รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ
ครั้งที่ 1/2561
วันพุธที่ 3 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ
--------------------------------รายชื่อกรรมการผูมาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
รองประธานกรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม มูลเมือง
รองประธานกรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐปน ชื่นบาล
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชนาพร ขันธบุตร
กรรมการ
คณบดีคณะศิลปศาสตร
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต ปุกมณี
เลขานุการ
ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ ปนทะรส
ผูชวยเลขานุการ
รองผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝายวิชาการ
รายชื่อกรรมการผูลาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนิท สิทธิ
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร
2. อาจารย ดร.ธานินทร แตงกวารัมย
3. อาจารย ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
4. อาจารย ดร.ณัฐพล เลาหรอดพันธุ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม
1. นางสาวนฤมล คงขุนเทียน
2. นางสาวรักษพิกุล วงศจักร
3. นางสาวอาทิตยา ธรรมตา
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ติดราชการ
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เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการมาครบองคประชุมแลว ประธานฯ
ไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
-ไมมี1.2 เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม
ดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอใหที่ประชุ มพิ จารณาตามเอกสารรายงานการประชุ มที่นําเสนอตอที่
ประชุมนี้
มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โดยมีการ
แกไขดังนี้
1) หนาที่ 1 รายชื่อกรรมการผูมาประชุม ใหแกไขชื่อกรรมการลําดับที่ 5 จาก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐปน ชื่นบาล เปน ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ชนาพร ขันธบุตร
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณา การปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560)
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิชาเคมีป ระยุ กต (หลักสู ต รปรั บปรุ ง พ.ศ.
2560)
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1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560)
ตามหนังสือ คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิ ชาเคมี
ประยุกต ที่ ศธ 0523.4.3.1/90 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอนําสงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามที่ หลักสูต รวิ ทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต ไดนําเสนอ “ราง” หลักสูตรฯ เพื่อนําเขาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันอั งคารที่ 31 ตุลาคม
2560 และจากการประชุ มดั ง กล า วมี ม ติ ให ห ลั ก สู ต รฯ ดํ า เนิ น การแก ไ ขตามข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และยังมิตองแกไข “ราง” หลักสูตรดังกลาว โดยใหนําเสนอ
“ราง” หลักสูตรฉบับเดิมตอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา กอนนํากลับไปปรับแกครั้งเดียว แลว
จัดสงใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อจะไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวข องตอไป ดังเอกสาร
แนบมาพรอมนี้ และผ า นการเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ดั ง นี้
1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิ ชาการ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 8/2560 เมื่อ วันที่ 15
พฤศจิ ก ายน2560 พิ จ ารณาแล ว มีม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบการขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และใหนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ
