวิชากับคําอธิบาย
รายวิชายังไมชัดเจน
๑๔) ควรเตรียมขอมูลของนักศึกษาตั้งแตการรับเขาและสําเร็จการศึกษา ความ
คุมทุน
๑๕) ควรปรับจุดความรับผิดชอบใหมีขนาดเทากัน
๑๖) ตารางเปรียบเทียบหนา ๑๐๒ เพิ่มรายละเอียดเปรียบเทียบประเด็นที่จะ
ปรับปรุง
๑๗) ควรใสรายวิชาปรับพื้นฐานไวในแผนดวย
๑๘) คุณสมบัติการรับนักศึกษาควรปรับใหสอดคลองกัน
๑๙) รายวิชาการสอบประมวลความรูใหใสคงไว เนื่องจากมีผลกระทบตอระบบ
ทะเบียน
๒๐) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตามเลมหลักสูตร
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) และมอบผูพัฒนา
หลักสูตร นําขอสังเกตและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข และสงกลับมายังสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรวันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาตอไป
๕.๘ รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.๒) หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) เสนอคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรเพื่อกลั่นกรอง จํานวน ๒ ครั้ง ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ และในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม
๒๕๕๘ สวนครั้งที่ ๓ ไดเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ คณบดี
ไมนําเอกสารหลักสูตรเขาที่ประชุมเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาโดยไมใหเหตุผลการไมนําหลักสูตร
พิจารณาในที่ประชุมกรรมการประจําคณะ
สาขาวิ ช าไดป รับ ปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํ าคณะ
เวนแตประเด็นการจัดทําวิชาแกนรวมใหใชรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาที่คณะจัดทํา ยังมีความเห็นตาง
ซึ่งสาขาวิชาไดชี้แจงเหตุผลที่ไมสามารถปรับปรุงไดเนื่องจากสาระความรูและสมรรถนะในหลักสูตรปรับปรุงนี้
ครอบคลุมตามเกณฑมาตรฐานของคุรุสภา พ.ศ.๒๕๕๖ แลว มีจํานวนหนวยกิต ๔๒ หนวยกิต (เทากับ

๑๑

มหาวิทยาลัยอื่นๆ) ครบตามเกณฑคุรุสภากําหนด จัดแผนการเรียน ๓ ภาคการศึกษา หากเพิ่มรายวิชาแกนรวม
จํานวน ๔ รายวิชา อีกจํานวน ๑๒ หนวยกิต นักศึกษาตองใชเวลาเรียนมากขึ้นสิ้นเปลืองคาใชจายมากขึ้น
อาจทําใหผูเรียนไปเรียนที่อื่นที่ใชเวลานอยกวา คาใชจายถูกกวา จบเร็วกวา ผลกระทบคือนักศึกษาจะลดลง
รายไดมหาวิทยาลัยลดลง นอกจากนี้รายวิชาแกนรวมนั้น มีอยูในหลักสูตรครบทุกวิชาแลว ผานการวิพากษ
จากผูมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรมาแลว และเนื้อหาครอบคลุม สอดคล องกับมาตรฐานของคุรุสภา
ดังรายละเอียดในตารางเปรียบเทียบระหวางรายวิชาแกนรวมของคณะ กับรายวิชาที่อยูในหลักสูตร ภาคผนวก
ของ มคอ.๒
เสนอหลั ก สู ต รต อ คณะกรรมการอํ า นวยการบั ณฑิ ต วิ ทยาลั ย เพื่ อกลั่ น กรอง
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ มติที่ประชุมมอบสาขาเสนอหลักสูตรเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ พรอมทั้งหารือประธานสภาวิชาการและประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง
ซึ่งสาขาวิชาไดดําเนินการแลว
สาขาวิชาพิจารณาโดยรอบคอบแลวเห็นวาในสวนของขั้นตอนที่กําหนดขั้นตอน
เปนแนวปฏิบัติภายในเปนแนวปฏิบัตินั้น มิใชขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด เมื่อผานคณะกรรมการประจําคณะ
และมีความเห็นไวแลวก็ถือวาไดผานการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการประจําคณะแลวสวนที่ยังมี
ความเห็นตางอยูนั้น ก็เปนสวนของเนื้อหา ซึ่งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรที่มีความรูความเชี่ยวชาญ ชํานาญ
เฉพาะศาสตรไดกลั่นกรองแลว และองคกรตามกฎหมายคือสภาวิชาการมีสิทธิที่จะพิจารณาวินิจฉัยได
เพื่ อ มิ ให เ กิ ด ความล าช า ผลกระทบ และความเสี ย หาย เนื่ องจากหลั ก สู ต ร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) ครบรอบปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๘ ใชเปดรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ เปนหลักสูตรที่ดําเนินการตามมาตรฐานคุรุสภา ตองเสนอ
คุรุสภาใหความเห็นชอบเพื่อใหผูเขาศึกษาสามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาได และใช
เวลาในการพิจารณาจากคุรุสภาพอสมควร ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะนําหลักสูตรเสนอสภาวิชาการ
พิ จ ารณาความถู กต อง ความสมบู ร ณ ของเนื้อหาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าการบริห าร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใหเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติทันกอนวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๕๙
ทั้งนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย ไมแสดงความคิดเห็นในการ
พิจารณาวาระนี้ เนื่องจากเรื่องนี้ตองดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
กอน
ที่ประชุมมีการอภิปรายหลากหลายและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
๑) สาขาวิ ช าทบทวนการปรั บ แก ไ ขรหั ส วิ ช า ในรายวิ ช า EEA๗๒๑
ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหารการศึกษา EEA๗๐๕ การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา และ EEA๗๐๔
การบริหารหลักสูตรและการสอน การบริหารกิจการนักเรียน สวนคําอธิบายรายวิชาตองสอดคลองมาตรฐาน
ของคุรุสภาทั้งสาระความรู และสมรรถนะ และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดตอผูเรียน
๒) ทํ า หนั ง สื อ แจ ง คณะครุ ศ าสตร แ ละบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เพื่ อ ทราบ หากมี
ความเห็นเชนไรใหแจงสาขาวิชาทราบ เพื่อมิใหเกิดความลาชาและผลกระทบควรกําหนดเวลาในการแจงดวย
๓) เมื่อแจงคณะครุศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยทราบแลว ไดผลเชนไร ใหนํา
หารือคณะกรรมการกลั่นกรองตอไป
มติที่ประชุม มอบสาขาวิชานําขอเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ

๑๒

ระเบียบวาระที่ ๖

ชั้น ๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองมหาชนก
ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
(นางสาวศิริพร ขจรพันธ)
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(อาจารย ดร.พจนีย มั่งคั่ง)
ผูต รวจรายงานการประชุม

