
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 5/2561 

วันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕61 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ ช้ัน ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. 
2. 

ดร.พลสัณห์    
นายชัยสิทธิ์ 

โพธิ์ศรีทอง 
ภูวภิรมย์ขวัญ 

ประธาน 
กรรมการ 

3. ผศ.พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สรายุทธ์    เศรษฐขจร กรรมการ 
5.  รศ.ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการ 
6. ผศ.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. ผศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ 

เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
1. นายอภิชาติ  สิงห์ชัย เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวนิศาชล   ฉัตรทอง เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
6. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 
7. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 

เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. 
   
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ข้อเสนอแนะแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในระดับหลักสูตร 
 

สรุปเร่ือง 
  ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง น าเสนอที่ประชุมว่า ในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงาน 
ในหลักสูตรคร้ังน้ี ต้องการจะทราบผลกระทบของการด าเนินงานมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เป็นต้น โดยเน้นย้ าถึงแนวทางการสัมภาษณ์ใน 8 ประการ 
ดังน้ี 1) ให้น าเสนอแนวคิด/หลักการ/เป้าหมายที่ส าคัญของหลักสูตร 2) เมื่อต้ังเป้าหมายแล้วน้ันควรมีการระบุ
คุณสมบัติ/คุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการ 3) ลักษณะของหลักสูตร เช่น รูปแบบของการจัดการ/การบริหาร
หลักสูตร ว่ามีลักษณะอย่างไร 4) มาตรฐานการผลิตบัณฑิต เช่น มคอ. ความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นต้น 
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5) คุณภาพของบัณฑิต เช่น ภาวะการมีงานท า ความคิดเห็นต่อผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 6) มีแนวคิดในการพัฒนา
หลักสูตรอย่างไร 7) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 8) ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากหลักสูตรที่ตรวจเยี่ยม
และติดตามผลงานด าเนินงานส่วนใหญเป็นหลักสูตรความเป็นเลิศที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เปน็หลักสูตรโดดเด่น  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
 ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เพ่ือพิจารณา 
  4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรนาฏยศิลป์ (ศป.บ.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

สรุปเร่ือง 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมหลักสูตรนาฏยศิลป์ (ศป.บ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันอังคารที่ 31 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕61 โดยหลักสูตรนาฏยศิลป์ (ศป.บ.) ได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรค ดังน้ี  

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 1) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ 
 2) โครงการวัดภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ 
 3) โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนการสอน (จัดจ้างอาจารย์พิเศษ) 
 4) โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 5) โครงการการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ 
 6) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สืบสานพิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์ไทย 
 8) โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงนาฏยศิลป์ 
      

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 1) ด้านงบประมาณ ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานด้านการจัดโครงการต่าง ๆ 
รวมถึงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันในเวทีนาฏยศิลป์ระดับชาติและนานาชาติ และงบประมาณ
ในการด าเนินงานโครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมด้านการแสดง  
ในประเทศ และต่างประเทศ 
 2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในการจัดการเรียนการสอน เช่น จ านวนห้องในการเรียน
ภาคปฏิบัติไม่เพียงพอ ลักษณะของห้องเรียนยังไม่ได้มาตรฐาน ตลอดจนไม่มีเวทีฝึกในการจัดเรียนการสอน 
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  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 1) ผู้บริหารมีการคัดเลือกบางหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรโดดเด่นของแต่ละคณะ  
ในบางสาขาวิชา เมื่อเลือกให้เป็นหลักสูตรโดดเด่นแล้วน้ัน มหาวิทยาลัยควร ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  
พร้อมการสนับสนุนทรัพยากรให้แก่หลักสูตรโดดเด่นน้ัน ๆ อย่างเพียงพอ  
 2) การบริการทางวิชาการควรก าหนดพื้นที่อย่างชัดเจน ไม่ควรใช้รูปแบบการกระจายพื้นที่ 
เพื่อให้เป็นพื้นที่สมบูรณ์และเป็นพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 3) ขอชื่นชมคณาจารย์ในการสนับสนุนนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้
เผยแพร่การสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 4) ควรมีการวิจัยเพื่อติดตามผลคุณภาพบัณฑิตกับผู้ใช้บัณฑิต เพื่อการพัฒนาหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 5) ในอนาคตการพัฒนาหลักสูตรควรก าหนดคุณลักษณะพิเศษที่สอดคล้องกับบัณฑิตที่
สามารถไปน าเสนอผลงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สอดรับกับความเป็นจริงของผลที่ผู้เรียนได้รับ 
 6) ควรติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตอย่างเป็นรูปธรรม  
 7) ควรจดลิขสิทธิ์ด้านนาฏกรรมในท่าร าที่อาจารย์และหรือนักศึกษาที่ท าบัณฑิตนิพนธ์
เป็นผู้คิดค้นขึ้น และรวบรวมท่าร าต่าง ๆ ที่คิดค้นขึ้นใหม่จัดท าเป็นหนังสือของสาขาวิชานาฏยศิลป์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
    

