
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์

ครั้งที่ 28(3/2557) 
วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชมุ 215  สํานักงานอธิการบดี 

 
 

ผู้มาประชุม     
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา      ประธานกรรมการ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข 
2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพร จิโรจน์กุล (แทน) 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  วิทยาเขตปัตตานี   กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี  ชัยสุขสันต์  
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  กรรมการ  
 รองศาสตราจารย์ปริญญา  อรุณวิสุทธ์ิ 
5.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตปัตตานี  กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด  ระเด่นอาหมัด 
6.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน  กรรมการ  

 รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สทุธรังษี 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ ์
8.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เดวิสัน 
9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ      
 นางสุปรีดา สุวรรณรัตน์ (แทน) 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์                    กรรมการ 
     ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ (แทน)  
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ  
     รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เช่ียววารีสัจจะ  
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพยาบาลศาสตร์ศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์             กรรมการ 
     ดร.หทัยรตัน์  แสงจันทร ์
14. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ  คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา  มหัทธนาดุลย์ (แทน) 
15. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล 
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16.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะนิติศาสตร์  กรรมการ  
      อาจารย์สุทธิชัย  งามช่ืนสุวรรณ 
17.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ   
      ดร.ณัฐดา  ต้นวงศ์ 
18.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย กรรมการ 
      ดร.อรทัย  เนียมสุวรรณ 
19.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะทันตแพทยศาสตร์  กรรมการ 
  อาจารย์ทันตแพทย์หญิงฉวีวรรณ  ช่ืนชูผล 
20.   รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
      ดร.ตุลยพงศ์  ตุลยพิทักษ์    
21.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการสื่อสาร  กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา  กูใหญ ่
22.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  วิทยาเขตภูเก็ต  กรรมการ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  สุธีรศักด์ิ 
23.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว  กรรมการ 
  วิทยาเขตภูเก็ต 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารี  วีระกิจ 
24. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพันธ์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ     
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี          กรรมการ 
     ดร.วิชชุตา  มาชู    
25.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ   
     ดร.อุไรวรรณ  วีระพันธ์ 
26.   คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  วิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
  ดร.นิพัฒน์ โพธ์ิวิจิตร  
27.  ผู้อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
  นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต (รักษาการ) 
28. หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์   กรรมการและเลขานุการ   
  นางสาวสินีนาฏ  บุญช่วย  
29.  นางอุไรรัชต์ กาเทพ        ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1. ผู้อํานวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
2. นางสิริน  จนัทผลึก  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
3. นางสาวดลณพร  ชาติพันธ์ุ  กองทะเบียนและประมวลผล  
4. นางวิภาพรรณ  อินนุรักษ ์ วิทยาเขตตรัง 
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ผู้มาประชุมไม่ได้  
1.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา กรรมการ 
2.  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์   กรรมการ 
3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์    กรรมการ 
5. รองคณบดี  คณะเศรษฐศาสตร์  กรรมการ   
6. ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ    
7. รองผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ โครงการจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร์  กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
10. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
11. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะรัฐศาสตร์  กรรมการ 
12. รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา กรรมการ 
13. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต กรรมการ  
14. รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
15. รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กรรมการ 
16. นางสาวราตรี ถานะสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น.                  
  ประธานกล่าวเปิดการประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังน้ี          
 

วาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ไม่ม ี
 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  ครั้งที่ 27(2/2557)  ในวันพธุที่ 7 พฤษภาคม 2557              
  รับรองรายงานการประชุมโดยให้แก้ไขในหน้าที่ 7 คําว่า “มอ.” เป็น “ม.อ.” และสบืเน่ืองจากวาระเร่ือง
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งที่ผ่านมา  ประธานได้แจ้งให้รองอธิการบดี/รองคณบดีที่ดูแลงานด้าน
วิชาการแต่ละวิทยาเขต ให้นําเรื่องดังต่อไปน้ีไปดําเนินการและติดตามผลการดําเนินการด้วย  
  1. ให้นําประเด็นการกระจายรายวิชาศึกษาทัว่ไป  ให้อยู่ในช้ันปีที ่2 และปีที่ 3 และประเด็นการปรบัแผนการ
ศึกษาให้เหลือเพียง 3 ปี หรือ 3 ปีครึ่ง   ไปพิจารณาในการดําเนินการปรับปรุงหลกัสูตรทีจ่ะถึงรอบการปรับปรุงทกุ 5 ปี  
  2. ให้คณะ/วิทยาเขตดูแลนักศึกษาให้เข้าเรยีนและกระตุ้นให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Tell Me More  และ
ก่อนเปิดภาคการศึกษาให้คณะจัดกระบวนการให้นักศกึษาเข้าทดสอบเพ่ือดูพัฒนาการของนักศึกษาก่อนและหลังจากการ
ใช้โปรแกรมดังกล่าว    
  3. ให้คณะ/วิทยาเขตกระตุ้นให้อาจารย์ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือสร้างบัณฑิตให้เป็นบัณฑิต
ในศตวรรษท่ี 21 เน้นให้นักศึกษาคดิเป็น ทําเป็น ประยุกต์ใช้เป็น และวิเคราะห์เป็น  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้ความรูแ้ละ  
ทุนสนับสนุนสาํหรับการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว  โดยขอให้ผู้บริหารที่ดูแลงานด้านวิชาการดูแลให้อาจารย์ผู้สอน 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น  และเพ่ือให้เกิดการต่ืนตัวและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   จึงขอให้ 



