
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ครัง้ที่  3/2551 

วันพฤหสับด ีที่  20  มีนาคม  พ.ศ. 2551  เวลา  13.30  น. 
ณ   ห้องประชุมผดุงชาต ิ  อาคารอาํนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

----------------------------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 1.  ดร.ผดงุชาต ิ  สวุรรณวงศ์ นายกสภามหาวทิยาลยั    ประธาน  

 2.  ดร.จํารัส   นองมาก  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒิุ   กรรมการ 

3. นายวิชิต  สวุรรณรัตน์  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   กรรมการ 

 4. นายธานี   เทือกสบุรรณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   กรรมการ 

5. นายจตพุร  วชัรานาถ  แทนประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  

    กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่   กรรมการ 

 6.  ผศ.ดร.ณรงค์  พทุธิชีวนิ อธิการบดี  กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่    กรรมการ 

 7. นายสมพร   ศรีอาภานนท์ ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ 

     กรรมการสภาฯ โดยตําแหนง่   กรรมการ  

 8. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

 9. ผศ.ดร.ธงชยั   เครือหงษ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

  

 10. นายชยัราช  จลุกลัป์  กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร  กรรมการ 

 11. ผศ.ดร.พลูสขุ  ปรัชญานสุรณ์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 12. ผศ.สมทรง  นุ่มนวล กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 13. นางพรศลีุ   สทุธโส กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 14. นางสาวสมุาลี   จิระจรัส กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 

 15. ผศ.ดร.สนุทร   พนูเอียด รองอธิการบด ี     เลขานกุาร 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายแพทย์บรรจบ  มานะกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยั   ลาประชมุ 

 2.  ศ.ดร.เอกวทิย์  ณ  ถลาง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   ลาประชมุ 

 3. ศ.สธิุวงศ์  พงศ์ไพบลูย์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   ลาประชมุ 

 4. ศ.ดร.วิรุณ   ตัง้เจริญ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   ลาประชมุ 

 5. นายนิตสติ   ระเบียบธรรม กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ    ลาประชมุ 
 



 6.  นางสาวพจมาน   เครือสนิธุ์  กรรมการสภาผู้ทรงคณุวฒุ ิ      ลาประชมุ 

 7.  ผศ.ดร.ประโยชน์  คปุต์กาญจนากลุ   กรรมการสภาฯ จากผู้ ดํารงตําแหนง่บริหาร      ลาประชมุ 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม 

   

 1.  นายบรรเจิด   เจริญเวช ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 2.  นางวริศรา  สมเกียรตกิลุ ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 3.  นางสาวกตัตกิา  สขุกาล ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 
ผู้เข้าชีแ้จงตามระเบียบวาระ  

ผศ.ประสงค์   หลําสะอาด ผู้ อํานวยการสํานกัสง่เสริมวชิาการและงานทะเบียน                                            

ผู้ เข้าชีแ้จงระเบียบวาระที่ 5.1 
 
ระเบียบวาระที่  1   เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ 

 -ไมมี่- 
  

 เร่ืองท่ีประธานให้อธิการบดแีจ้งท่ีประชมุทราบ 

 1.  มหาวทิยาลยัขอบคณุคณะกรรมการสภาฯ เป็นอยา่งสงูท่ีได้เข้าเฝ้าสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ                

และแสดงความยินดีกบับณัฑิตของมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  ท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร   

เม่ือวนัท่ี  18  มีนาคม  2551  ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  และขอรายงานให้สภาฯ  ได้ทราบวา่ การดําเนิน 

การเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตัง้แตก่ารฝึกซ้อม  การรับพระราชทานปริญญาบตัร  ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏั             

สงขลา   ซึง่มหาวิทยาลยัได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทกุฝ่ายทัง้ภาครัฐ และเอกชน  จนทําให้ผลการดําเนินงาน              

มีวามสาํเร็จเรียบร้อยด้วยด ี

 2.  ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานและข้อเสนอแนะผลการตดิตาม   

ตรวจสอบและประเมินผลงานในตําแหนง่คณบดีปี  2550   ในคราวประชมุครัง้ท่ี  2/2551  วนัท่ี  28  

