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รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร
คร้ังที่ 1/2559

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย

ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.วรากร ไมเรยีง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย ดร.สุทธินันทน  พรหมสุวรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง กรรมการผูแทนวทิยาลัยการฝกหัดครู
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤชนนท บงึไกร กรรมการผูแทนคณะวทิยาการจัดการ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรนิทร  อนิทพรหม กรรมการผูแทนคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
8. รองศาสตราจารยสุน ี โชติดลิก กรรมการผูแทนคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
9. ผูชวยศาสตราจารยปาริชาต ิ รัตนพล กรรมการผูแทนคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
10. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรอืง กรรมการและเลขานุการ
11. อาจารย ดร.ณัฐพล  ชุมวรฐายี ผูชวยเลขานุการ
12. อาจารยสันตเิลศิ  เพ็ชรอาภรณ ผูชวยเลขานุการ
13. นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพียร ผูชวยเลขานุการ
14. นางสาวสุนติรา  สงวนศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ
15. นางสุชานาฎ  แวนแควน ผูชวยเลขานุการ

ผูลาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.ณรงค  ปนนิ่ม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย ดร.พิชิต  ฤทธิ์จรูญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
1. อาจารย ดร.มณฑล  จันทรแจมใส คณบดีคณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม /

ร ว ม นํ า เ ส น อ ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมยั่งยืน
และสิ่ งแวดลอมในเอเ ชีย หลักสูตรใหม
พุทธศักราช 2559
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2. อาจารย ดร.ศุภลักษณ ใจเรอืง อาจารยประจําคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม /
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมยั่งยนื
และสิ่งแวดลอมในเอเชีย หลักสูตรใหม
พุทธศักราช 2559 /ผูนําเสนอหลักสูตร

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาวุฒ ิขุนทอง อาจารยประจําคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม /
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมยั่งยนื
และสิ่งแวดลอมในเอเชีย หลักสูตรใหม
พุทธศักราช 2559 /ผูรวมนําเสนอหลักสูตรฯ

4. อาจารยวรัญู  ศริวิรรณ อาจารยประจําคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม /
อาจารยประจําหลักสูตรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมยั่งยนื
และสิ่งแวดลอมในเอเชีย หลักสูตรใหม
พุทธศักราช 2559 /ผูรวมนําเสนอหลักสูตรฯ

เปดประชุมเวลา 09.30 น.

รองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล ประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและ
ดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระที่กําหนด

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ

ไมมี

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 12/2558
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ รายงานวาฝายเลขานุการ

สภาวชิาการไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันจันทรที่ 28
ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรียบรอยแลว จํานวน 9 หนา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบยีบวาระนี้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 12/2558 โดยไมมกีารแกไข
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ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเน่ือง

ไมมี

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา

4.1 เรื่องพจิารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ประจําภาคการศึกษาที่
2 ปการศึกษา 2558 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จํานวน 2 ราย

ประธานที่ประชุมนําเขาวาระที่ 4.1 เรื่องพิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ (ระดับปริญญาตรี)
ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร  จํานวน 2 ราย

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเสนอรายช่ืออาจารย
พิเศษเพื่อทําหนาที่ปฏิบัติการสอนระดับปริญญาตรี สังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ประจําภาค
การศกึษาที่ 2 ปการศกึษา 2558 (เดอืนมกราคม – เมษายน) รายละเอยีดดังนี้

1) นายธรีทูล  แกวเครอืคํา สอนรายวิชา
6512210 การจัดการการจัดหา 3(2-2)

2) ดร.สุพัชรี  สุปรยิกุล สอนรายวิชา
2500116 กฎหมายในชีวติประจําวัน 3(2-2)
6513103 การจัดการบรรจุภัณฑและการลําเลยีงวัสดุ 3(2-2)

รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระ 4.1
มติที่ประชุม เห็นชอบ พิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษเพื่อปฏิบัติการสอนในระดับ

ปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติพระนคร จํานวน 2
ราย คือ 1) นายธีรทูล แกวเครือคํา โดยใหปรับแกคุณวุฒิ/สาขาวิชา และสถาบันการศึกษาที่สําเร็จให
เปนภาษาไทย และ2) ดร.สุพัชร ีสุปรยิกุล

4.2 เรื่องพจิารณาหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมยั่งยืน
และสิ่งแวดลอมในเอเชีย หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2558 สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร

ประธานที่ประชุมนําเขาวาระที่ 4.2 พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอมในเอเชีย หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2558 สังกัดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร

