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รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร
คร้ังที่ 3/2559

วันจันทรที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมพินิตประชานาถ 1 ชั้น 1 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย

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

สังคมศาสตร
7. รองศาสตราจารยสุน ี โชติดลิก กรรมการผูแทนคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
8. ผูชวยศาสตราจารยปาริชาต ิ รัตนพล กรรมการผูแทนคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
9. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรอืง กรรมการและเลขานุการ
10. อาจารยสันตเิลศิ  เพ็ชรอาภรณ ผูชวยเลขานุการ
11. นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพียร ผูชวยเลขานุการ
12. นางสาวสุนติรา  สงวนศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ
13. นางสุชานาฎ  แวนแควน ผูชวยเลขานุการ

ผูลาประชุม
1. ศาสตราจารย ดร.ณรงค  ปนนิ่ม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย ดร.พิชิต  ฤทธิ์จรูญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย ดร.วรากร ไมเรยีง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. อาจารย ดร.ณัฐพล  ชุมวรฐายี ผูชวยเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชล ีไสยวรรณ คณบดี วิทยาลัยการฝกหัดครู / นําเสนอขอมูล

หมวดวชิาชีพครู
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรเลศิ อาภานุทัต รองผูอํานวยการสํานักสงเสรมิวชิาการและงาน

ทะเบยีน กลุมงานวชิาศกึษาทั่วไป
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3. รองศาสตราจารย ดร.ทวิัตถ มณโีชติ อาจารยประจํา วทิยาลัยการฝกหัดครู /
ใหขอมูลหมวดวชิาชีพครู

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พชัิย ไชยสงคราม อาจารยประจํา วทิยาลัยการฝกหัดครู /
ใหขอมูลหมวดวชิาชีพครู

5. อาจารย ดร.ปยะดา จุลวรรณา อาจารยประจํา วทิยาลัยการฝกหัดครู /
ใหขอมูลหมวดวชิาชีพครู

6. อาจารย ดร.อภชิาติ พยัคฆิน อาจารยประจํา วทิยาลัยการฝกหัดครู /
ใหขอมูลหมวดวชิาชีพครู

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณรุง ปภาพสษิฐ อาจารยประจํา วทิยาลัยการฝกหัดครู /
ใหขอมูลหมวดวชิาชีพครู

8. อาจารยอุมาพร ยุวชิต อาจารย ป ร ะ จํ า  คณะม นุ ษยศาสตร แล ะ
สังคมศาสตร / รวมประชุมหมวดวชิาศกึษาทั่วไป

9. อาจารย ดร.วไิลจติร นิลสวัสดิ์ อ าจารย ป ร ะ จํ า  คณะม นุ ษยศาสตร แล ะ
สังคมศาสตร / รวมประชุมหมวดวชิาศกึษาทั่วไป

10. อาจารยปรชีา จ่ันกลา อาจารยประจํา คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
/ รวมประชุมหมวดวิชาศกึษาทั่วไป

11. นางสาวปวณีา ชางหลอ นักวชิาการศกึษา วทิยาลัยการฝกหัดครู
12. นางสาวชลลดา เส็งแดง นักวชิาการศกึษา กลุมงานวชิาศกึษาทั่วไป
13. นายศุภนัฐ พอนรามัญ นักวชิาการศกึษา กลุมงานวชิาศกึษาทั่วไป
14. นางสาวพัชรยีา ชัยโชตริานันท นักวชิาการศกึษา กลุมงานวชิาศกึษาทั่วไป
15. นางณัฐธฌิา ศรวีิชัย เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป

กลุมงานวิชาศกึษาทั่วไป
16. นางสาวศุภมาศ แจงประจักษ นักวชิาการศกึษา กลุมงานวชิาศกึษาทั่วไป

เปดประชุมเวลา 13.30 น.
รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุม

ตามระเบยีบวาระที่กําหนด แทนรองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล ประธานที่ประชุมซึ่งติดภารกิจ
ดวน และจะเขาประชุมในวาระเพื่อพจิารณาวาระ 4.1

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ
ไมมี
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ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 2/2559
ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดมีการประชุม

ครัง้ที่ 2/2559 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
ช้ัน 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม
จํานวน 18 หนา รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

จงึเรยีนเสนอใหคณะกรรมการสภาวชิาการ พจิารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ที่
2/2559

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 2/2559 โดยมกีารแกไข ดังนี้
หนา 3 บรรทัดที่ 14 นับจากแถวลาง ใหแกไข “เปด1ประชุมเวลา”

เปน “เปดประชุมเวลา”

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเน่ือง
รองศาสตราจารยสุนี โชติดิลก กรรมการผูแทนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทวงถามความคืบหนา และใหติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดลอมในเอเชีย หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2558 ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 ถึงความคืบหนาในการแกไขปรับปรุงหลักสูตรฯ
เปนไปตามที่คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะหรือไม ใหรายงานตอคณะกรรมการสภาวิชาการถึง
ความคบืหนาในครัง้ตอไปดวย

