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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

********************************************************** 
 

ผูมาประชุม 
 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัย   ศิริภักดิ์  อธิการบดี              ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  พันธุวัฒนา กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย   ปาอาย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ กรรมการ    
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ       กรรมการ  
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล   มงคล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯกรรมการ 
 ๘. อาจารย ดร.พจนีย   ม่ังค่ัง  กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร   กรรมการ 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี   เมืองเดช รองอธิการบดีวิชาการฯ    กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑.  รองศาสตราจารย ดร.ก่ิงพร   ทองใบ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        ไปราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

    ๑. ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี   ปกกะสีนัง   ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ   
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  
 ๓. นายประยุทธ   อินแบน  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 ๔. นายอุดม   คุมภัย  หัวหนาสํานักงานสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑    ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี  เมืองเดช  เลขานุการสภาวิชาการ แจงเรื่อง 
อธิการบดีไดคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ๒ ทาน เพ่ือทดแทนอัตราท่ีวางลงซ่ึงไดแก ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ              
เกิดพิทักษ  กรรมการสภาวิชาการผูแทนผูทรงคุณวุฒิภายนอกของคณะครุศาสตร  และรองศาสตราจารย ดร.             
ชวงโชติ พันธุเวช กรรมการสภาวิชาการผูแทนผูทรงคุณวุฒิภายนอกของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                   
ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการเสนออธิการบดีลงนาม 
    ท่ีประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ มกราคม 
๒๕๕๘  โดยไมมีขอแกไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

  ๓.๑ แจงการปฏิบัติงานของขาราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น ๕ ท่ีประชุมแจงวาระ ๔.๓ เรื่องแจงการปฏิบัติงานของขาราชการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม “อาจารยเฟองฉัตร  ภัทรวาณิชย” ซ่ึงมติท่ีประชุม  รับทราบและเสนอแนะในสวนของคุณวุฒิ  
เนื่องจากอาจารยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  เห็นควรใหอาจารยไปศึกษาตอระดับปริญญาโทเพ่ือใหเปน                 
ไปตามเกณฑมาตรฐานตามท่ี สกอ. กําหนด สวนเรื่องพิจารณาการปฏิบัติงานของขาราชการนั้นเห็นควรนําเขา
คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป  ซ่ึงขณะนี้ฝายเลขานุการไดแจงมติดังกลาวไปยัง                  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

      ๔.๑ แจงเรื่องแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง            
ผูชวยศาสตราจารย 
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันเสารท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ 
ท่ีประชุมพิจารณาการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย               
มติท่ีประชุม  อนุมัติให  นายครรชิต  มาระโภชน  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการทองเท่ียวและ
การโรงแรม ตั้งแตวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 
 
 
 



 ๓ 

 
      ๔.๒ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยการจัดหาอาจารยพิเศษและ
การจายคาตอบแทน พ.ศ. ๒๕๕๘     

   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
ราชนครินทร  วาดวยการจัดหาอาจารยพิเศษและการจายคาตอบแทน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือใหการจัดอาจารยผูสอน  
จัดอาจารยพิเศษ  และการจัดวิทยากรพิเศษ  ดําเนินไปตามท่ีขอบังคับกําหนด 
   ซ่ึงข้ันตอนท่ีเก่ียวของกับสภาวิชาการตามขอบังคับคือ ขอ ๖ (๓) ใหคณบดีเสนอ
รายนามอาจารยพิเศษตอสภาวิชาการเพ่ือใหความเห็น แลวนําเสนอความเห็นนั้นตออธิการบดี ซ่ึงจะตองเขา
กระบวนการตามขอบังคับในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๘  โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตองใหเวลาคณะ 
ในการดําเนนิการจดัประชุมกรรมการประจําคณะ 
   ท่ีประชุมรับทราบ   
 
  ๔.๓ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘) 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘) เม่ือวันท่ี  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๘ 
  โดยมีขอสังเกตจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ วามีหลักสูตรใดท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ             
ไปแลวแตยังไมไดรับทราบบาง  ซ่ึงมหาวิทยาลัยหลายแหงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือแจงวา
หลักสูตรใหมท่ียังไมรับทราบ หามดําเนินการจัดการเรียนการสอน   
  สวนเรื่องรหัส ๑๔ ตัวของปริญญาโท  ทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จะดําเนินการประสานให 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  ๔.๔ สํานักงาน ก .พ .  รับรองคุณวุฒิของผู สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 
   สํานักงาน ก.พ. แจงเรื่องการรับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซ่ึงรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรดวย ท้ังนี้สามารถดาวนโหลด
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ ท่ี ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๑๘๐๐ ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง การรับรองปริญญา ไดท่ี www.mua.go.th/users/bhes/index.htm และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 
๑๐๐๘.๑/ว๒๐ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง ไดท่ี 
www.ocsc.go.th  ไดแก หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

      ๕.๑ พิจารณาการใหความเห็นชอบการสําเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาค
พิเศษ ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๗ (ครั้งท่ี ๒)  
       งานทะเบียนและประมวลผล สํ านั กส ง เสริมวิ ชาการและงานทะเบียน                        
ไดประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษท่ีสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๗                