อาจารย ดร.ศุภลักษณ ใจเรือง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร นําเสนอหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอมในเอเชีย หลักสูตรใหม พุทธศักราช
2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรขึ้นเพื่อรองรับผูที่สําเร็จ
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การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่หลากหลาย ไดแก หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตร
วศิวกรรมศาสตร และหลักสูตรวทิยาศาสตร ที่มคีวามประสงคจะเพิ่มพูนความรูและความสามารถดาน
อาคารและสิ่งแวดลอม ซึ่งเนนรูปแบบสถาปตยกรรมในเอเชีย ไดแก การอนุรักษพลังงานในอาคาร การ
ออกแบบอาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมการอนุรักษสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม ดานวัฒนธรรม
และประวัตศิาสตร การสงวนรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในเอเชีย ฯลฯ ผูที่สําเร็จในหลักสูตรนี้จะได
เพิ่มพูนศักยภาพดานการปฏบิัตวิชิาชีพที่มอียูใหสูงมากขึ้น

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร  ไดพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมยั่งยืนและ
สิ่งแวดลอมในเอเชีย หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2558 ตอคณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อโปรด
พจิารณาเห็นชอบหลักสูตร รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุมในวาระ 4.2

มติที่ประชุม เห็นชอบ การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอมในเอเชีย หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2558 โดยมีเงื่อนไขใหปรับแก
ไขตามที่คณะกรรมการไดใหขอเสนอใหปรับปรุง ดังนี้

1. หนา ปก และ ปกรองใหแกไข “พุทธศักราช 2558” เปน “พุทธศักราช 2559” ทุก
หนาที่ปรากฏ

2. หนา 1 ขอ 5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป ใหระบุขอความความ
เพิ่มเตมิตอทายประโยค เปน “หลักสูตรระดับปรญิญาโท 2 ป ใชเวลาศกึษาไมเกนิ 5 ปการศกึษา”

3. หนา 2 ขอ 6.1 แกไข พ.ศ. 2558 เปน พ.ศ. 2559
ขอ 7 แกไข “...ในปการศกึษา 2560” เปน “...ในปการศกึษา 2561”
ขอ 8.3 ใหตัดคําวา “องคกรอสิระ” ออก

4. หนา 3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ลําดับ 3 นายศุภลักษณ  ใจเรือง รายช่ือ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรซ้ํากับหลักสูตรสาขาวชิาการจัดการเทคโนโลย ีในระดับปรญิญาเอก

5. หนา 6 ขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร ใหปรับลําดับขอใหม ดังนี้
- แกไขขอ 1.3.1 เปน ขอ 1.3.3
- แกไขขอ 1.3.2 เปน ขอ 1.3.1
- แกไขขอ 1.3.3 เปน ขอ 1.3.2

6. หนา 8 ขอ 2.2.1 ใหตัดขอความ “สถ.บ. วท.บ. วศ.บ. รป.บ. และ น.บ.” ออก และ
ปรับขอความเปน “และคุณวุฒอิื่นที่มปีระสบการณทางดานนี้”

ขอ 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  ใหเพิ่มปญหา และแนวทางการแกไข
ปญหาของนักศึกษาแรกเขา ควรระบุใหชัดเจน เชน  ขาดพื้นฐานทางดานสถาปตยกรรม เขียนแบบ
แกปญหาโดย เชน จัดใหเรยีนรายวชิาเสรมิพื้นฐานในภาคฤดูรอน เปนตน
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7. หนา 9 ขอ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ป ให
ปรับปการศกึษาจากเดมิ 2559 เปน 2560, 2560 เปน 2561, 2561 เปน 2562, 2562 เปน 2563 และ
2563 เปน 2564

ขอ 2.6 งบประมาณตามแผน ใหปรับปการศึกษาจากเดิม 2559 เปน
2560, 2560 เปน 2561, 2561 เปน 2562, 2562 เปน 2563 และ 2563 เปน 2564

8. หนา 10 ขอ 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร ใหแกไขขอความ “แผน ก” เปน “แผน ก แบบ
ก 2” ใหถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2551

9. หนา 11 รหัสวชิา 586-5508 สัมมนาสถาปตยกรรมยั่งยนืและสิ่งแวดลอมในเอเชีย
ใหตัดคําวา “สัมมนา” และ “ในเอเชีย” ออก และแกไขในหนา 17 ดวย