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของหลักสูตรนาฏยศิลป์ (ศป.บ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
และขอให้หลักสูตรนาฏยศิลป์ (ศป.บ.) รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

  4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ในวันอังคารที่ 
31 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕61 โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ได้น าเสนอการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรค ดังน้ี 
  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๑) โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 2) โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 3) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านโครงการเรียนร่วมฯ และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในต่างประเทศ 
 4) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 5) โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์กิจกรรม Campus Tour และ EP Gathering 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 6) โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ “ฉัน รัก ภาษาอังกฤษ” ปีการศึกษา 2560 
 7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp)  
ปีการศึกษา 2560 
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 8) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนภาษาอังกฤษ : คลินิกเสียงจากพี่สู่น้องในรายวิชา
สัทศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คร้ังที่ 4 
 9) โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการ รายวิชาแปลไทย – อังกฤษ เบื้องต้น “เมื่อคิดเล่น
...เป็นแปลจริง” คร้ังที่ 4 (The 4th pLaYgRoUnd aCtlvltY) 
 10) โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาภาษา  
เพื่อการแสดง ปีการศึกษา 2560 
 11) โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการทดสอบ
มาตรฐาน (TOEIC) ปีการศึกษา 2560 
 12) โครงการสัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทสังคมไทยส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2560 
 13) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 14) โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Wai Kru Day 2017 
 15) โครงการพัฒนาด้านวิชาการผ่านงานอาสาสมัครของนักศึกษา สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ “พี่ภาษา...อาสาสอน คร้ังที่ 2” ปีการศึกษา 2560 
 16) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ “ปันยิ้ม  ปันรัก ปันความรู้สู่ น้อง ” คร้ังที่  3  
ปีการศึกษา 2560 
 17) โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อชาวต่างประเทศ  
ปีการศึกษา 2560 “Thai Camp for Malasian Friends”  
 18) โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษา
ไทยและนักศึกษาฟิลิปปินส์ 
   - โครงการอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560” 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ : Engaging Assessment 
Actives for the University Classroom by Oxford University 
   - อาจารย์ได้น าเสนอบทความวิชาการและคณาจารย์บางส่วนเข้าร่วมโครงการ
ประชุมนานาชาติ 3rd International Conference on Language, Literature, and Cultural Studies ซึ่ง
จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา 
 19) การบริหารและจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ 
และ ภาคกศ.พ. กลุ่มวันจันทร์ – พุธ และกลุ่มวันอาทิตย์) 
 20) การบริหารและจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัย (ภาคปกติ และ 
ภาคกศ.พ. กลุ่มวันจันทร์ – พุธ และกลุ่มวันอาทิตย์) 
 - รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) 
 - รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (English in Daily Life) 
 21) การบริหารและจัดการเรียนการสอนรายวชิาพื้นฐานคณะ (ภาคปกติ และ ภาคกศ.พ. 
กลุ่มวันจันทร์ – พุธ และกลุ่มวันอาทิตย์) 
 - รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน (English for Work) 
 22) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัยและพื้นฐานคณะ (หลักสูตรเก่า) 
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 2. ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑) ด้านงบประมาณ  
   1.1) แนวปฏิบัติการบริหารจัดการเร่ืองงบประมาณ การก าหนดให้ยอดงบประมาณ
ตามอัตราส่วนที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่สอดคล้องต่อการปฏิบัติงานจริง อาทิ ในแต่ละปีงบประมาณ  
ทางสาขาวิชาฯ จะสามารถน างบประมาณไปบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ได้ประมาณปลายเดือนตุลาคม 
หรือเดือนพฤศจิกายน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงกลางค่อนไปทางท้ายภาคการศึกษา หรือการได้รับงบประมาณงวดที่ 2 
จะเป็นช่วงจัดสรรประมาณเดือนสิงหาคม ซึ่งหากจะจัดโครงการ/กิจกรรม ต้องเป็นไปโดยเร่งรีบ ตลอดจน
สัดส่วนการหยอดเงินในคร้ังที่ 1 จะได้รับการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 60 ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
เน่ืองจากมีรายจ่ายประจ าจากค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ชาวต่างประเทศและเจ้าหน้าที่สาขาวิชา (นอกกรอบ
อัตราก าลัง) 
 1.2) ค่าตอบแทนของอาจารย์ชาวต่างประเทศ และการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีอาจารย์ชาวต่างประเทศ 3 ท่าน คือ Ms. Ana Camaligan (Filipino / >10 yrs. @ BSRU), 
Mr. Brian Hodge (New Zealand / >10 yrs. @ BSRU) และ Mr. Arthur Fedde (American / = 4 yrs. @ BSRU) 
โดยอาจารย์แต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 20,800 บาท และค่าเช่าบ้านเดือนละ 
8,000 บาท รวมทั้ งสิ้นเ ดือนละ 28,800 บาท โดยมีภาระงานสอน 12 – 15 ชั่ วโมง/สัปดาห์  
ในขณะเดียวกันอาจารย์ชาวต่างประเทศต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการต่อ Work Permit และ VISA เอง  
โดยไม่ได้รับค าแนะน าในเร่ืองการประกันตนเอง/การประกันสุขภาพ ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ค านึงถึง
ความส าคัญและคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษจากชาวต่างประเทศ จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณส่วนหน่ึงจาก 
งบบ ารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับอาจารย์ต่างประเทศท่านละ 5,000 บาท/คน/เดือน  
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น 180,000 บาท ส่งผลให้ทางสาขาวิชาต้องลดจ านวนงบประมาณเพื่อการจัดสรร 
ในเร่ืองอื่น ๆ  
 2) ด้านทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการ และอุปกรณ์ภายในห้องเรียนไม่พร้อม 
ในการใช้งานจัดการเรียนการสอนประมาณ 1 – 2 สัปดาห์แรกของภาคเรียน บางรายวิชาไม่มีห้องเรียน  
จึงท าให้ผู้สอนและผู้เรียนเสียโอกาสในการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่ก าหนดไว้ หรือบางห้องกระดาน  
ไวท์บอร์ดไม่พร้อมใช้งาน และในรายวิชาพื้นฐานน้ันมีจ านวนนักศึกษามากเกินไป ท าให้อาจารย์ผู้สอน 
ไม่สามารถลงรายละเอียดการสอนเป็นรายบุคคลได้ หรือไม่สามารถสร้างทักษะที่ดีให้แก่นักศึกษาได้เท่าที่ควร 