กมุภาพนัธ์  2551  มหาวทิยาลยัได้ประชมุคณบดีและผู้ เก่ียวข้องเพื่อนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมา

สงัเคราะห์กําหนดแนวทางกําหนดมาตรฐานคณุภาพการจดัการศกึษาระดบัคณะ    ซึง่ผลการดําเนินการ

สรุปไว้ในเอกสาร  “การกํากบัมาตรฐานคณุภาพการศกึษาระดบัคณะ”   (เอกสารแนบวาระการประชมุ)                            

ซึง่คณะตา่ง ๆ จะนํามาตรการและมาตรฐานคณุภาพการศกึษาระดบัคณะไปประชมุเพ่ือกําหนดนโยบาย  

พนัธกิจ  ยทุธศาสตร์  และกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานคณะให้เสร็จสิน้ก่อนเดือนมิถนุายน  2551    

เม่ือคณะดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วมหาวทิยาลยัจะประกาศเป็นสตัยาบนัตอ่ไป 

 



3.  มหาวทิยาลยัจะสง่อาจารย์ไปพฒันาคณุภาพในตา่งประเทศในชว่งท่ีมีนกัศกึษามาเรียนน้อย 

ระหวา่งเดือนเมษายน – พฤษภาคม  2551    โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีสําคญัเพื่อให้อาจารย์ได้เห็นความ

เปลี่ยนแปลงบริบทของสงัคมโลก    การดําเนินการพฒันาหลกัสตูร    กระบวนการเรียนการสอน              

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการประกนัคณุภาพของมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ    โดยมีเง่ือนไข              

ให้คณาจารย์เรียนรู้ในลกัษณะระบบการจดัการความรู้  และให้จดัทําโครงการพฒันาตามภารกิจ                    

ท่ีมหาวทิยาลยัมอบหมายจากผลการเรียนรู้ท่ีได้ไปศกึษาดงูานตา่งประเทศ 
 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 2/2551 
 ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี  2/2551  เม่ือวนัพฤหสับดี ท่ี 28  

กมุภาพนัธ์  2551   โดยมีข้อแก้ไข  ดงันี ้

 ระเบียบวาระท่ี  5.1  โดยอนมุตัใิห้ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต ของนางพวงทิพย์   เมืองแก้ว 

ภายใต้เงื่อนไข  แก้เป็น  โดยมีข้อเสนอแนะ 
 

 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัง้ที่  2/2551 

 

 รายงานผลการดําเนินการตามมตสิภามหาวทิยาลยัจากการประชมุครัง้ท่ี  2/2551  รายละเอียด                    

ดงัเอกสารแนบวาระการประชมุ 
 

 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

 

 4.1  สรุปรายงานรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณ  ณ  สิน้เดือนกมุภาพนัธ์  2551  ปีงบประมาณ 

2551 

 4.2  ผลการเลอืกตัง้กรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีจากผู้ ดํารงตาํแหนง่รองอธิการบดี  

คณบดี   ผู้ อํานวยการสถาบนั  ผู้ อํานวยการสํานกั   ผู้ อํานวยการศนูย์  หวัหน้าสว่นราชการ  หรือหวัหน้า

หนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะแทนผู้ครบวาระ  จํานวน  4  คน  ผลการเลือกตัง้เม่ือวนัท่ี 

19  มีนาคม  2551  มีดงันี ้

 (1)  นายชยัราช   จลุกลัป์ 

         (2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชยั   เครือหงษ์ 

         (3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์   คปุต์กาญจนากลุ 

         (4)  รองศาสตราจารย์ ปราณี   เพชรแก้ว 

 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่  5    เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 

 

พจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญา  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตรบัณฑติ  มหาวทิยาลัยราชภฏั                 
สุราษฎร์ธานี 
 

 เน่ืองจากนกัศกึษาภาคปกต ิ ภาค กศ.บท.  ระดบัปริญญาตรี  อนปุริญญา  และระดบับณัฑิตศกึษา           

ได้เรียนครบตามหลกัสตูรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  (กบว.)  เม่ือการประชมุ

ครัง้ท่ี  1/2551  วนัท่ี  13  มีนาคม  พ.ศ. 2551  และคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาในการประชมุครัง้ท่ี  3/2551            

เม่ือวนัท่ี  10 มีนาคม  2551   ได้เสนอรายช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตอ่สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

เพ่ือพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญา   อนปุริญญา   และประกาศนียบตัรบณัฑิต   รวม  จํานวน  1,730  คน  

 

 มตทิี่ประชุม 
 สภามหาวทิยาลยัฯ พิจารณาแล้ว  มีมตอินมุตัใิห้ปริญญา  อนปุริญญา   และประกาศนียบตัรบณัฑิต

ดงันี ้

       1.  ระดบัอนปุริญญา  จํานวน          34      คน 

      2.  ระดบัปริญญาตรี                                   จํานวน      1,477 คน 

       3.  ระดบับณัฑิตศกึษา          จํานวน        219   คน 

           ประกอบด้วย              

           3.1  ประกาศนียบตัรบณัฑิต จํานวน       212      คน 

          3.2  ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต                     จํานวน      3  คน 

          3.3  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต                  จํานวน          3      คน  

          3.3  ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต          จํานวน      1  คน 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 1.  มหาวิทยาลยัควรทําการวิจยัสถาบนั  เร่ือง  ผลการเรียนของนกัศกึษาทกุชัน้ปี  ตดิตามแนวโน้ม                         

การเปลี่ยนแปลงของผลการเรียนของนกัศกึษาทกุชว่งชัน้ปี   โดยให้พจิารณาถงึปัจจยัท่ีมีผลตอ่ระดบัผลการเรียน 

เพ่ือจะได้นําข้อมลูนีม้าพฒันากระบวนการเรียนการสอนและปัจจยัแวดล้อมท่ีจําเป็น 

 2.  มหาวทิยาลยัควรมอบรางวลัแก่คณะท่ีสามารถดงึนกัเรียนท่ีจบมธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีได้ผลการเรียน 

ตัง้แต ่ 3.00  ขึน้ไปเข้ามาศกึษาในมหาวทิยาลยัได้จํานวนมาก 

 3.  ในกรณีท่ีผู้ สําเร็จการศกึษาได้ผลการศกึษาเข้าเกณฑ์เกียรตนิิยมอนัดบั 1 เหมือนกนัแตบ่างรายกลบั                

ได้เกียรตนิิยมอนัดบั 2 หรือไมไ่ด้เกียรตนิิยมควรชีแ้จงไว้ให้เห็นชดัเจน 

 4.  ในการอนมุตัผิลการสําเร็จการศกึษาแตล่ะครัง้โดยเฉพาะเมื่อมีผู้ สําเร็จการศกึษาจํานวนมากเช่น                    

ครัง้นี ้  มหาวทิยาลยัควรมอบให้ผู้ เก่ียวข้องตรวจสอบความถกูต้องก่อนขออนมุตัใิห้ปริญญา  อนปุริญญา                  

และประกาศนียบตัรบณัฑิตทัง้ระบบ 



 5.  นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาท่ีมีผลการทําวทิยานิพนธ์ใน  “ระดบัดีเย่ียม”  บณัฑิตวทิยาลยัควร                       

มีแนวทางยกยอ่งหรือให้รางวลัโดยนําผลงานลงตพีิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลยัหรือท่ีอ่ืน ๆ อยา่งเป็นรูปธรรม           

เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์มหาวิทยาลยั   ซึง่จะทําให้มหาวิทยาลยัมีผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ชีว้ดัของ สมส.                        