 ๔ 

 
(ครั้งท่ี ๒) ไดตรวจสอบผลการศึกษาเรียบรอยแลว และคณะกรรมการประจําคณะไดอนุมัติการสําเร็จการศึกษา
เปนท่ีเรียบรอยแลว จํานวน ๔๘๒ คน ดังนี้ 
   สาขาวิชาการศึกษา 
   ระดับปริญญาตรี  จํานวน    ๖ คน 
   ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๑๕ คน 
   สาขาวิชาศิลปศาสตร 
   ระดับปริญญาตรี  จํานวน  ๓๘ คน 
   ระดับปริญญาเอก  จํานวน    ๑ คน 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
   ระดับปริญญาตรี  จํานวน         ๑๑๙ คน 
   ระดับปริญญาโท  จํานวน    ๒ คน 
   สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
   ระดับปริญญาตรี  จํานวน          ๑๗๐  คน 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
   ระดับปริญญาตรี  จํานวน  ๔๘ คน 
   ระดับปริญญาโท  จํานวน    ๑ คน 
   สาขาวิชาการบัญชี 
   ระดับปริญญาตรี  จํานวน  ๒๓ คน 
   สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
   ระดับปริญญาตรี  จํานวน    ๙ คน 
   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
   ระดับปริญญาตรี  จํานวน  ๔๕ คน 
   ระดับปริญญาโท  จํานวน    ๕ คน 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑ )   นักศึกษาระดับปริญญาโทใหนํา เอกสารหลักฐานการตี พิมพวารสาร                      
มาประกอบดวย 
   ๒)  ในการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  เพ่ือความสะดวก 
ในการพิจารณาใหทําเปนตารางรายละเอียดของนักศึกษา ขอมูลตาราง ชื่อ-สกุลนักศึกษา  ชื่อวิทยานิพนธ                 
ชื่อสถานท่ีตีพิมพเผยแพรวารสาร และแนบ Abstract มาดวย 
   ๓)  ขอสังเกตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรใหเวลาคณะกรรมการ
ระดับคณะในการอนุมัติสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๒ สัปดาห เพ่ือจะไดมีเวลาประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
   ๔)  โดยปกติแลวสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะใหเวลาคณะในการ
อนุมัติการสําเร็จการศึกษา ๔๕ วัน แตดวยคณะครุศาสตรท่ีตองการนําเอกสารเพ่ือไปสอบบรรจุเขารับราชการ            
จึงตองเรงดําเนินการ 
   ๕)  ในการดําเนินการขออนุมัติผูสําเร็จการศึกษาใหดําเนินการเฉพาะคณะ                 
ครุศาสตรเปนกรณีพิเศษ  สวนหลักสูตรอ่ืนใหทําตามอาเซียน 
   ๖)  อาจทบทวนข้ันตอนการอนุมัติสําเร็จการศึกษาควรเปนระดับกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัย หรือกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ตองไปดูหรือปรับปรุงขอบังคับ 



 ๕ 

       มติท่ีประชุม เห็นชอบการสําเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ 
ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๗ (ครั้งท่ี ๒) จํานวน ๔๘๒ คน และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญา
ตอไป  และในการนําเสนอการอนุมัติสําเร็จการศึกษาครั้งตอไปใหแยกเอกสารเปน ๒ ชุด  คือเฉพาะครุศาสตร              
๑ ชุด และคณะตางๆ อีก ๑ ชุด  โดยมอบสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไปดําเนินการ   
 