2) ที ่ ป ระ ชุ ม คณ ะก รร มก าร บ ริ ห า รมห าวิ ท ย าลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
16/2560 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 พิจ ารณาแลว มีมติเห็น ชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีป ระยุกต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) และให นํา เสนอ
คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ด า นวิ ช าการ และสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให ค วาม
เห็ น ชอบตามลํา ดั บ
จึ ง ข อ นํ า เ ส น อ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี ป ระยุ ก ต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ต อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ด ังมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ
ตอที่ประชุมนี้
มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีป ระยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให นําเสนอตอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหค วามเห็น ชอบตอ ไป ทั้ งนี้ มี ขอสั งเกตและขอ เสนอแนะให
ปรับแกไขเพิ่มเติม ในประเด็น ดังตอไปนี้
1) เลมรายละเอียดหลักสู ตร มคอ. 2 หน า 9 หมวดที่ 1 ขอมูล ทั่ วไป ขอ 13
ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย ขอ 13.3 การบริหาร
จัดการ ใหเพิ่มเติมประเด็น หนวยงานภาครัฐ-ภาคเอกชนที่รวมสอน รวมฝกปฏิบัติดานทักษะ ใหเนน
ความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP) และ การสงเสริมบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility)
โดยให อาจารย และนัก ศึกษามีโ อกาสเข า ถึงความรู ทั กษะ ประสบการณ โจทย ป ญ หา ภายนอก
มหาวิทยาลัย
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2) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 11 หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ขอ 2.1 แผนพัฒ นา/เปลี่ย นแปลง ใหเ พิ่ ม ขอมูล ดัง นี้ “ใหเน นความร ว มมื อภาครั ฐ -ภาคเอกชน
(Public Private Partnership, PPP) และ การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวม
ภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) โดยใหอาจารยและนักศึกษา
มีโอกาสเขาถึงความรู ทักษะ ประสบการณ โจทยปญหา ภายนอกมหาวิทยาลัย ในภาคธุรกิจเอกชน
หรือหนวยงานของรัฐ และองคกรในตางประเทศ”
3) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 14 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหระบุรายละเอียด
ของคุณสมบัติของผูเขาศึกษา ของแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ใหชัดเจนกวานี้ เชน ระบุจํานวนปท่ี
มีประสบการณในการทํางาน หรือมีประสบการณในการทําวิจัยและตองมีผลงานวิจัยตีพิมพ
4) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 14 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2.4 กลยุท ธในการดําเนินการเพื่ อแกไขปญหา/
ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 ใหเพิ่มประเด็น ใหนักศึกษามีโอกาสฟงการบรรยายจากวิ ทยากร
พิเศษในภาคธุ รกิจเอกชน หรือหน วยงานของรัฐ มีโอกาสเข าเยี่ ยมชมโรงงาน/ธุ รกิ จเอกชน และ
องคกรในตางประเทศ ฝกตั้งโจทยปญหาและหาคําตอบ รวมทั้งการฝกทักษะและการฝกงาน
5) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 16 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ป ของแผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ที่ระบุจํ านวนรับในแตละแผนการ
ศึกษาจํานวนแผนละ 2 คนนั้น จํานวนรับนอยเกินไป เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและจุดคุมทุนของ
หลักสูตร ควรปรับเพิ่มจํานวนรับใหมากกวานี้ ทั้งนี้ใหสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) โดยใหอาจารยและนักศึกษามีโอกาสเขาถึง
ความรู ทักษะ ประสบการณ โจทยปญหา ภายนอกมหาวิทยาลัย ในภาคธุรกิจเอกชน หรือหนวยงาน
ของรัฐ และองคกรในตางประเทศ
