รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
------------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๑๐.
๑๑.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ
อาจารย์ ดร.หรรษา
อาจารย์ณัฐวรรธน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์
อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์
นางศรีสุดา
นางฐิติรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์
นางภัทรานิษฐ์

แสงทองพินิจ
คล้ายจันทร์พงษ์
สถิราวิวัฒน์
อินทรสมบัติ
จันทนะโสตถิ์
ศรีราจันทร์
มีอยู่เต็ม
ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
ลีละพัฒนา
บุญรักษาศิริพงษ์

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ ดร.ธีรวุธ
ธาดาตันติโชค
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์
๓. อาจารย์ ดร.พิบูลย์
มังกร
๔. อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ
พุม่ ดียิ่ง
เริ่มประชุม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองประธานกรรมการ ติดราชการ
กรรมการ
ติดราชการ
กรรมการ
ติดราชการ
กรรมการ
ติดราชการ

เวลา ๑๓.๔๕ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. รั บทราบมหาวิ ทยาลั ยขอเชิ ญบุคลากรร่วมประชุมรั บฟังนโยบายจากอธิการบดี และ
ผู้บริหาร ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารสิริวรปัญญา
๒. รับทราบมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ได้รับมอบหมายให้จัดทาสารคดีเทิดพระเกียรติ
ชุดพลั งราชภัฏสู่ การพัฒ นาท้องถิ่น เนื่ องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จานวน ๓๘ ตอน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลงานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ลงไปขับเคลื่อนและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเริ่มออกอากาศ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๒ HD) เวลา ๒๐.๒๐ น.

หลังข่าวในพระราชสานักสาหรับสารคดีเทิด พระเกียรติของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะออกอากาศ
ในวันใด จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง
๓. รั บ ทราบกองนโยบายและแผนจะจั ด ท าบั น ทึ ก แบบฟอร์ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขอ
งบประมาณมหาวิ ทยาลั ย เป็ น แบบฟอร์มบั นทึ กข้ อความอัตโนมั ติ บ นระบบส านักงานอิเ ล็ กทรอนิก ส์
e-office ทั้งนี้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่ออาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๔. รับทราบผลคาพิพากษาคดีนักศึกษาลักทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยศาลจังหวัด
นครปฐมได้อ่านคาพิพากษาคดีหมายเลขดาที่ ๘๓๕/๒๕๖๒ ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม โจทก์
กับ นายวศิน บุญมี จาเลย โดยศาลเห็นว่าการกระทาของจาเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๓๕ (๓) และ (๘) พิพากษาลงโทษจาคุก ๔ ปี ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท จาเลย รับสารภาพและไม่เคย
กระทาความผิดมาก่อน ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้เสียหาย ได้ให้ข้อมูลต่อเจ้าพนักงานคุม
ประพฤติว่า จาเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับมหาวิทยาลัยแล้วเห็นควรลงโทษสถานเบาหรือรอการลงโทษไว้
เพื่อให้โอกาสจาเลยศึกษาต่อจนสาเร็จการศึกษา ท้ายสุดศาลจึงพิพากษาจาคุก ๒ ปี ปรับ ๒๕,๐๐๐ บาท
โทษจาคุกให้รอลงอาญาไว้ ๒ ปี
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จานวน ๑๑ หน้า เพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕
กันยายน ๒๕๖๒ โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
ประธานรายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
เรื่องที่
มติที่ประชุม
การดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
๑ ให้ ค วามเห็ น ชอบให้ ส ภาคณาจารย์ แ ละ **น าเข้าที่ประชุมพิจ ารณาใน -ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
ข้าราชการจัดโครงการเพื่อนาเสนอข้อมูล ระเบียบวาระที่ ๕.๒
-ผศ.อวยไชย อินทรสมบัติ
ข่า วสารที่เ ป็ น ประโยชน์ แก่ อาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้
๑) ระเบียบฯ เรื่องการปฏิบัติหน้าที่
คุมสอบของอาจารย์
๒) ระเบียบฯ เรื่องการปฏิบัติหน้าที่
คุมสอบของอาจารย์
๒

