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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดท่ีี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หองมหาชนก ช้ัน ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

********************************************************** 
 
ผูมาประชุม 
 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร   ภูผะกา  อธิการบดี       ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย   แกวเก้ือกูล กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ  
 ๓. ผูชวยศาสตราจารยวัชรากร   พาหะนิชย กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยฯ   กรรมการ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารยครรชิต   มาระโภชน กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะวิทยาการฯ  กรรมการ  
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ   เพียรจัด กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะครุศาสตร   กรรมการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร   กุลนภาดล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ   รองอธิการบดีวิชาการฯ       กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 
 

 ๑. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค   พรหมวงศ กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ      ติดภารกิจ 
 ๒. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ        ติดภารกิจ  
 ๓. รองศาสตราจารย ดร.องอาจ   นัยพัฒน กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ    ไปราชการ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล กรรมการสภาวิชาการผูแทนคณะมนุษยฯ      ติดภารกิจ 
 ๕. อาจารยพิภัทรา   สิมะโรจนา  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ   ติดภารกิจ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

 ๑. นายอุดม  คุมภัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ 
 ๒. นางสาวศิริพร   ขจรพันธ  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 
 ๓. นายโกเมศ   กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ประธานท่ีประชุมแจงวา ขณะนี้ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร
และสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดประกาศออกมาแลวและไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง ๓๘ แหง  ซ่ึงคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยไดใหขอแนะนําวา  เหตุการณในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรของคณะครุศาสตรควรเกิดข้ึน 
 



 ๒ 

 
หลังจาก มคอ.๑ ประกาศแลว  ซ่ึงขณะนี้คณะครุศาสตรตองดําเนินการทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรางและ               
วิพากษหลักสูตร  ซ่ึงคณะครุศาสตรไดดําเนินการเรียบรอยแลว  จึงขอนําหลักสูตรครุศาสตรเสนอตอสภา
วิชาการเพ่ือพิจารณา และเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัย
วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒  ตอไป  สวนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ท่ีจะนําเขา
พิจารณาในท่ีประชุมสภาวิชาการในครั้งนี้  โดยมี มคอ.๑ กํากับ  ดังนั้นจึงขอความกรุณาใหคณะกรรมการ             
นําเลมหลักสูตรดังกลาวกลับไปพิจารณาใหรอบคอบอีกครั้ง  แลวนํามาพิจารณาในคราวประชุมครั้งตอไป 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
      รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒                  
ณ หองมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

 

 ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
   จากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๖ กุมภาพันธ 
๒๕๖๒  ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของนั้น  ฝายเลขานุการรายงานผลการดําเนินงานดังนี้ 
   ๑) แจงผลการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  
ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๒) จํานวน ๑๕๗ คน  ไปยังสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาในวัน
เสารท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ตอไป 
   ๒)  แจงผลพิจารณาการเสนอขออนุมัติแตงต้ังอาจารยพิเศษประจําป ๒๕๖๑  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ จํานวน ๑ คน  และคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประจําภาคเรียนท่ี ๓/๒๕๖๑ จํานวน  ๒  คน  เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งตอไป  
ซ่ึงขณะนี้ไดลงนามเรียบรอยแลว 
   ๓)  แจงการพิจารณาขอหารือเพ่ือขออนุมัติปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครูไปยังคณะครุศาสตรเพ่ือนัดหารือรายละเอียดกับอธิการบดีในประเด็นตางๆ เชน เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๔.๑ พิจารณารายช่ืออาจารยผูสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ภาคเรียนท่ี 
๒/๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) 
  คณะวิทยาการจัดการขอสงรายชื่ออาจารยผูสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ โดยการเวียนพิจารณาใหความเห็นชอบ เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเวียนพิจารณาใหความ
เห็นชอบ  เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จํานวน ๔ คน ดังนี้ 
 



 ๓ 

 
๑)  อาจารย ดร.เกษมพัฒน  พูลสวัสดิ์  
๒)  อาจารย ดร.กิตติวงค  สาสวด 
๓)  อาจารย ดร.วิชุดา  จันทรเวโรจน 
๔)  อาจารยจารุต  ฐิติวร 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบรายชื่ออาจารยผูสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) คณะวิทยาการจัดการ จํานวน ๔ คน และมอบฝายเลขานุการแจงมติไปยัง
คณะวิทยาการจัดการเพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งตอไป 
 