และกพร. 
 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ  

 

แนวทางพัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์   พทุธิชีวนิ   อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  นําเสนอ    

แนวทางพฒันาอาจารย์ของมหาวิทยาลยั   เพ่ือรับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา ดงันี ้
 

 1.  แนวทางการพัฒนาอาจารย์มี  4  แนวทาง คือ 
          1.1  การให้อาจารย์ไปศกึษาตอ่ระดบัปริญญาเอก 

          1.2  การให้ทนุวจิยั 

          1.3  การฝึกอบรมระยะสัน้ท่ีมีวฒุบิตัร 

          1.4  การร่วมประสบการณ์กบัภาคเอกชนหรือสถานประกอบการ 
 

 2. หลักการ 
          2.1  ศกัยภาพด้านวฒุิการศกึษาและตําแหน่งทางวิชาการระดบั ผศ.  รศ. และศ. ของอาจารย์มีผล

ตอ่การจดักลุม่ของมหาวทิยาลยัและศกัยภาพของมหาวทิยาลยั 

 2.2  การพฒันาอาจารย์เป็นพนัธกิจของมหาวิทยาลยั และเป็นหน้าท่ีของอาจารย์ทกุคน  ดงันัน้

การพฒันาอาจารย์จงึเป็นทัง้หน้าท่ีของอาจารย์และมหาวิทยาลยัท่ีต้องดําเนินการไปพร้อมกนั  

 3. เป้าหมาย 
 3.1  ประเภทของมหาวทิยาลยัเป็น  Comprehensive   University    

 3.2  วฒุิการศกึษาของอาจารย์มีอาจารย์ปริญญาเอก :  อาจารย์ปริญญาโท  =  70 : 30 

 3.3  ตําแหนง่ทางวิชาการมีศาสตราจารย์  :  รองศาสตราจารย์  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์                                  

=  15 : 50 : 35 
  

 4. การดาํเนินการพัฒนาอาจารย์ของมหาวทิยาลัย 
 4.1  การศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 
 1)  กลุม่เป้าหมายได้แก่   ข้าราชการและพนกังานมหาวิทยาลยัสายวชิาการที่อายไุมเ่กิน  

45  ปี    โดยมหาวิทยาลยัให้แตล่ะคณะทําแผนพฒันาอาจารย์ท่ีจะศกึษาตอ่ปริญญาเอกในประเทศและ

ตา่งประเทศมีสดัสว่น  50 : 50  เพ่ือให้มีความหลากหลายของศาสตร์และมีความเป็นศาสตร์สากลสําหรับ



มหาวิทยาลยัในประเทศจะเข้าศกึษาต้องเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีต้นทนุทางวิชาการในสาขานัน้ ๆ มาอยา่ง

ตอ่เน่ือง และเป็นท่ียอมรับในวิชาการโดยทัว่ไป  

 2)  การให้ทนุ    

                               (1)  กรณีศกึษาตอ่ตา่งประเทศ  มหาวทิยาลยัจะให้ทนุตามเกณฑ์ของ กพ.และสกอ. 

      (2)  ในกรณีศกึษาในประเทศ  มหาวิทยาลยัจะให้ทนุเป็นคา่ธรรมเนียมการศกึษาและ

เงินเดือนพร้อมคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปสอบเข้าศกึษาตอ่ 

    3)  การเตรียมความพร้อมด้านภาษาองักฤษ 

      มหาวทิยาลยัจะจดัอบรมภาษาองักฤษให้กบัอาจารย์อยา่งตอ่เน่ือง   โดยให้อาจารย์

อบรมภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพร้อมกบัศนูย์ภาษา และเม่ืออาจารย์ได้รับการประเมินจากศนูย์ภาษา             

อยูใ่นระดบัท่ีสามารถจะไปสอบ  TOEFL  หรือ IELTS  ได้  มหาวิทยาลยัก็จะให้ทนุไปสอบเพ่ือให้ผา่นเกณฑ์

ด้านภาษาองักฤษมหาวทิยาลยัจะสง่ไปศกึษาตอ่ 
4.2 การทาํผลงานเพื่อเข้าสู่ตาํแหน่งทางวชิาการ 
ข้าราชการและพนกังานมหาวทิยาลยัสายวิชาการท่ีมีอายเุกิน  45  ปีท่ีไมป่ระสงค์จะไปศกึษา 

ตอ่ในระดบัปริญญาเอก   มหาวิทยาลยัสนบัสนนุให้ทําผลงานทางวิชาการ   สําหรับมาตรการสนบัสนนุ