มติที่ประชุม รับทราบ มอบฝายเลขานุการติดตามความคืบหนาและรายงานตอ
คณะกรรมการสภาวชิาการในครัง้ตอไป

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา
วาระ 4.1 เรื่องพิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ (ระดับปริญญาตรี) ประจําภาค

การศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย
ประธานที่ประ ชุมนํา เขาวาระที่ 4.1 เรื่ องการพิจารณาแตงตั้ งอาจารยพิ เศษ

ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จํานวน 1 ราย

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเสนอขอมูลการ
พจิารณาแตงตัง้อาจารยพเิศษ ระดับปรญิญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2558 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอนําเสนอช่ือ
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อาจารยพเิศษ เพื่อทําหนาที่ปฏิบัติการสอนระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา
2558 รายละเอยีดดังนี้

ระดับปรญิญาตรี
1) คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย

1.1) วาที่ ร.ต.ปรมนิทร  เพชรมณี สอนรายวชิา
5653202 ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ 3(3-0)

รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้
มติที่ประชุม เห็นชอบพจิารณาแตงตัง้อาจารยพเิศษ (ระดับปริญญาตรี) เพื่อทําหนาที่

ปฏิบัติการสอนระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2558 ประจําภาค
การศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2558 ประกอบดวย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย คือ
วาที่ ร.ต.ปรมินทร เพชรมณี และเพิ่มเติมขอมูล ป ที่สําเร็จการศึกษา ใหสมบูรณ ถูกตองตาม
รูปแบบการนําเสนอ ทัง้นี้ ใหขึ้นทําเนยีบอาจารยพเิศษไวเปนฐานขอมูลเพื่อการสบืคนตอไป

วาระ 4.2 เรื่องพจิารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
คณะม นุษยศาสตร และสั งคมศาสตร  หลั กสู ต ร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ช า
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเสนอขอมูล เรื่อง
พิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร(สมอ.08) ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
ฉบับป พ.ศ. 2556 รายละเอยีดดังนี้

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษารับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 แลวนัน้

เนื่องจากผูชวยศาสตราจารยสุภาพร ดุษฎพีฤตพิันธ ซึ่งเปนอาจารยประจําหลักสูตร ได
เกษียณอายุราชการแลว ดังนั้นเพื่อใหการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย สาขาวิชาบรรณารักษ
ศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิมผูชวยศาสตราจารยสุภาพร ดุษฎีพฤติ
พันธ เปน อาจารยนนทนันท  แยมวงษ ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศกึษาไดกําหนดไวและตามแผนพัฒนาหลักสูตร

มติที่ประชุม เห็นชอบการนําเสนอพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08)
ระดับปรญิญาตรี หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
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ฉบับป พ.ศ. 2556 ทัง้นี้ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ทั้งนี้เมื่อแกไข
เรียบรอยแลว ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร
และสภามหาวทิยาลัย เพื่อนําสง สกอ. ตอไป

วาระ 4.3 เรื่ อ ง  พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หมวดวิชาชีพค รู
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 วทิยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เอกสารนอก
เลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเขาวาระ 4.3
เรื่อง พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 วิทยาลัยการ
ฝกหัดครู มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี ไสยวรรณ คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู นําเสนอเรื่อง
พจิารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 วิทยาลัยการฝกหัด
ครู รวมกับผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณรุง ปภาพสิษฐ อาจารยประจําวิทยาลัยการฝกหัดครู
ใหขอมูลการปรับมาตรฐานวิชาชีพครู ใหเปนไปตามเกณฑของคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพครู
พ.ศ. 2556 โดยวิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มี
พันธกจิในการผลติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่คุรุสภา และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ซึ่งในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร ใหไดรับใบอนุญาต
เปนผูปรักอบวชิาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 นั้น จะตอง
ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามขอบังคับครุุสภา วาดวยมาตรฐานวชิาชีพครู พ.ศ. 2556 ใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาไมเกนิสามปนับหลังจากวันที่ขอบังคับนี้ใชซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
4 ตุลาคม 2556 รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมีเงื่อนไขใหปรับตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และสรุปภาพรวมของคณะกรรมการสภาวิชาการตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หมวดวชิาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดังนี้

1) ใหปรับแกตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการไดใหเสนอแนะไวในเลม
2) ใหปรับรูปแบบในเลมหมวดวิชาชีพครู ใหเปนรูปแบบเดียวกับเลมของหมวดวิชา

ศกึษาทั่วไป
3) ใหปรับตารางเทียบรายวิชาเดิม(9 มาตรฐาน) กับรายวิชาใหม (11 มาตรฐาน)