เรื่องที่

๒

๓

๔

มติที่ประชุม
การดาเนินงาน
๓) บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ผู้สอน
๔) ระเบียบการปฏิบัติราชการ
๕) กฎหมายสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
มอบอาจารย์ธีรศักดิ์ ลี ละพัฒนา และ
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ อวยไชย อิ นทรสมบั ติ
ร่วมกันเขียนโครงการ โดยให้นาเสนอที่ประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมพิจารณาใน
การประชุมครั้งต่อไป
ให้ ความเห็ นชอบรู ปแบบและหั วข้ อการให้ ***ตามที่ได้นาเสนอมหาวิทยาลัย
ความรู้กับบุ คลากรในการจัดโครงการเพื่อน แ ล้ ว นั้ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้
สอนเพื่อน พี่สอนน้อง
ความเห็ นว่ าให้ สภาคณาจารย์
และข้ า ราชการจั ด โครงการฯ
ดังกล่าวภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ
ลดค่าใช้จ่าย
การจัดกิจกรรมคณาจารย์ร่วมกับสภานักศึกษา * * อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ น า เ ส น อ
เพื่อหาข้อเสนอแนะสาหรับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ มหาวิทยาลัยพิจารณา
เกิดประโยชน์กับนักศึกษาตามคาแนะนาของ
ท่านองคมนตรี ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ที่ ป ระชุ ม ให้ ค วามเห็ น ชอบน าเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบก่อนดาเนินการ
ต่อไป
การจั ด ท าแผนกิ จ กรรมของหน่ ว ยงานใน * * อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ น า เ ส น อ
มหาวิทยาลัยเพื่อลดผลกระทบต่อการเรียน มหาวิทยาลัยพิจารณา
การสอน
ที่ ป ระชุ ม ให้ ค วามเห็ น ชอบน าเสนอ
มหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ทาแผนกิจกรรมรายปี เพื่อลดผลกระทบต่อ
การเรี ย นการสอนและลดปั ญ หาการจั ด
กิจกรรมซ้าซ้อนกัน

๓

ผู้รับผิดชอบ

-ผศ.ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา

ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ

ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ

เรื่องที่
มติที่ประชุม
การดาเนินงาน
๕ ที่ประชุมเห็นชอบการจัดทามติการประชุม ดาเนินการแล้ว
สภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยทาเป็น
หนังสือเวียนให้บุคลากรทุกท่านทราบ
หมายเหตุ

*
**
***

มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้รับผิดชอบ
-ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ
-นางภัทรานิษฐ์
บุญรักษาศิริพงษ์

ยังไม่ดาเนินการ
กาลังดาเนินการ
กาลังจะแล้วเสร็จ

๓.๒ การติ ดตามความก้ าวหน้ าตามมติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการสภาคณาจารย์ และ
ข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ – ๗/๒๕๖๒
ประธานรายงานการติ ดตามความก้ าวหน้ าตามมติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ – ๗/๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
เรื่องอยู่ระหว่างดาเนินการ
เรื่องที่ ครั้งที่
มติที่ประชุม
การดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
๑ ๗/๒๕๖๒ ให้ความเห็นชอบโครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ ***ตามที่ได้นาเสนอมหาวิทยาลัย -ประธานสภาคณาจารย์และ
เพื่อนสอนเพื่อน พี่สอนน้อง
แ ล้ ว นั้ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ ข้าราชการ
ความเห็ นว่ าให้ สภาคณาจารย์ -ผศ. ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
และข้ า ราชการจั ด โครงการฯ
ดังกล่าวภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ
ลดค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ

มติที่ประชุม

* ยังไม่ได้ดาเนินการ
** กาลังดาเนินการ
*** กาลังจะแล้วเสร็จ

รับทราบ

๔

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
ประธานรายงานมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๕ ตุล าคม ๒๕๖๒ ณ ห้ องประชุมสภามหาวิทยาลั ย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
๑. รับทราบผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒
๒. รั บ ทราบรายงานความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
๓. รับทราบรายงานประจาปี ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๔. รับทราบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๕. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาเดือน
กันยายน ๒๕๖๒ จานวน ๒๒๐ คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
รวม
ภาคปกติ
กศ.พป.
ครุศาสตรบัณฑิต
๘
๘
วิทยาศาสตรบัณฑิต
๑๒
๑๔
๒๖
ศิลปศาสตรบัณฑิต
๓๓
๑
๓๔
บริหารธุรกิจบัณฑิต
๙๐
๘
๙๘
บัญชีบัณฑิต
๑๐
๑
๑๑
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
๑๗
๒
๑๙
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
๓
๓
นิเทศศาสตรบัณฑิต
๙
๑
๑๐
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
๑๑
๑๑
รวม
๑๙๓
๒๗
๒๒๐
๖. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จานวน ๒ คน
๗. อนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จานวน ๔ หลักสูตร ดังนี้

๕

๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารย์ประจาหลักสูตรเดิม
อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
หมายเหตุ
อาจารย์พนม จองเฉลิมชัย
อาจารย์นววิช นวชีวินมัย
อาจารย์พนม จองเฉลิมชัย
มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ
สาขาวิชาที่เปิดสอน ตามหนังสื อ
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๔.๑/๑๓๔๓
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่
หมายเหตุ
ผศ.เอกนรา จันดา
อาจารย์วิศวินทร์ อัครปัญญาธร ผศ.เอกนรา จันดา
ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา
**คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภ าคการเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ เป็นต้นไป
๓) หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษา (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่
หมายเหตุ
อาจารย์ ดร.วิมาน ใจดี
อาจารย์ ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง อาจารย์ ดร.วิมาน ใจดี ย้ายไปเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศา
**คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)
ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เป็นต้นไป
๖

๔) หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๖๐)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่
หมายเหตุ
อาจารย์ ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง อาจารย์ ดร.วิมาน ใจดี
อาจารย์ ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง
ย้ ายไปเป็ นอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ
**คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ห ลั ก สู ต ร ค รุ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ สาขาวิ ชาคอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)
ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๘. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐมว่าด้วยโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๙. อนุมัติการเทียบเคียงสาขาวิชาของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการและผู้ที่ อยู่ใน
กระบวนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
๑) เทียบเคียงสาขาวิชาของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน ๑๐๒ ราย
โดยเปลี่ ย นแปลงสาขาวิช าหรื ออนุส าขาวิช า จานวน ๒๖ ราย และยืนยันสาขาวิช าที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตรงตามประกาศ ก.พ.อ. จานวน ๗๖ ราย
๒) เที ย บเคี ย งสาขาวิ ช าของผู้ ที่ อ ยู่ ใ นกระบวนการขอก าหนดต าแหน่ ง
ทางวิชาการ จานวน ๑๒๖ ราย โดยเปลี่ยนแปลงรายวิชาหรืออนุสาขาวิชา จานวน ๒๘ ราย และยืนยัน
สาขาวิชาที่ยื่นขอ ตรงตามประกาศ ก.พ.อ. จานวน ๙๘ ราย
๑๐. อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน ๑๑
ราย ดังนี้
๑) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภ าณี อิ น ทน์ จั น ทร์ ด ารงต าแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ สาชาวิชาการบัญชี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
๒) อาจารย์ ดร.สุ ช าดา แสงดวงดี ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสื่อสาร อนุสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ อนุสาขาวิชานิเทศศาสตร์
พัฒนาการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓) อาจารย์ ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
๔) อาจารย์กนกอร สว่างศรี ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
๕) อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
กฎหมายอาญา อนุสาขาวิชาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗

๖) อาจารย์ ดร.ณั ฐ กฤตา จั น ทิ ม า ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
๗) อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ แช่มชัยพร ดารงตาแหน่งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีววิทยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
๘) อาจารย์พฤกษ์ โปร่งสาโรง ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ฟิสิกส์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๙) อาจารย์ ดร.วทัญญู มีศรีสุข ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า อนุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
๑๐) อาจารย์ ดร.ชวนพิ ศ อั ต เนตร์ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย อนุสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
๑๑) อาจารย์วิริยา วิริยารัมภะ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
๑๑. มอบคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการพิจารณาทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย
๑๒. ให้ งดการพิ จารณาการขอก าหนดตาแหน่ง ทางวิช าการ ของผู้ ข อก าหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ๑ ราย เนื่องจากผลงานทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่ ก.พ.อ. กาหนด และมอบมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
๑๓. ยืนยันคุณสมบัติของผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม ว่าสามารถดารง
ตาแหน่งรองอธิการบดีต่อไปได้จนครบระยะเวลาตามคาสั่งจ้าง ซึ่งเป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ จึงมีอานาจในการลงนามหนังสือแจ้งคาสั่งให้ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนถึงนางวิไล ตาปะสี และนางสาววารีรัตน์ สามบุญลือ ได้
ทั้งนี้ มอบฝ่ ายเลขานุการจัดทาหนังสื อแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติการ
ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีของผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม ให้นางวิไล ตาปะสี และนางสาว
วารีรัตน์ สามบุญลือ ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒
ประธานรายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐
พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๘

๔.๓ ขอเชิญร่วมการสัมมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท. สมัยสามัญ ประจาปี ครั้งที่
๓/๒๕๖๒
ประธานแจ้งว่า ตามหนังสือที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่ง
ประเทศไทย (ทปสท.) ที่ ทปสท. ว ๐๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการ
สัมมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท. สมัยสามัญประจาปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ด้วยที่ประชุมประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี กาหนดจัดให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมการพัฒนา
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ” และการประชุม
ประธานสภาคณาจารย์แห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจาปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่
๗ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นั้น
ในการนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงขอเรียน
เชิ ญ ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ เข้ า ร่ ว ม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมนี้มีค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๕๐๐
บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยผู้เข้าร่วมการประชุมเสวนา ให้ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังจากต้นสังกัด ทั้งนี้ขอให้ส่งแบบตอบรับ
การเข้า ร่วมประชุมเสวนามายังส านักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุดรธานี
ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท. สมัยสามัญ ประจาปี

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ประธานสืบเนื่องตามบันทึกข้อความ เลขที่ ปช.๒๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๖๒ อนุ มัติ ใ ห้ อาจารย์ ดร.ธี ร วุธ ธาดาตั นติ โ ชค และอาจารย์ ดร.ณั ฐ วรรณ พุ่ ม ดียิ่ ง เข้ า ร่ ว มการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางนโยบายกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ต่อมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการในการพัฒนาท้องถิ่น และการประชุมประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ประจาปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม พุ ท ธรั ก ษา อาคาร ๑๕ ชั้ น ๓ และห้ อ งประชุ ม ศิ ว าลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยได้ ส รุ ป รายงานผลการไปประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการ และการประชุ ม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ไว้ดังต่อไปนี้
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ส รนิต ศิล ธรรม ปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ได้ ใ ห้ น โยบายทิศ ทางกระทรวงอุด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม สรุ ป โดยกล่ าวถึง วิสั ย ทัศน์ กระทรวง ว่า “เป็ นองค์กรนาเพื่ อขับเคลื่ อนการอุดมศึกษาไทย
๙