 ๔.๒ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
  สาขาวิชารัฐศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยผานความ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี  
๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑ และผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
เรียบรอยแลว 
   ท่ีประชุมใหถอนวาระนี้ออกไปกอน  และเตรียมขอมูลมานําเสนอในคราว
ประชุมครั้งถัดไป 
 
 ๔.๓ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)            
ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในคราวประชุมครั้งท่ี                 
๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ 
และนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการตามกระบวนการตอไป  ซ่ึงสาขาวิชาไดปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
ดังกลาวเรียบรอยแลว  
   ท่ีประชุมใหถอนวาระนี้ออกไปกอน  และเตรียมขอมูลมานําเสนอในคราว
ประชุมครั้งถัดไป 
 
 ๔.๔ พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร ๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๘ สาขาวิชา  
  คณะครุศาสตร   ดํา เนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหสถาบันผลิตครูกลับมาเปดหลักสูตร ๔ ป  เริ่มตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ เปน
ตนไป  โดยท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง ๓๘ แหง รวมกัน
พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ป) เปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือใหมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏแตละแหงสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสม   
 
 



 ๔ 

 
  คณะครุศาสตรไดดําเนินการนําขอมูลหลักสูตรท่ีไดรับจากสวนกลางมาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จากหลักสูตร ๕ ป เปนหลักสูตร ๔ ป เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว  
และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘  ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
ครุศาสตร ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจําคณะ และนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการตามกระบวนการตอไป ซ่ึงแตละสาขาวิชา
ไดปรับแกไขตามขอเสนอแนะดังกลาวเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอหลักสูตรเพ่ือพิจารณา จํานวน ๘ หลักสูตร 
ดังนี้ 

๑)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
สาขาวิชาคณิตศาสตร 

๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

๗) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรท่ัวไป 

๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
   ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑)  หากหลักสูตรเปดสอนแลวภายในระยะเวลา ๒ ป จะตองมีการประเมิน  
หลักสูตร และหากพบปญหาใหนํามาเสนอในสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
   ๒)  ควรมีการกํากับติดตามเปนรายป  และทําเครื่องมือกํากับเปนรายปวา
ผูเรียนมีสมรรถนะเปนไปตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวังหรือไม 
   ๓)  ในสวนของวิชาชีพครูควรแสดงใหภาพท่ีชัดเจนของสมรรถนะผูเรียนแตละ
ชั้นปเพ่ือนําไปสูครูมืออาชีพ 
   ๔)  ปรับรายวิชาในเทอมเดียวกันไวใกลกันเพ่ือใหเห็นลําดับกอนหลัง   
   ๕)  ควรออกแบบรายวิชาท่ีตองเรียนกอนไวในหลักสูตร (Prerequisite) และ
กรรมการประจําหลักสูตรควรวิเคราะหตรวจสอบการเรียงลําดับวิชากอนหลังของรายวิชา รวมถึงวิชาชีพครู 
   ๖)  ควรเตรียมขอมูลสําหรับตอบคําถามในสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับหลักสูตร 
แบบเนนสมรรถนะวิชาชีพครูเปนอยางไร  และแตกตางจากหลักสูตรอ่ืนท่ีเคยทํามาอยางไร 
   ๗)  ควรวางแผนการวัดและประเมินผล วิธีการสอนในแตละรายวิชาของ
หลักสูตรแบบเนนสมรรถนะ 
 