6) ในศตวรรษที่ 21 สําหรับรายวิชาที่มีการบรรยายอยางเดี ยว ควรเนนทางดาน
ทักษะ (Skill) เพื่อใหเกิดการเรียนรูแบบใหม และมีการเรียนรูรวมกัน ควรเนนใหมีการสื่อสารระหวาง
กัน (Interactive) ใหปรับจํานวนหนวยกิตจาก 3 (3-0-6) หนวยกิต เปน 3 (2-3-5) หนวยกิต
7) หลักสูตรขาดการเรียนรู ในเรื่องใหญ ๆ 2 เรื่องคือ
1. การเปนผูนํา (Leadership) ที่อาจเพิ่มไดจากกิจกรรม หรือ โครงการ
เสริม เพื่อไมใหกระทบจํานวนหนวยกิต
2. ความเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) โดยในรายวิชาควรมีการ
สรางโอกาส (Opportunity) การเปนผูประกอบการ
8) หลักสูตรเคมีประยุกต จะเนนประยุกตในดานใด หรือเนนอุตสาหกรรมดานใด
เช น กระดาษ อาหาร พลั ง งาน สิ่ ง ทอ วั ส ดุ (Material) วั ส ดุ ชี ว ภาพ (Biomaterial) น้ํ า มั น
(Petroleum ) เครื่องสําอาง (Cosmetics) อาหารเสริม เพื่อสามารถใหเห็นเส นทางอาชีพและ
มองเห็นความสําเร็จ (Achievement) ที่ชัดเจนขึ้น หลักสูตรทางดานวิทยาศาสตร ตองมีความรวมมือ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตองคิดใหม เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
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โดยเฉพาะอุ ตสาหกรรมกาว (Glue) ตอ งมี ค วามรว มมื อจากต า งประเทศ ระยะเริ่ ม แรกต อ งนํา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกาวมาจากตางประเทศ เพื่อนํามาพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
9) ในศตวรรษที่ 21 ควรใชวิ ทยาศาสตร เ ป น ตั ว นํ า ทาง โดยแนะนํ า หนั ง สื อ
Convergance : The Idea at the Heart of Science และ The Industries of the Future เพื่อ
นําวิทยาศาสตรเปนตนแบบ
10) จุ ด เน น หรือ ลั กษณะพิ เ ศษของหลั กสู ต รเคมี ป ระยุ ก ต มี ค วามแตกต า งจาก
หลั ก สู ต รเคมี ป ระยุ ก ต ข องมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ อย า งไร จะทํ า อย า งไรให นั ก วิ ท ยาศาสตร เ ป น
ผูประกอบการซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญมาก นักศึกษาที่จบไปตองสามารถคิดสรางงานไดดวยตนเอง เพื่ อ
สรางงานขึ้นมา แตการจะทําอยางนั้นไดเปนเรื่องยาก ต องยอมรับวาอาจารยในมหาวิ ทยาลัยเปน
นัก วิช าการ ไมไดถูกฝกมาใหเปน ผูป ระกอบการ เพราะฉะนั้ น หลั กสู ตรจะมี กระบวนการจั ดการ
อยางไร โดยไมใชการจัดการดานเนื้อหา แตตองเนนกระบวนการ ใหผูประกอบการที่มีประสบการณ
มาสอนในเนื้อหาและไดเห็นผูที่ประสบความสําเร็จจริงรวมทั้งเปนการสรางแรงบันดาลใจ (Inspire)
แกนักศึกษาใหอยากคิด อยากทํา และตองทําอยางไรใหนักศึกษาอยากคิดอยากทํา หากยังสอนใน
ลั ก ษณะการบรรยายอย า งเดีย วจะเปน การสอนแบบเดิม ๆ การสร างแรงบั นดาลใจคงเกิ ด ไม ไ ด
อยางไรก็ตามทั้งอาจารยผูสอนและนักศึกษาคงตองเรียนรูไปดวยกัน เนื่องจากอาจารยผูสอนไดรับ
การเรียนรูมาในแบบเกา จึงตองมาชวยกันคิด ตองทํา โดยปรับปรุงกระบวนการจัดการการเรียนการ
สอน และตองมีจุดเนนของหลักสูตร
11) มหาวิทยาลัยแมโจ ตองมีการประชาสัมพันธการรับนักศึกษา
12) เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 74 หมวดที่ 4 การพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษา ในเลมหลักสูตร ไมไดแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตมีความเหมือน
หรื อ แตกตา งจากมหาวิ ทยาลัย อื่นๆ อย า งไร บัณ ฑิตของหลั ก สู ตรมีค วามแตกต า ง จุ ดเด น และ
คุณลักษณะพิเศษอยางไรบางสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของมหาวิทยาลัยอยางไร ควร
ระบุใหชัดเจน เชน การเปนผูนํา ความเปนผูประกอบการ โดยสามารถสอดแทรกเรื่องการเปนผูนํา
ระบุไวในกิจกรรมของรายวิชาสัมมนา
13) ในรายวิชาสัมมนา ควรมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหม โดยนําเรื่อง
ของการเปนผูนํา ความเปนผูประกอบการ เขามาสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน และแนะนํา
ใหปรับเพิ่มเติมเนื้อหาในเรี่องดังกลาวในคําอธิบายรายวิชา ทั้ง 4 รายวิชา
14) ควรมีการปรับวิธีการเรียนการสอน อาจารยผูสอนในหลักสูตรสอน 50 % และ
