
รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 7 /2550  

วันท่ี  10  กรกฎาคม  2550  
ณ   หองประชมุสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 

.................................................................. 
รายนามผูมาประชมุ 

1. ศาสตราจารย ดร.เกษม จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย                                                
2. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ  อธิการบดี   
3. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักด์ิ บุญสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
4. นายพีระศักด์ิ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                            
5. แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                   
6. นายมานพ ดีม ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   
7. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        
8. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                          
9. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
10. ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจํา 
11. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา มิ่งฉาย กรรมการจากคณาจารยประจํา                        
12. ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักด์ิ บังเมฆ กรรมการจากคณาจารยประจํา  
13. อาจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจํา 
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ        
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                                         

 
รายนามผูไมมาประชมุ   

1. นายธีระวัฒน ภัทรานวัช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                                       ติดภารกิจ 
2. นายแพทยชาญชัย ศิลปอวยชัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ 
3. นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                   ติดภารกิจ               
4. นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                   ติดภารกิจ     
5. นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                                             ติดภารกิจ         
6. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                   ติดภารกิจ           
7. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                   ติดภารกิจ 
8. อาจารย ดร.วิวรรธน มุขดี กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                     ไปราชการ 
9. อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร                     ไปราชการ 

 
 

รายนามผูเขารวมประชุม ……/ 
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รายนามผูเขารวมประชมุ 

1. นางสาวนิธิวดี คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 
2. นางวาสนา ผูบุญ ผูชวยเลขานุการ  
3. นางสาวนิรชา คมสัน ผูชวยเลขานุการ 
4. นายดํารงค วงษพรวน ผูชวยเลขานุการ 

 

เปดประชมุ เวลา  09.30  น.  
 

ศาสตราจารย ดร.เกษม  จนัทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชมุ และดําเนนิการตามระเบียบ         
วาระการประชมุ  

 

ระเบยีบวาระท่ี  1  เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ 
 

  1.1   การตอนรับอธิการบด ีและผูบริหารจาก University  of   North  Texas   
 

อธิการบดแีจงใหท่ีประชุมทราบวา   สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนผูประสานงานใหมีการลงนามความรวมมือ
ทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับ University  of   North  Texas  จากท่ีไดมีการประสานงานกัน
อยางตอเนื่อง  เมื่อวันท่ี  9  กรกฎาคม  2550 ท่ีผานมาไดมีพิธีลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ  35  แหง 
กับ  University  of   North  Texas  โดยมีเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนประธาน  ท้ังนี ้                        
มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แหง ที่ไมไดรวมลงนามความรวมมือทางวิชาการครั้งนี้   ไดแก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ   ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการแลว  มหาวิทยาลัยไดนําคณะจาก 
University  of   North  Texas  เขาพบนายกรัฐมนตรี โดยการประสานงานของคุณชาญ   อัศวโชค  โดยนายกรัฐมนตร ี              
ไดกลาวขอบคุณคณะจาก University  of   North  Texas ท่ีไดใหความชวยเหลือมหาวิทยาลัยราชภัฏและหวังวาความ
รวมมือดังกลาวนี้จะขยายผลและเจริญเติบโตไปไดดวยดี พรอมท้ังกลาววายินดีใหการสนับสนุนโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการดวย  

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้  คณะจาก  University  of   North  Texas  ไดเดินทางมาหาวิทยาลัย  ซึ่ง มหาวิทยาลัย          
ไดจัดพิธีตอนรับอยางสมเกียรติ  และจะมีการเล้ียงรับรอง  ณ  สโมสรเข่ือนสิริกิต์ิ  จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยรวมงานเลี้ยงตอนรับดังกลาวดวย  

 

ท่ีประชุม รับทราบ   
 
 
 

1.2  การจัดสรรอัตรา ........../ 
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1.2 การจัดสรรอัตราสําหรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
 

อธิการบดีแจงใหท่ีประชุมทราบวา มติคณะรัฐมนตร ีในการประชุมเมื่อวันที ่ 12  มิถุนายน  2550  ท่ีประชุม            
ไดอนุมัติกรอบอัตรากําลังใหมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน  402   อัตรา  แบงเปนอัตราสายวิชาการ จํานวน 191  
อัตรา  และอัตราสายสนับสนุน  จํานวน  211  อัตรา  ซึ่งมหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินการ (ราง) หลักเกณฑการเขาสู
กรอบอัตรากําลังดังกลาว  

 

ท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบยีบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชมุ ครัง้ท่ี  6 / 2550 
 

เลขานกุารสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 / 2550 เมื่อวนัท่ี 29  มิถนุายน 
2550   จํานวน  16   หนา  เรียบรอยแลว  จึงนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติท่ีประชมุ รับรองรายงานการประชมุ ครั้งท่ี  6 / 2550   เมื่อวันท่ี  29  มถุินายน  2550  โดยใหมีการแกไข  ดังนี ้
วาระท่ี  3.2   ขอเสนอแนะ   ขอ 3   ใหแกไขเปน   “3.  การกระทําผิดจรรยาบรรณในขอบังคับนี ้ กําหนดวาเปนการกระทํา
ผิดวนิยัและใหดําเนนิการทางวินยัแกขาราชการผูนั้น  ควรระบุใหชัดเจนวาการกระทําผิดจรรยาบรรณใดเปนการกระทํา
ผิดวนิยั หรอืการกระทําผิดจรรยาบรรณใดเปนการกระทําผิดวนิยัรายแรง”   

 

ระเบยีบวาระท่ี  3  เร่ืองสบืเนื่อง 
 

3.1 ความคืบหนาการศึกษาดูงานดานการศึกษาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย  
 

ความเปนมา  สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6 / 2550   เมื่อวันท่ี  29  มิถุนายน  2550  ที่ประชุมไดเห็นชอบ
แตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการศึกษาดูงานตางประเทศดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  และคณาจารย  รายละเอียดความทราบแลวนั้น  บัดนี ้  คณะอนุกรรมการไดดําเนินการหารือ
โครงการศึกษาดูงานในเบื้องตนแลว   ไดสาระ ดังนี ้ 

  1.  หลักการจัดการศึกษาดูงานตางประเทศ ป 2550  ไดกําหนดการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ณ  ประทศสวิสเซอรแลนด – ออสเตรีย และประเทศเยอรมันน ี ระหวางวันท่ี  10 – 18  กันยายน  2550  

2.  ขอรับการสนับสนุนทุนใหคณาจารยของมหาวิทยาลัย ไดไปศึกษาดูงานทุกคน  คนละประมาณ 25,000 บาท 
โดยจะจัดการศึกษาดูงาน เปน 3 สาย  ดังนี้  

    สายท่ี 1 : ดูงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
   สายท่ี 2 : ดูงานดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   สายที่ 3 : ดูงานดานครุศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 

 โดยจะจัดการศึกษาดูงาน เปน  3  ชวงเวลา  ตามความสนใจของกลุม  และเมื่อกลับจากศึกษาดูงานจะจัดการประชุม
เพ่ือเสนอการรายงานทางวิชาการ จากประเทศท่ีศึกษาดูงานตอมหาวิทยาลัย 

 
ประเด็นนําเสนอ ....../ 
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ประเด็นนําเสนอ   

1. ขอความเห็นชอบ โปรแกรมการศึกษาดูงานของกรรมการสภามหาวิทยา ลัยราชภัฏอุตรดิตถ   
2.     ขออนุมัติในหลักการ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาดูงาน สําหรับคณาจารยของมหาวิทยาลัย   

มติท่ีประชุม   
1. มอบหมายให  กรรมการพิจารณาโปรแกรมการศึกษาดูงาน  และหากกรรมการทานใดตองการเสนอแนวคิด ขอใหสง 
ขอมูลให ศาสตราจารย ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ  เพ่ือดําเนินการตอไป    
2.  อนุมัติในหลักการ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาดูงาน สําหรับคณาจารยของมหาวิทยาลัย ภายในปงบประมาณ 
พ.ศ.2551     
3.     เห็นชอบ ใหรองศาสตราจารยปญญา   สุขแสน  และอาจารย ดร.ภาณุ   สิทธิวงศ  เดินทางไปศึกษาดูงานรวมกับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ดวย  เพ่ือบันทึกภาพ นําเผยแพร และเพื่อชวย ศาสตราจารย ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ               
ในการประสานงาน    

ขอเสนอแนะ   
1.  ควรดูงานอยางเจาะลึกในแตละแหง เพ่ือใหไดประโยชนเพ่ือการปรับใชกับมหาวิทยาลัยไดอยางแทจริง  

 2.  การศึกษาดูงานควรเนนเรื่อง การศึกษา  งานวิจัย และบทบาทสภามหาวิทยาลัย  
 3.  หลังกลับจากการไปดูงาน  ตองเขียนรายงานเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย วาไดอะไร และจะปรับปรุงอะไร  
 4.  ควรดูงานดานการชวยเหลือสังคมโดยบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ประมาณ 2 แหง  
 5.  ควรแบงกลุมการไปดูงาน เปน  3  กลุม  เชน กลุมท่ีเก่ียวของกับการจัดหางบประมาณ  กลุมท่ีเก่ียวของกับการกําหนด