เพื่อใหเห็นถงึความเปลี่ยนแปลงและแตกตางระหวาง(9 มาตรฐาน)กับ(11 มาตรฐาน) ของวชิาชีพครู
4) ในหนา 28-29 ผังกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวชิาหมวดวชิาชีพครู ()ความรับผิดชอบหลัก และ()ความรับผิดชอบรอง ใหคณะ/วิทยาลัยรวม
ประชุมในการสรางเด็กมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร
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วาระ 4.4 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2559 กลุมงานวชิาศึกษาท่ัวไป สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (เอกสาร
นอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเขาวาระ 4.4 เรื่อง
พจิารณาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 กลุมงานวิชาศึกษาทั่วไป
สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน (เอกสารนอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรเลิศ อาภานุทัต รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน กลุมงานวิชาศึกษาทั่วไป นําเสนอเรื่องพิจารณาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2559 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนกลุมวิชาหนึ่งที่สอนในหลักสูตรปริญญาตรี
ทุกหลักสูตรโดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนมนุษยที่สมบูรณ ควบคูไปกับการสอน
วิชาในกลุมวิชาชีพ ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนกําลังคน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงเล็งเห็นวา
หมวดวชิาศกึษาทั่วไปมคีวามสําคัญอยางยิ่งในการผลติบัณฑติใหเปนกําลังคนที่สมบูรณ มีทั้งความรู
ทักษะ และคุณลักษณะสวนบุคคล

กลุมงานวิชาศึกษาทั่วไป สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอนําเสนอหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ตอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณา
รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

มติที่ประชุม เห็นชอบโดยมีเงื่อนไขใหปรับตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ สรุปภาพรวมของคณะกรรมการสภาวิชาการตอหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ดังนี้

1) ใหปรับแกตามที่คณะกรรมการสภาวชิาการไดใหเสนอแนะไวในเลม
2) รายวิชาบังคับมีความเปนนามธรรมสูงมากหลายรายวิชา เชน พัฒนาตนคน

พระนคร, คุณคา ความงาม คุณธรรม ความสุข, รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และโลกรวมสมัย เปนตน
3) ความเช่ือมโยงกับคณะ ในประเด็นที่กระจายอยูตามรายวชิาตางๆ แสดงใหชัดเจน
4) การเขียนคําอธิบายรายวิชาเขียนใหเปนลักษณะเฉพาะใหมากกวานี้ เพราะอาจ

ซ้ําซอนกับรายวชิาอื่น
5) ในหนา 9 ไมควรกําหนดขอยกเวนเพยีงกลุมใดกลุมหนึ่งตองเรยีนทัง้หมด
6) ในหนา 57 ตารางเปรยีบเทยีบหมวดวชิาศกึษาทั่วไปเดมิ และฉบับปรับปรุง ควรใส

พ.ศ. กํากับเพื่อใหเห็นถงึความแตกตาง
7) ในหนา 25-27 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูฯ

()ความรับผิดชอบหลัก และ()ความรับผิดชอบรอง ควรปรับใหเปนมาตรฐานในการสรางเด็กของ
มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร
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วาระ 4.5 เรื่อง ขอปรับปรุงหลักสูตรระดับปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลัยในสวน
ของหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป กลุมงานวิชาศึกษาท่ัวไป สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเขาวาระ 4.5 เรื่อง ขอ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในสวนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมงานวิชา
ศกึษาทั่วไป

ศาสตราจารย ดร.พรเลิศ อาภานุทัต รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน กลุมงานวิชาศึกษาทั่วไป นําเสนอเรื่องขอปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยในสวนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมงานวิชาศึกษาทั่วไป สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบยีน รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

มตทิี่ประชุม เห็นชอบ ใหใชกับหลักสูตรป พ.ศ. 2560 ที่พัฒนา/ปรับปรุงใหม

วาระ 4.6 เรื่อง พิจารณา(ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง
หลักเกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม(เอกสาร
นอกเลม)

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ นําเขาวาระ 4.6 เรื่อง
พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง หลักเกณฑมาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม (เอกสารนอกเลม) รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบยีบวาระนี้

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยใหแกไขตามที่คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะไวโดยให
ปรับขอความใน (ขอ 4) ใหเหมาะสม

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไมมี

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 เรื่องนัดประชุมคร้ังตอไปในเดอืนมนีาคม 2559
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ แจงที่ประชุม เรื่องการ

นัดหมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในเดือนมีนาคม 2559 โดยกําหนดเปนวันพุธที่ 30
มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ฝายเลขานุการ ประสานแจงคณะกรรมการสภาวิชาการทราบ
ตอไป

มติที่ประชุม รับทราบ
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ปดประชุมเวลา 16.30 น.

ผูจดบันทกึการประชุม
นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพียร
นางสาวสุนติรา สงวนศักดิ์
นางสุชานาฏ แวนแควน

ผูตรวจรายงานการประชุม
อาจารยสันตเิลศิ เพ็ชรอาภรณ

ผูชวยเลขานุการ