ใหเชิญอาจารยเปนวิทยากรภายนอกมาสอน หรือบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม หรือภาคเอกชน หรือ
อาจารยชาวตางประเทศ (นักธุรกิจ) มาสอนบาง เพื่อใหนักศึกษาไดเปดโลกทัศนใหม
15) ในการเรีย นการสอนหลักสู ต รควรมีก ารเรี ยนการสอนให แ ก นัก ศึก ษา อาทิ
แนวคิดในการประกอบธุรกิจรูปแบบใหม โดยนําแนวคิดจากหนังสือ The Industries of the
Future มาประยุกตใช
16) หลั ก สู ต ร ควรมุ ง เน น การสร า งผู ป ระกอบการ โดยนํ า ความรู ท างด า น
วิทยาศาสตร ทางดานเคมี ไปใชอยางไร โดยอาจารยของหลักสูตรสวนมากมีตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ถือวาเปนโอกาสของหลักสูตร ที่จะการ
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ทํางานวิจัยรวมกับภาคเอกชน ซึ่งเปนการเปดโอกาสในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงได ประเด็น
นี้ถือวาหลักสูตรมีพื้นฐานที่ดี และเปนโอกาสของหลักสูตรในอนาคต
17) เอกสารรายงานการออกแบบหลั กสู ต รดว ยแนวคิด การศึก ษาที่ มุง ผลลั พ ธ
(Outcome Based Education : OBE) ใหปรับแกไขผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (Program
Learning Outcome : PLO) ยังไมสะทอนใหเห็นถึงจุดเนนของหลักสูตร ใหปรับแกไขวิธีการเขียน
Outcome statement ใหม โดยใหตรวจสอบการใชขอความในแตละ PLO ในแตละหัวขอ ให
สอดคลองกับจุดเนนของหลักสูตร ระดับของหลักสูตร และใหแกไขในทุกแหงที่เกี่ยวของ โดยแกไข
ใหเปนไปตามลําดับขั้นของการเรียนรูของBloom’s Taxonomy
PLO
Outcome statement (เดิม)
Outcome statement (ใหม)
1 มี ร ะ เบี ยบ วิ นั ย รั บ ผิ ด ช อ บคุ ณ ธ ร ร ม จริยธรรมทางวิชาชีพ
2 มีความเขมแข็งทางวิชาการดานเคมี
ใหระบุจุดเนนของหลักสูตรวาเปนเคมีประยุกต
ประยุกตเพื่อใหเกิดการยอมรับ
ทางดานใด มีความแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น
อยางไร เคมีประยุกตคืออะไร จุดเดนคืออะไร
มีความเขมแข็งทางวิชาการดานเคมีประยุกต.
เพื่อใหเกิดการยอมรับ
3 มีกระบวนการคิดและถายทอดมีการตอ
ยอดความรู
4 มีทักษะกระบวนการดานการวิจัย
มี ทั ก ษะกระบวนการด า นการวิ จั ย สามารถ
ออกแบบการวิ จั ย ได และต อ ยอดองค ค วามรู
ทางดานเทคโนโลยีได
5 สามารถคนควาวารสารภาษาอังกฤษจัดทํา สามารถคนควาวารสารภาษาอังกฤษจัดทํา
รายงานและนําเสนอดวยภาษาอังกฤษ
รายงานและนําเสนอดวยภาษาอังกฤษในเชิง
วิชาการ ระดับนานาชาติได
6 สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม บุ ค คลต า งๆทั้ ง โดยตรงและโดยใช เ ทคโนโลยี ไ ด อ ย า ง
เหมาะสม
18) ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลักสูตร ใหถูกตองตามแบบฟอรมรายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) กรณีที่หลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจาก
ขอเสนอแนะตามมติท่ปี ระชุมขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย
โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 18 มกราคม 2560
และสงเอกสารหลักสูตรที่แกไขเรีย บรอยแลว และแบบรายงานข อมูล หลั กสู ตรตามแบบที่ สกอ.
กําหนด (มคอ.04) ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ จํานวน 1 ชุด และซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึก
ไฟล word นามสกุล xxx.doc และไฟล pdf นามสกุล xxx.pdf จํานวน 1 แผน ตอ สํานัก
บริห ารและพัฒ นาวิชาการ เพื่อนําเสนอต อ สํ านักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา (สกอ.) เพื่ อ
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรตอไป

-7-

ฯลฯ
เลิกประชุม เวลา 15.30 น.
นฤมล คงขุนเทียน
(นางสาวนฤมล คงขุนเทียน)
เจาหนาที่ปฏิบัติงานประชุม
ผูบันทึกรายงานการประชุม
รัชดาภรณ ปนทะรส
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาภรณ ปนทะรส)
ผูชวยเลขานุการฯ
ผูตรวจรายงานการประชุม
ภูสิต ปุกมณี
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิต ปุกมณี)
เลขานุการฯ
ผูตรวจรายงานการประชุม

สําเนาถูกต้อง
(นางสาวนฤมล คงขุนเทียน)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