โครงสรางการบริหารงาน  และกลุมเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร  
 6.  ควรมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรไดรับทราบถึงวัตถุประสงคในการไปดูงานอยางท่ัวถึง และเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน  
 7.  ควรกําหนดประเด็นการศึกษาดูงานใหเกิดประโยชนสูงสุด  
 8.  สถานท่ีที่จะไปดูงานไมควรมากนัก  เพื่อกรรมการจะไดมีเวลาในการศึกษาแตละแหงอยางเจาะลึก  
 9.  ควรประสานเพ่ือขอพบนักศึกษาไทย ท่ีไปศึกษาตอ  ณ  สถานศึกษาท่ีที่จะไปดูงาน เพ่ือใหไดขอมูลเพ่ิมเติม  
 10.  คณาจารยผูท่ีจะไปตองมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบราชการ  
 

3.2 การสรรหาผูอํานวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทยีบเทาคณะ  
 

  สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6 / 2550 เมื่อวันท่ี  29  มิถุนายน  2550  ท่ีประชุมไดมีมติขอถอน
เรื่อง และไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และ
วิธีการไดมาซึ่งผูอํานวยการหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.2548   
กรณี  รายชื่อผูตกหลนใหคณะกรรมการสรรหาฯ ออกประกาศเพิ่มเติม และดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการสรรหา   
ตอไป   

 
บัดนี ้........./ 
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  บัดนี ้ คณะกรรมการสรรหาฯ  ไดดําเนินการออกประกาศ เพิ่มเติม  ดังนี้  

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหา ฉบับท่ี  5 / 2550   เรื่อง รายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนเขารับการสรรหาเปน
ผูอํานวยการหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ (เพ่ิมเติม)  

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหา ฉบับท่ี  6 / 2550   เรื่อง  ข้ันตอน  วิธีการ ระยะเวลาในการสรรหา การรับสมัคร และ            
การเสนอชื่อผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ (เพ่ิมเติม)  

3. ประกาศคณะกรรมการสรรหา ฉบับท่ี  7 / 2550   เรื่อง  บัญชีรายชื่อคณาจารยประจํา ขาราชการ  ลูกจางประจํา 
อาจารยประจําตามสัญญา และพนักงานตามสัญญา ผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการหนวยงานใน
กํากับมหาวิทยาลัยเทียบเทาคณะ   

กรณีผูเขารับการสรรหาเพ่ือดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ขอถอนสิทธิในการเขารับการสรรหานั้น   
ท่ีประชุมมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหาใหมตอไป  

 

ท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ   
 

   -  ไมมี -  
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา  
 

5.1 ทบทวนระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุตรดิตถ  พ.ศ.2548  

 

ความเปนมา ตามท่ีสภามหาวทิยาลัย ไดตราขอบงัคับ วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ   
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2548 และไดบังคับใชมาระยะหนึ่งแลวนั้น จากการประชมุสภาคณาจารยและขาราชการ ครัง้ท่ี 1 / 2550 
เมื่อวันท่ี  17  มกราคม  2550  มมีติใหเสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณา 2 สวน คือ  

ประเด็นนําเสนอ พิจารณา ทบทวนระเบียบสภามหาวิทยาลัย วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุตรดิตถ  พ.ศ.2548   ดังนี้  
1. แกไขขอผิดพลาด  

 ขอ 8 ขอความเดิม  “ประธานและกรรมการตามขอ 5” ควรแกไขเปน  “ประธานและกรรมการตามขอ 6” 
 ขอ  10 ขอความเดิม “นอกจากการพนตําแหนงตามวาระในขอ 8 “  ควรแกไขเปน     “นอกจากการพนตําแหนงตามวาระในขอ 
9” 
 ขอ  11  ขอความเดิม “ใหอธกิารบดี...เปนประธาน...สภาคณาจารยและขาราชการ ตามขอ 5” ควรแกไขเปน “ใหอธิการบดี...
เปนประธาน...สภาคณาจารยและขาราชการ ตามขอ 6” 
 ขอ  11  (1)  “การเลือกตั้งประธานและกรรมการตามขอ 5 (1) (2) และ (3) ใหมีข้ึนในวนัเดียวกัน”                       ควรแกไขเปน 
“การเลือกต้ังประธานและกรรมการตามขอ 6  (1) (2) และ (3) ใหมข้ึีนในวนัเดียวกัน”   
 

2. ขอหารือ ......./ 
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3. ขอหารือ 
 จากการเลือกตั้ง 2 สมยัท่ีผานมา ปรากฏวาตองมกีารจัดการเลือกตั้งถึง 3 รอบ กวาจะไดกรรมการครบตามขอบังคับ จึงขอหารือ
สภามหาวิทยาลัย ดังนี ้ 
 ประเด็นขอหารอื ตามขอ 2.1  