 4
 

คณะเลือกรายวิชาที่เป็น best practice  ในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวส่งมายังมหาวิทยาลัยภายในสิ้นภาค
การศึกษาที่ 1/2557   แต่อย่างไรก็ตาม หากในขณะน้ียังไม่มีรายวิชาที่สามารถเป็น best practice ได้  ขอให้กระตุ้น 
อาจารย์ผู้สอนดําเนินการให้มากขึ้น และสามารถขอรับทุนสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนจากมหาวิทยาลยัได้ 
 

วาระที่ 3  วาระแจ้งเพื่อทราบ 
         3.1  การจัดทําคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2557 
    ที่ประชุมรับทราบ  การจัดทําคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2557 โดยจะจัดทาํ
ใน 2 รูปแบบ คือ นําข้อมูลแขวนบน web site ของมหาวิทยาลัย และจัดทําเป็นรูปแบบ E-book สําหรับคู่มือ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะจัดทําโดยนําข้อมูลแขวนบน web site ของมหาวิทยาลัย 
 

          3.2   รายงานการจัดทํา มคอ.3 - มคอ.7 ระดับปริญญาตร ี
    ที่ประชุมรับทราบ  การรายงานข้อมูลการจัดทํา มคอ.3 - มคอ.6 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 และภาค
ฤดูร้อน/2556 และ มคอ.7 ปีการศึกษา 2553-2556 (ขอ้มูล ณ วันที ่5 สิงหาคม 2557) ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม ดังน้ี 

1. การส่ง มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 
    1) วิทยาเขตหาดใหญ่ มีคณะที่ส่งครบทุกรายวิชา ได้แก่ คณะการแพทย์แผนไทย คณะนิติศาสตร์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศลิป-
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทรพัยากรธรรมชาติ 
คณะที่ส่งมาไมค่รบทุกรายวิชา คือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะทีไ่ม่สง่ คือ คณะเศรษฐศาสตร ์
  2) วิทยาเขตปัตตานี มีคณะที่ส่งครบทุกรายวิชา ได้แก่  คณะรัฐศาสตรแ์ละคณะพยาบาลศาสตร ์
คณะที่ส่งมาไมค่รบทุกรายวิชา ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิทยาลัยอิสลามศกึษา คณะวิทยาการสื่อสาร และคณะศิลปกรรมศาสตร ์
 3) วิทยาเขตภูเก็ต มีคณะที่สง่มาไม่ครบทุกรายวิชา ได้แก่ คณะการบริการและการท่องเท่ียวและ
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม คณะที่ไม่สง่ คือ คณะวิเทศศึกษา 
 4) วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานีส่งครบทุกคณะ 
 5) วิทยาเขตตรังส่งครบทุกคณะ 

2. การส่ง มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 
    1) วิทยาเขตหาดใหญ่ มีคณะที่ส่งครบทกุรายวิชา ได้แก่ คณะการแพทย์แผนไทย คณะนิติศาสตร ์

คณะเทคนิคการแพทย์    คณะเภสัชศาสตร์    คณะแพทยศาสตร์    วิทยาลัยนานาชาติ   คณะทันตแพทยศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะที่สง่มาไมค่รบทุกรายวิชา คือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะที่ไม่ส่ง คอื คณะเศรษฐศาสตร ์

    2) วิทยาเขตปัตตานี มีคณะที่ส่งครบทกุรายวิชา ได้แก่  คณะรฐัศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ 
และคณะทีส่่งมาไมค่รบทุกรายวิชา ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร และคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

    3) วิทยาเขตภูเก็ต  มีคณะที่ส่งไม่ครบทกุรายวิชา  ได้แก่ คณะการบริการและการท่องเที่ยวและ   
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม คณะที่ไม่สง่ คือ คณะวิเทศศึกษา 

ประธานแจ้งว่าจะนําเรื่องดังกล่าวหารือในที่ประชุมคณบดีต่อไป  
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วาระที่ 4   เรื่องนโยบายทางวิชาการ  
         4.1  สรุปการประชุมวิชาการระดับชาติ ของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยฯ 
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน สรุปการประชุมระดับชาติของเครือข่ายการศึกษาทั่วไป
แห่งประเทศไทย เรื่อง “เปิดโลกกว้างทางปัญญาวิชาศึกษาทั่วไป” และรายงานความคืบหน้าการดําเนินการของ
เครือข่ายฯ ซึ่งทุกๆ ปี จะมกีารประชุมเครือข่ายฯ  และในปีน้ีจัดประชุมระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557  ซึ่งมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธาน  การประชุมประกอบด้วย  การบรรยายพิเศษ  การอภิปราย 
การนําเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป การเลือกประธานเครือข่ายฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning การวัดประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม  และการออกแบบ
รายวิชาให้แก่ผู้เข้าประชุมที่สนใจ  นอกจากน้ี  เครือข่ายฯ ได้จัดทําร่างกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้อง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  เพ่ือนําเสนอต่อสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
ในการนําไปใช้เพ่ือจัดทําเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