 ๕ 

 
   ๘)  การเขียนคําอธิบายรายวิชาควรเขียนใหกระชับ  เชน วงเล็บภาษาอังกฤษ
ควรใสครั้งเดียว   
   ๙)  วิชาเอกและวิชาชีพครูควรแสดงไวในเลมเดียวกัน 
   ๑๐) ตรวจสอบหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหตรงกับ มคอ.๑ ตามท่ีประกาศใช                  
ใหครบถวนสมบูรณในทุกประเด็น 
   ๑๑) ตรวจสอบและปรับปรุงการเขียนคําอธิบายรายวิชาเอกใหสอดคลอง             
กับสมรรถนะของผูเรียน  
   ๑๒) หลักสูตรภาษาจีนควรมีคําอธิบายภาษาจีนดวย 
   ๑๓) ขอสังเกต มคอ.๑ ระบเุรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเดี่ยวท่ีเตรียม
ผูจะไปเปนครูระดับมัธยมศึกษาตองเรียนวิชาเอกจากคณะท่ีเปดสอนสาขาวิชานั้น หรือสอนโดยคณาจารยคณะ                  
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรืออยางนอยดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทาง
วิชาการในสาขาวิชานั้น  ซ่ึงมีความเขมขนในวิชาเอกเดี่ยวเปนอยางมาก 
   ๑๔) คณะครุศาสตรควรเชิญอาจารยท่ีรับผิดชอบรายวิชาจากคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีรวมพิจารณาในรายวิชารวมกัน 
   ๑๕) สาขาวิชาคณิตศาสตร  ควรปรับรหัสวิชาใหกลับไปใชเหมือนเดิมเพ่ือไมให
เกิดปญหาเรื่องการจัดอาจารยผูสอน เปนการบริหารทรัพยากรและใชศักยภาพของอาจารยรวมกัน และเพ่ือให
นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาไดรับความเขมขนในเนื้อหาดานวิชาการ  และสามารถศึกษาตอในสาขาวิชาเอกได 
   ๑๖) สาขาวิชาคณิตศาสตร  คณะครุศาสตร  ตองหารือรวมกันกับผูรับผิดชอบ
รายวิชาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในการปรับแกไขรหัสวิชา เนื้อหารายวิชา ซ่ึงจะมีผลตอจํานวน
หนวยกิต และมีผลกระทบตอนักศึกษา  
   ๑๗) กรณีท่ีรหัสวิชาไมตรงกันหากนักศึกษาตกคางจะตองมาเรียนรวมกับ
นักศึกษาใหม  สามารถใชรหัสวิชาใหมไดโดยใหเปนมติของคณะกรรมการประจําคณะใหเทียบโอนไดเฉพาะ
รายวิชานั้น 
   ๑๘)  ขอสังเกตสําหรับการออกนิเทศนักศึกษาจะตองมีอาจารยนิเทศ ๒ คน คือ
อาจารยจากวิชาชีพครู  และอาจารยวิชาเอกเฉพาะ 
   ๑๙) ผูรับผิดชอบหลักสูตรควรตรวจสอบคําผิด  การคัดลอกขอความ  รหัสวิชา
ใหถูกตองตลอดท้ังเลม 
   มติท่ีประชุม   
   ๑)  เห็นชอบในหลักการของการปรับแกไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร  
๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๘ หลักสูตร โดยปรับใหเปนไปตามกรอบของ มคอ.๑ และ           
มอบผูพัฒนาหลักสูตรแตละหลักสูตรนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาปรับแกไข             
ใหถูกตองครบถวน 
   ๒)  ตรวจสอบสมรรถนะของผูเรียนแตละชั้นป  เชื่องโยงรายวิชาเรียนกอนและ
หลังใหครบถวน  พิจารณาจุดเดนของแตละหลักสูตรเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
   ๓ ) มอบผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร           
หารือรวมกับผูรับผิดชอบทางดานวิชาคณิตศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในเรื่องของรหัสวิชา
จํานวนหนวยกิต และเนื้อหารายวิชา  และนําเวียนผลการพิจารณาหารือรวมกันตอสภาวิชาการเพ่ือทราบ 
 



 ๖ 

 
   ๔)  นําเสนอหลักสูตรในรูปแบบ Power Point โดยคณะคัดเลือกผูแทนเพ่ือ
นําเสนอภาพรวมท่ีเหมือนกันและแตกตางกันของแตละหลักสูตร 
   ๕)  มอบผูแทนคณะครุศาสตรมานําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในวันจันทรท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรในวันอังคารท่ี ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยในวันเสารท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งตอไป ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๓ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมมหาชนกชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 
 
 

        (นางสาวศิริพร  ขจรพันธ)                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ)        
         ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                          ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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