ใหตรวจสอบรายวชิาในหนา 11 ทุกรายวชิาที่มีช่ือซ้ํากับช่ือสาขาวิชา ใหแกไข
ใหถูกตองเหมอืนกันทุกหนาที่รายวชิาเหลานี้ปรากฏอยู

ขอ 1.2) วิชาเลือกใหแกไข “แผน ก (แบบ ก 2)” เปน แผน ก แบบ ก 2”
เพื่อใหถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2551

ใหเพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาเลือก ควรเปน 2 เทาของรายวิชาเลือกเรียนใน
ระดับปรญิญาโท

10. หนา 12 ขอ 3) วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ (แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ 12
หนวยกติ / แผน ข การคนควาอสิระ 6 หนวยกติ)

10.1 รหัสวิชา 586-6901 วิทยานิพนธ 12 ควรแยกเปน 3 ชวง และเพิ่ม
รหัสรายวชิาใหมอกี 2 รายวชิา ดังนี้

- 586-6901 วทิยานพินธ 1 แผน ก แบบ ก 2 3 หนวยกติ
- 586-6902 วทิยานพินธ 2 แผน ก แบบ ก 2 3 หนวยกติ
- 586-6903 วทิยานพินธ 3 แผน ก แบบ ก 2 6 หนวยกติ

10.2 รหัสวิชา 586-6926 การศึกษาคนควาอิสระ 6 ใหแกไข ช่ือวิชา
“การศึกษาคนควาอิสระ” เปน “การคนควาอิสระ”ควรแยกเปน 3 ชวง และเพิ่มรหัสรายวิชาใหมอีก 2
รายวชิา ดังนี้ - 586-6926 การคนควาอสิระ 1 2 หนวยกติ

- 586-6927 การคนควาอสิระ 2 2 หนวยกติ
- 586-6928 การคนควาอสิระ 3 2 หนวยกติ

11. หนา 13 ขอ 3.1.4 แผนการศึกษา (แผน ก แบบ ก 2) เสนอแนะใหจัดแผนการเรียน
ดังนี้

- รายวิชา 586-6901 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก 2 3 หนวยกิต จัดให
ศกึษาใน ปที่ 1 ภาคการเรยีนที่ 2
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- รายวิชา 586-6902 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก 2 3 หนวยกิต จัดให
ศกึษาใน ปที่ 2 ภาคการเรยีนที่ 1

- รายวิชา 586-6903 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก 2 6 หนวยกิต จัดให
ศกึษาใน ปที่ 2 ภาคการเรยีนที่ 2

สวน แผน ข การคนควาอิสระ 6 หนวยกิต เสนอแนะใหจัดแผนการเรียน
ดังนี้

- 586-6926 การคนควาอิสระ 1 2 หนวยกิต จัดใหศึกษาใน ปที่ 1 ภาค
การเรยีนที่ 2

- 586-6927 การคนควาอิสระ 2 2 หนวยกิต จัดใหศึกษาใน ปที่ 2 ภาค
การเรยีนที่ 1

- 586-6928 การคนควาอิสระ 3 2 หนวยกิต จัดใหศึกษาใน ปที่ 2 ภาค
การเรยีนที่ 2

12. หนา 17 รหัสวิชา 586-5108 ระเบียบวิธีวิ จัยทางสถาปตยกรรมยั่ งยืนและ
สิ่งแวดลอมในเอเชีย ใหเพิ่มคําวา “สถิติและ” นําหนาช่ือรายวิชา เปน “สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทาง
สถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม”

- รหัสวิชา 586-5508 สัมมนาสถาปตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอมใน
เอเชีย ใหตัดคําวา “สัมมนา” และ “ในเอเชีย” ออก

13. หนา 25 ขอ 3.2.3 อาจารยพิเศษ ใหเพิ่มชองโดยใสรายละเอียดระบุสถานที่ทํางาน
ดวย

14. หนา 34-35 ขอ 4 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานฯ ในขอ 5 ทักษะ
การวเิคราะหสื่อสารและการใชเทคโนโลย ีใหตัดชอง 3-4 ออก

15. หนา 35 ขอ 4 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานฯ
- รหัสวชิา 586-6217 การศกึษาพเิศษ ใหแกไขช่ือรายวชิาใหตรงกับหนา 11

16. หนา 128 ภาคผนวก 7 ใหแกไข “คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร” เปน
“หนังสอืเชิญผูทรงคุณวุฒวิพิากษหลักสูตร”

17. หนา 129 ใหตัดคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการวิพากษหลักสูตรฯ ออก เพราะ
รายช่ือซ้ําซอนกับคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