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐”
- ปฏิทินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- จานวนบุคลากร รวมทั้งหมด ๒๐๒,๔๘๓ คน
- โครงการสาคัญที่จะต้องผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน
- โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการต่อเนื่องทั้งของทางสถาบันอุดมศึกษา
และ วท. เดิม รอว. กล่าวว่า ได้เดินสายลงพื้นที่มหาวิทยาลัยในภาคต่าง ๆ และเห็นความสาคัญพร้อมโจทย์ที่
ท้าทาย การควบรวมกระทรวงที่เกิดขึ้นมาจากการต้องการก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว วันนี้ยังไม่สามารถแถลง
นโยบายได้ เนื่องจากต้องรอการแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่สภาก่อน ดังนั้นจึงถือว่ามาร่วมประชาคม อว.
เพื่อรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายจากผู้บริหารทุกท่าน ทั้งนี้ ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ได้แสดง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโดยสรุป อาทิ
๑) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคล เน้นให้นักศึกษาจบแล้วทางานได้ทางาน
เป็น มุ่งเน้นเดินตามนโยบายรัฐ ๗ อุตสาหกรรม ใช้ฐานวิทย์ วิชาชีพที่มีอยู่ เติมเต็ม เพื่อตอบโจทย์ S Curve
๒) หากกระทรวงใหม่ มีทิศทางที่ชัดเจนจะสามารถเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืน
๓) ให้มีการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
๔) อุดมศึกษาเป็นพื้นฐานที่สาคัญ สร้างระบบงานอย่างไรให้เกิดการ
เชื่อมโยง ผลิตงานวิจัยที่ตอบโจทย์ได้ วางระบบการทางานให้ชัดเจนทาให้กลไกเชื่อมโยงอย่างไรให้เข้มแข็ง
๕) การปลดล็อคกลไกกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ
๖) การบริหารงานในอนาคตจาก Project base เป็น platform base กล่าวว่า
เนื่องจาก อว. เป็นกระทรวงต้นน้าจะเดินต่อไปสู่เป้าหมายและให้เป็นไปตามคาดหวังของประชาชนได้อย่างไร เราหลุด
จากกับดักต่าง ๆ ได้อย่างไร เติมเต็มเชิงปริมาณไม่เพียงพอตอบโจทย์ แต่ต้องไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การเติบโต
เชิงคุณภาพสร้างคน สร้างองค์ความรู้ เติมเต็มศักยภาพสู่ประชาชนได้อย่างไร ลดความเหลื่อมล้ามุ่งสู่การสร้าง
พื้นฐานทางด้านการศึกษา โดยน้อมนาพระบรมราโชวาท (รัชกาลที่ ๑๐) ในการขับเคลื่อน ๔ ด้าน คือ
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
๒. การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม
๓. มีงานทามีอาชีพ
๔. การเป็นพลเมืองที่ดี อว. จะมี ๓ พันธกิจ คือ การสร้างและพัฒนา
คนเพื่อเป็น Smart Citizens การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ มุ่งสู่ Innovation Nation ทุ กคนต้ องเป็ น
Smart Citizens เท่ากัน มีศักดิ์ศรี พร้อมรับมือกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ความอิสระทางด้านความคิด ต้องมา
พร้อมความรับผิดชอบให้มหาวิทยาลัยสร้างความแตกต่าง เติมเต็มศักยภาพ เพิ่มจุดแข็ง สัญญาประชาคม
๗ ประการ คือ ๑. เน้นการส่งเสริมสนับสนุน และการกากับดูแล ๒. ลดทอนการบังคับและสั่งการ ๓. ยกเลิก
แก้ระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการทางาน ๔. เน้นการทางานคล่องตัว กะทัดรัด สมรรถนะสูง ๕. เน้น
Talent ๓ – ๕ ปี ข้างหน้า ๖. คนทางานหลักคือภาคเอกชน อว. ต้อง empower ภาคเอกชน/ประชาชน
๑๐

๗. ทางานแข่งกับเวลา เป้าหมาย เพื่อทาให้ อว.เป็นกระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งโอกาส และกระทรวง
แห่งอนาคต
มติที่ประชุม
รับ ทราบรายงานผลการประชุมสั มมนาทางวิชาการและประชุม ทปสท. สมัยสามัญ
ประจาปี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
๔.๕ การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบการจั ด สวั ส ดิ ก ารพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี้
๑) ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้พนักงานมหาวิทยาลัยและบุค ลากร พ.ศ.
๒๕๖๒
๒) ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขอัตราค่าตรวจสุขภาพประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๓) ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการจ่ายเงินเบี้ยประกันสุขภาพแบบกลุ่ม พ.ศ. ๒๕๖๒
๔) ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการจ่ายเงินบาเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๒
๕) ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ โครงการกีฬาบุคลากร รู้รัก สามัคคี
ประธานแจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยมีกาหนดจัดโครงการกีฬาบุคลากร รู้รัก สามัคคี
ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และสานสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นั้น งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้แบ่งหน่วยงานออกเป็น
๔ กลุ่มสี ดังนี้
กลุ่มสีที่ ๑ สีม่วง
ประธานสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สถาบันภาษา
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