3) ด้านบุคลากร ทางสาขาวิชาขาดบุคลากรฝ่ายสนับสนุน โดยบุคลากรฝ่ายสนับสนุนน้ัน 
จะเป็นผู้ช่วยให้การด าเนินงาน ตลอดจนการให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาพื้นฐาน ในการรองรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาที่มีจ านวนมากในหน่ึง
ห้องเรียน  
 

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 1) ควรก าหนดคุณลักษณะบัณฑิต หรือเป้าหมายของนักศึกษาที่ เรียนจบหลักสูตร 
ว่ามีคุณลักษณะบัณฑิตอย่างไร  
 2) ควรติดตามภาวะการมีงานท า และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
 3) ควรก าหนดเงื่อนไขผลคะแนนการสอบวัดระดับความรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษก่อน
เข้ารับการศึกษาและหลังการส าเร็จการศึกษา 
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 4) การปรับหลักสูตรในอนาคต ควรระบุคุณลักษณะพิเศษของผลการเรียนรู้ หรือสิ่งที่
ผู้เรียนได้รับ  

มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 และ
ขอให้หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ  
ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ    

  ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
คร้ังท่ี 6/2561  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยคร้ังที่ 
6/2561 และตรวจเยี่ยมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) และหลักสูตรการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง  
ปริญญานิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 
เอ.ซี. คาร์เตอร์  ชั้น 5 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 

 

     นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
      ดร.จ านงค์   ตรีนุมิตร ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