18. หนา 136 ใหตัดหนังสือเชิญเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร ของรอง
ศาสตราจารยสุภาวด ี รัตนมาศ  ออก เพราะซ้ํากับคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

19. หนา 137 ใหตัดรายช่ือผูทรงคุณวุฒริวมวพิากษหลักสูตรในลําดับที่ 1 ออกและใหเพิ่ม
สาขาวชิา ในลําดับที่ 7

20. หนา 105 -107 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 5 นาย
วรัญู ศริวิรรณ ใหเพิ่มบทความทางวชิาการ อยางนอยกวา 2 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง
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สรุปภาพรวมของคณะกรรมการสภาวิชาการตอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวชิาสถาปตยกรรมยั่งยนืและสิ่งแวดลอมในเอเชยี หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2558 ดังน้ี

1) ช่ือปริญญา “สถ.ม. หรือ วท.ม. สภาวิชาชีพควบคุมเฉพาะปริญญาตรี ไมได
ควบคุมในระดับปรญิญาโท ใหคณะกรรมการพจิารณาดวย

2) คุณสมบัติผูสมัครเขาศึกษา เชน วท.บ. วศ.บ. ควรระบุใหชัดเจน สวน รป.บ. น.บ.
จะมพีื้นฐานการศกึษาระดับปรญิญาตรเีพยีงพอที่จะเขาศกึษาหรอืไม ในหนา 8

3) อาจารยพเิศษ ใหระบุสถานที่ทํางาน ในหนา 25
4) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรไมควรมี

รายช่ือซ้ํากัน ในหนา 127-129
5) ช่ือสาขาวิชากวาง ควรปรับใหกระชับ เชน สถาปตยกรรมอาเซียนและสิ่งแวดลอม

หรือ สถาปตยกรรมเปรียบเทียบและสิ่งแวดลอม เปนตน ควรตัดคําวา “ในเอเชีย” ออก ใหพิจารณา
ตัง้แตหนา 11-21

6) คําอธบิายรายวชิาบางรายวชิากวางเกินไป ปรับในกระชับเนื่องจากรายวิชาซ้ําซอน
กับช่ือสาขาวชิา

7) ใหเพิ่มรายวชิาปรับพื้นฐานสําหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางดานสถาปตยกรรมนอย
หรอืในศาสตรที่เปดสอน

8) ควรออกแบบหลักสูตรใหครอบคลุม แยกประเทศที่ใหศึกษาใหชัดเจน  และลง
รายละเอยีดในรายวชิาใหเห็นในเชิงประจักษ เชน เกาหลใีต ญี่ปุน อนิเดยี เปนตน

9) ควรกําหนดขอบเขตของการทําวิทยานิพนธ เชน ในประเทศ ตางประเทศ หรือ ใน
โชนภูมภิาคเอเชีย เปนตน

10) ใหทางคณะกรรมการบริหารพัฒนาหลักสูตร พิจารณาเปาหมายการจัดการศึกษา
ใหชัดเจน นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการไปพิจารณาสิ่งไหนที่ควรแกไขไดและแกไข
ไมไดเพราะอะไร

11) พสิูจนอักษรทุกหนากอนการเขาเลมทุกครัง้

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไมมี



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ คร้ังท่ี 1/2559 (วันพุธท่ี 20 มกราคม พ.ศ.2559) หนา 8 จาก 8

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 ปฏิทินกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ประจําป 2559

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเขาวาระที่ 6.1 ปฏิทิน
กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําป 2559 ไดแจง
กําหนดวันประชุมเปนทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน ยังคณะกรรมการสภาวิชาการทราบตามความในเอกสาร
รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามวาระ 6.1

มติที่ประชุม รับทราบตามที่แจงในเลมเอกสารการประชุม ครัง้ที่ 1/2559

6.2 เรื่องนัดประชุมคร้ังตอไปในเดอืน กุมภาพันธ 2559
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ แจงที่ประชุม เรื่องการนัด

หมายการประชุมคระกรรมการสภาวิชาการในเดือน กุมภาพันธ 2559 โดยกําหนดเปนวันพุธที่ 17
กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ฝายเลขานุการ ประสานแจงคณะกรรมการสภาวิชาการทราบ
ตอไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 12.00 น.

ผูจดบันทกึการประชุม
นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพียร
นางสาวสุนติรา สงวนศักดิ์
นางสุชานาฏ แวนแควน

ผูตรวจรายงานการประชุม
อาจารยณัฐพล ชุมวรฐายี

ผูชวยเลขานุการ