      ๕.๒ พิจารณาการปรับแกไข สมอ.๐๘ ของคณะครุศาสตร  หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)    
       คณะครุศาสตรมีความประสงคขอปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
       ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
       ๑)  ใหทําขอมูลใหทันสมัยเพ่ิมข้ึน  เชน  คุณวุฒิของอาจารยท่ีเพ่ิมข้ึน  ตําแหนง             
ท่ีเปลี่ยนไป  ตําแหนงบริหารใหเอาออก  ใหใสเปนตําแหนงอาจารยประจํา   
       ๒)  ตรวจสอบการพิมพใหถูกตอง  ควรเวนวรรค 
       ๓)  ตรวจสอบลําดับของอาจารยท่ีสลับกัน 
       ๔)  อาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑใหมตองมีผลงานวิชาการ 
       ๕)  การเขียนอางอิงใชรูปแบบไมตรงกันใหปรับแกไขใหม 
       ๖)  คุณวุฒิของอาจารยไมตรงกัน 
       ๗)  ชื่ออาจารยชาวจีนท่ีเปนภาษาจีนใหเขียนเปนภาษาไทย 
       ๘)  งานวิจัยภาษาอังกฤษใหเปลี่ยนเปนภาษาไทย 
       ๙)  อาจารยท่ีใชวิทยานิพนธตอนศึกษาปริญญาเอกนั้นใชไมไดใหเปลี่ยนผลเปนงาน
วิชาการ 
       ๑๐) การตัดคําฉีกคํา  ประเด็นคําผิดถูก 
       ๑๑) เสนอแนะใหอาจารยทุกคนกรอกประวัติดวยตนเองตามแบบฟอรม  แลวข้ึนใน
เว็บไซดคณะแตละคณะเพ่ือสะดวกในการเชิญเปนวิทยากรหรือใชประโยชนอ่ืนๆ  
       ๑๒)  เสนอใหอาจารยทางคอมพิวเตอรเปนคนทําระบบ  แลวใหเปนภาระงานของ
อาจารย 
       ๑๓) ใหอาจารยแตละหลักสูตรตรวจสอบใหละเอียดอีกครั้งในทุกหัวขอ 
  มติท่ีประชุม  มอบคณะครุศาสตรประสานผูรับผิดชอบหลักสูตรใหปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
      ๕.๓ พิจารณาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษท่ัวไป ๑,๒ และ ๓
       สํานักสงเสริมวิชาการละงานทะเบียนขอหารือเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษท่ัวไป ๑, ๒ และ ๓ ซ่ึงเดิมศูนยภาษาเปนผูจัดการเรียนการสอนและไมไดอยูในหลักสูตร  
และไมไดอยูในระบบปกติ 
       ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
       ๑)  ควรทบทวนการจัดการเรียนการสอนใหมวาหลักการเปนอยางไร 
       ๒)  ในการเขาสูอาเซียนภาษาเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด ควรใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เรียนภาษาอังกฤษ ๑๒ หนวยกิต ซ่ึงหลายมหาวิทยาลัยจัดใหอยูในรายวิชาศึกษาท่ัวไป  หรืออยูในวิชาแกน 
วิชาเอก วิชาเลือก วิชาเลือกเสรี  รวมแลว ๑๒ หนวยกิต แลวปรากฏอยูใน Transcript ซ่ึงท้ังนี้ข้ึนอยูกับสาขาวิชา 



 ๖ 

       ๓)  เสนอแนะวาควรจะจัดเขาไปในหลักสูตรเลยโดยจัดภาษาอังกฤษ ๑ จัดให
นักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ภาษาอังกฤษ ๒ จัดใหนักศึกษาชั้นปท่ี ๒ และภาษาอังกฤษ ๓ จัดใหนักศึกษาชั้นปท่ี ๓   
       ๔)  ควรปรับในปการศึกษา ๒๕๕๘ 
       ๕)  เสนอแนะใหหลักสูตรท่ีสอนภาษาไทยใหสอนภาคภาษาอังกฤษดวย 
  มติท่ีประชุม  มอบอธิการบดียกเลิกประกาศฉบับเดิมป ๒๕๕๔ และใหใชในวิชา
หมวดศึกษาท่ัวไป  ๖ หนวยกิต  และไปอยูในวิชาแกน  หรือวิชาเอก ๖ หนวยกิต  และใหเริ่มใชปการศึกษา 
๒๕๕๘  และใหฝายวิชาการไปทบทวนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ๑,๒,๓ เพ่ือใหครอบคลุมกลุม
ของนักศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระอ่ืนๆ 
 

 ๖.๑ แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 
  ดวยการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 
เม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีการอภิปรายในประเด็นการเปนอาจารยประจําหลักสูตรของผูบริหาร  
ในกรณีของอธิการบดี ท่ีมีภาระงานในการบริหารเปนหลัก  อาจทําใหสงผลกระทบตอการบริหารหลักสูตรและ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงประเด็นดังกลาวไดเสนอตอคณะกรรมการวิชาการแลว ท่ีประชุมเห็นวา
ผูบริหารในระดับคณะสวนใหญเปนอาจารยประจําหลักสูตร  ดังนั้นหากจะหาอาจารยมาเพ่ือประจําหลักสูตรแทน
ในกรณีดังกลาว  จะสงผลกระทบถึงอัตรากําลังท่ีไมสามารถขอเพ่ิมได  ท้ังนี้ยังถือวาประเด็นการประจําหลักสูตร
ของผูบริหารยังไมสิ้นสุด  จึงควรไดนําเสนอตอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นและ
กําหนดเปนนโยบายของมหาวิทยาลัย  มติท่ีประชุม รับทราบและมอบฝายเลขานุการพิจารณาประเด็นท่ีสําคัญ
นําเสนอตอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
  ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑)  ในหลักการ เกณฑ สกอ. ไมไดบอกวาผูบริหารเปนอาจารยประจําหลักสูตร
ไมได 
  ๒)  ปจจุบันหลักสูตรท่ีมีผูบริหารเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีอาจารยประจํา
หลักสูตร ๖ คนอยูแลว 
  มติท่ีประชุม  สภาวิชาการเห็นวาในหลักการ เกณฑ สกอ. ไมไดบอกวาผูบริหาร
เปนอาจารยประจําหลักสูตรไมได  และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 ๖.๒   กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  การประชุมสภาวิชาการครั้งท่ีตอไปคือ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
ปดประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น. 
 
 
        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี  เมืองเดช)        
         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                             ผูตรวจรายงานการประชมุ 


	ผู้มาประชุม
	ผู้เข้าร่วมประชุม
	ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุม
	ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง
	ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
	ระเบียบวาระที่  ๖ วาระอื่นๆ