2.1 องคประกอบกรรมการในภาพรวมควรมีการเปล่ียนแปลงหรือไม  
2.2 องคประกอบกรรมการประเภทขาราชการ ตามขอ 6 (3) ถูกจํากัดดวยขอบังคับตามขอ 8  ทําใหเหลือบุคคล 

ท่ีมีคุณสมบัตินอยลงไปมากควรมกีารแกไขปรบัปรุงหรอืไม  
2.3 เนื่องจากยงัมกีลุมบุคคลอกีสวนหนึง่ คือ พนกังานมหาวทิยาลัย ที่มีสวนไดสวนเสยีในการกําหนดอนาคต

และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย แต  ณ  วันนี้กลุมบุคคลเหลานั้นยังไมมีโอกาสไดเขามามีบทบาทและ         
สวนรวมในการชวยกันพัฒนามหาวิทยาลัยเลย 

ประเด็นหารือ ตามขอ 2.2  
ควรพิจารณาใหสิทธ์ิพนกังานมหาวทิยาลัยที่ไมไดเปนขาราชการเขามามีสวนรวมในสภาคณาจารยและ 

ขาราชการหรือยงั    
มติท่ีประชมุ  เห็นชอบ แตงต้ังคณะอนกุรรมการดําเนนิการปรบัปรงุ แกไขขอบงัคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวของกับ

คณาจารยและพนกังานของมหาวทิยาลัย  ดังนี ้  
 1.  ผูชวยศาสตราจารยสุบิน     แกวยัง    ประธานอนกุรรมการ 
 2.  ผูชวยศาสตราจารยโศรตรีย จุฑานนท   อนุกรรมการ 
 3.  รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร   โพธ์ิศร ี    อนุกรรมการ 
 4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิตพล   ศศิธรานุวฒัน   อนุกรรมการ 
 5.  อาจารยปริญญา    บัววังโปง           อนุกรรมการและเลขานุการ 
 6.  นายกฤษดากร     เพ็ชรดิษฐ                 ผูชวยเลขานุการ 
 7.  นายพลัง      กุดแกว                  ผูชวยเลขานุการ 

ท้ังนี้  ใหคณะอนุกรรมการดังกลาวขางตนดําเนินการปรับปรุง แกไข  ขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศ                 
ท่ีเก่ียวของกับคณาจารยและพนักงานของมหาวิทยาลัย ใหเปนปจจุบัน  

 

ระเบยีบวาระท่ี   6   เร่ืองอื่นๆ   
 

  6.1   การเตรียมผูสอนกอนเปดภาคการศึกษา  
 

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  สอบถามเรื่องการเตรียมผูสอนกอนเปดภาคการศึกษา เนื่องจากบางคณะ
ยังไมมีอาจารยผูสอน ทําใหสงผลกระทบกับนกัศึกษา จึงขอใหมหาวิทยาลัยเตรยีมการใหรอบคอบมากยิง่ขึ้น  

อธกิารบดี ชี้แจงวาไดสั่งการใหคณะแกไขปญหาในเบื้องตนแลว และในปการศึกษาหนาไดมอบหมายให           
กองบรกิารการศึกษากําหนดผูสอนใหแลวเสรจ็กอนเปดภาคการศึกษา อยางนอย  1  เดือน  

 

มติท่ีประชมุ รับทราบ  
 

6.2   ความคืบหนา ......./ 
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  6.2   ความคืบหนาโครงการจัดต้ังวิทยาเขตแพร และวิทยาเขตนาน  
 

ผูชวยศาสตราจารยอดุมศักดิ์   บังเมฆ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณาจารย  ขอรับทราบความคืบหนา
โครงการจัดต้ังวิทยาเขตแพรและวิทยาเขตนาน ดาน การบริหารจัดการ ปญหาและอุปสรรค  

 

มติท่ีประชมุ รับทราบ และจะนาํเสนอในการประชมุครัง้ตอไป  
 

6.3   กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี   8 / 2550  
 

 สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ครั้งท่ี  8 / 2550                                  
ในวันพฤหัสบดีท่ี  16  สิงหาคม  2550   เวลา  09.30   น.  ณ  หองประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 5  อาคารภูมิราชภฏั   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 

ท่ีประชมุ รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ   
 

ปดประชมุ   เวลา  15.00  น.   
 
 
              นางสาวนิธิวดี   คัณธานันท   
         บันทึก / พิมพ รายงานการประชมุ 
 
                

          ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย   เศรษฐพรรค   
            ตรวจ / ทาน รายงานการประชมุ  
 