มหาวิทยาลยัดําเนินการ ดงันี ้  

 1.  จดัทําโครงการแมนํ่า้สามสายอยา่งตอ่เน่ือง 

           2.  จดัอบรมการทําวจิยัและการเขียนผลงานทางวิชาการ 

           3.  จดัทําชดุโครงการวิจยัเพื่อรับทนุ 

           4.  จดัสรรทนุตามทําเนียบนกัวิจยั 
  

ข้อเสนอแนะ 
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัเห็นวา่ทิศทางและมาตรการในการพฒันาบคุลากรของมหาวทิยาลยั  

ทัง้การศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอก  และการทําผลงานวิชาการ  มีความชดัเจนและเป็นไปได้    และ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้การดําเนินการบรรลเุป้าหมายที่กําหนด  ดงันี ้

 1.  การพฒันาบคุลากรเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัอนาคตของมหาวทิยาลยัและสทิธิสว่นบคุคล  

มหาวิทยาลยัจงึควรมีการสือ่สารให้บคุลากรของมหาวทิยาลยัมีความรู้  ความเข้าใจ  เร่ืองทิศทาง  เป้าหมาย  

วิธีการ  มาตรการในการสนบัสนนุให้อาจารย์ศกึษาตอ่ระดบัปริญญาเอก   การทําผลงานทางวิชาการ 

ท่ีมหาวทิยาลยักําหนด  ซึง่ได้รับความเห็นชอบด้านนโยบายและงบประมาณสนบัสนนุจากสภามหาวทิยาลยั 

 2.  มหาวทิยาลยัควรกําหนดตวัชีว้ดั และมาตรการตา่ง ๆ ท่ีชดัเจนท่ีบง่บอกถงึจํานวนคน  สาขาวชิา  

งบประมาณ  วิธีการ  ระยะเวลาของความสําเร็จตามเป้าหมาย    

3.  การพฒันาบคุลากรเป็นศกัยภาพองค์รวมของมหาวทิยาลยัจงึควรมีแผนพฒันาบคุลากรทัง้ระดบั

บคุคล  คณะ  และมหาวทิยาลยั   โดยสอดคล้องกบัแผนพฒันา และอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัในอนาคต 



4.  มหาวทิยาลยัควรแสวงหานวตักรรมในการพฒันาบคุลากร  โดยเฉพาะการศกึษาตอ่ระดบั

ปริญญาเอกให้มีหลากหลายรูปแบบ   ทัง้การทําข้อตกลงความร่วมมือการพฒันาบคุลากรระหวา่ง

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานีกบัมหาวทิยาลยัในและตา่งประเทศเพื่อสง่บคุลากรเข้าศกึษาตอ่ หรือ                            

ให้มหาวทิยาลยัตา่งประเทศเข้ามาสอน  ณ  มหาวิทยาลยัสว่นหนึง่ และไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ  ณ   

มหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนร่วมกนัอีกสว่นหนึง่ 

5.  การรับอาจารย์เข้ามาปฏิบตังิานในมหาวทิยาลยัในอนาคตควรรับอาจารย์ท่ีจบระดบัปริญญาเอก

เป็นอนัดบัแรก   แตห่ากมีความจําเป็นต้องรับอาจารย์ท่ีจบระดบัปริญญาโทจะต้องพิจารณาศกัยภาพใน

การศกึษาตอ่ระดบัปริญญาเอก และมีเง่ือนไขให้ไปศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอกในเวลาที่เหมาะสม 
  

 ประธานที่ประชมุนดัประชมุสภามหาวทิยาลยัฯ  ครัง้ท่ี  4/2551   ในวนัท่ี  18  เมษายน  พ.ศ. 2551  

13.30 น.  ณ   ห้องประชมุผดงุชาต ิ 

 

 

เลกิประชมุเวลา  16.25 น.  

 

นางสาวกตัตกิา   สขุกาล                 ผศ.สนุทร   พนูเอียด 

     ผู้บนัทกึการประชมุ             ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