๑๑

กลุ่มสีที่ ๒ สีน้าเงิน
ประธานสี ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สมหมาย เปียถนอม
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สานักคอมพิวเตอร์
กลุ่มสีที่ ๓ สีแดง
ประธานสี อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์
- คณะครุศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะพยาบาลศาสตร์
- สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
กลุ่มสีที่ ๔ สีชมพู
ประธานสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย
- สานักงานอธิการบดี
- สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- สานักศิลปะและวัฒนธรรม
- หน่วยตรวจสอบภายใน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่ องระเบียบ ข้อบังคับที่สาคัญ และกฎหมาย
สื่อโซเชียล (Social)
ประธานเสนอให้ ที่ประชุม พิจ ารณาโครงการอบรมเชิ งปฏิ บัติก ารเรื่องระเบีย บ
ข้อบังคับที่สาคัญ และกฎหมายสื่อโซเชียล (Social) ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ ตามที่ผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อวยไชย อินทรสมบัติ ดาเนินการเขียนโครงการ
ร่วมกันมานาเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระเบียบ ข้อบังคับที่สาคัญ และ
กฎหมายสื่อโซเชียล (Social)
๕.๒ แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนลงเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประธานขออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม ให้ อ าจารย์ ดร.ณั ฐ พั ช ญ์ ศรี ร าจั น ทร์ น าเสนอ
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนลงเว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้ที่ประชุมพิจารณา
ในการนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ดาเนินการ ดังนี้
๑๒

๑) แก้ไขชื่อแบบฟอร์ม เป็น “แบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านสภาคณาจารย์
และข้าราชการ”

๒) ได้ จั ด ท าช่ อ งทางการเสนอแนะแนวทางการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ รั บ
เรื่องราวที่คณาจารย์และบุคลากรต้องการให้ทางสภาคณาจารย์และข้าราชการนาเสนอต่อมหาวิทยาลัย
และผู้บริหาร โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยกรอกแบบฟอร์มรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ ดังนี้
- ระบุชื่อ – สกุล ของผู้แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์จะถูกปิดเป็นความลับ
- ระบุอีเมล์หรือหมายเลขติดต่อกลับ
- ทางสภาคณาจารย์และข้าราชการจะนาเรื่องราวร้องทุกข์ที่ท่านแจ้ง
ความจานงนาเข้าที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อพิจารณาและนาเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
๓) เพิ่มช่องทางการติดต่อรับเรื่องร้องทุกข์อีกหนึ่งช่องทาง คือ facebook ของ
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มติที่ประชุม

ให้ความเห็นชอบแบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ที่ประชุมเห็นชอบนโยบายกระตุ้นการดูแลสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยมีส ภาคณาจารย์ และข้าราชการเป็นเจ้าภาพหลั กในการจัดทาโครงการ และจะทาการ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เช่น การบันทึกภาพวีดีโอเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การกินอาหาร และ
การออกกาลังกาย
ในเบื้องต้นจะทาแบบฟอร์ม Google from เพื่อสอบถามความต้องการ โดยให้เวลา
สารวจ ๑ เดือน ทั้งนี้จะประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกท่านตอบแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และ facebook ของสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ ดร.ณัฐ พัช ญ์ ศรีราจันทร์ รับ ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามบุคลากร
ทุกท่านบนฟอร์ม Google form
๖.๒ ประธานแจ้งกาหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
ในวั น จั น ทร์ ที่ ๒๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๕๐ น.

นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์
ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
๑๓