       
                     ที่ประชุมรบัทราบ และมคีวามเห็นดังน้ี     
   1. ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการจัด workshop เพ่ือปรับมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปให้
เป็นไปตามร่างกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552  โดยเชิญทุกวิทยาเขตเข้าร่วม 
   2. ให้ทุกวิทยาเขตให้ความสาํคัญกับการเปิดรายวิชาใหมท่ีเ่ป็นรายวิชาศกึษาทั่วไป  ใหส้อดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของการจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และในการจัดผูส้อนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ควรเป็นอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์หรืออาจารย์อาวุโส 
   3. ให้ทุกวิทยาเขตตรวจสอบความซ้ําซ้อนของรายวิชา  โดยจะนําร่องในวิทยาเขตหาดใหญ่ก่อน 
 
         4.2 การทบทวนการจัดรายวิชาและระยะเวลาที่ใช้ในการจัดสอบกลางภาคและสอบไล่ 
    กองทะเบียนและประมวลผลเสนอการทบทวนการจัดรายวิชาและระยะเวลาที่ใช้ในการจัดสอบกลาง
ภาคและสอบไล่ เน่ืองจากเดิมจัดสอบกลางภาคในสัปดาห์ที่  9  และสอบปลายภาคในสัปดาห์ที่  18  ซึ่งจัดสอบทกุ
รายวิชาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา แต่เน่ืองจากช่วงระยะเวลาระหว่างการปิดภาคการศึกษาและ   
เปิดภาคการศึกษามีเวลา 2 สัปดาห์  ทําให้มีปัญหาในการส่งระดับคะแนนล่าช้า  ต่อมามหาวิทยาลัยจึงมีประกาศ 
บทลงโทษการส่งระดับคะแนนล่าช้า ทําให้มีรายวิชาที่ขอเลื่อนส่งระดับคะแนนน้อย แต่เพ่ิมรายวิชาติด I มากขึ้น ทําให้
เกิดผลเสียกับนักศึกษา จึงหารือที่ประชุมพิจารณาวิธีการแก้ปัญหา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม ดังน้ี 
      1. จัดสอบเฉพาะรายวิชาระดับปริญญาตรีในช้ันปีที่ 1-3 สําหรับรายวิชาในช้ันปีที ่ 4  และรายวิชา     
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้จัดสอบเอง 
      2. ลดระยะเวลาในการจัดสอบกลางภาคและสอบไล่ เพ่ือให้อาจารย์มีเวลาตรวจข้อสอบมากขึ้น  ทําให้ 
อาจารย์สามารถประกาศผลคะแนนและส่งระดับคะแนนได้ตามกําหนด 
 
          มติที่ประชุม   ให้จัดตารางสอบแบบเดิม และให้คณะพิจารณาบทลงโทษการส่งระดับคะแนนล่าช้า    
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         4.3 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 รหัส 54     
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ แจ้งว่าผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที ่ 3 
รหัส 54 เสรจ็เรียบร้อยแล้ว  แต่เพ่ือความถูกต้องจึงขอตรวจสอบอีกครัง้  และจะรายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ     
ในการประชุมครั้งต่อไป   นอกจากน้ี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร ์ แจ้งว่า  การดําเนินการที่ผ่านมามีปัญหา 
ค่อนข้างมาก เช่น  ระยะเวลาในการตรวจข้อสอบ   ความผดิพลาดในการกรอกข้อมลูของนักศึกษา บางคณะมีการจัดสอบ
ให้นักศึกษาหลายรอบ บางคณะมีการจัดสอบให้นักศึกษาทกุช้ันปี  นอกจากน้ี ในขณะน้ีจํานวนข้อสอบมีเพียงพอทีจ่ะ
จัดทําเป็นการทดสอบแบบออนไลนไ์ด้  จึงหารือทีป่ระชุมพิจารณาเก่ียวกับการทดสอบแบบออนไลน์แทนการทดสอบ
แบบเดิม 
  
     มติที่ประชุม  เห็นชอบใหม้ีการทดสอบแบบออนไลน์ และมอบหมายให้กองบริการการศึกษาประสาน
การดําเนินการต่อไป     
 

เลิกประชุมเวลา 15.15 น.            

       
 

    (นางอุไรรัชต์   กาเทพ)                          (นางสาวสนีินาฏ  บุญช่วย)  
        ผู้ช่วยเลขานุการ                    หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ 
       บันทึกการประชุม                                     กรรมการและเลขานุการ 


