
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

วันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๕๐ ปี) 

------------------------------------- 
กรรมการที่เข้าประชุม 
๑.   ศ. พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ   คณบดี 
๒.   ศ. ดร. นพ.พลรัตน์  วิไลรัตน์   รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
๓.   ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
๔.   ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม   รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม 
๕.   รศ.สุพัตรา  ทองรุ่งเกียรติ   รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย ์
๖.   รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๗.   ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี   รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
๘.   ผศ. ดร.นพดล  ตั้งภักดี   รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๙.   ผศ.เกศินี  บูชาชาติ    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ/ 

กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๑๐. ผศ. นพ.อุดมศักดิ์  ศิลาจ ารูญ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
๑๑. อ.รชตวรรณ  เฉียบฉลาด   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
๑๒. นายอมร  เหล็กกล้า    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม/ 
      กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
๑๓. นางพรพิมล  อดัมส์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย/หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย 
๑๔. รศ. ดร.นฤมล  โกมลมิศร์   หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
๑๕. ผศ. ดร.ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
๑๖. ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 
๑๗. รศ. ดร.พารณ  ดีค าย้อย     หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 
๑๘. รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร   หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว 
๑๙. ผศ. ดร.อุไร  ไชยศรี    หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน 
๒๐. ผศ. ดร.ด ารงเกียรติ  อาจหาญ  หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
๒๑. ผศ. ดร.สุวลีย์ วรคุณพิเศษ   รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๒๒. ผศ. ดร.พญ.สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม  รองหัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
๒๓. ผศ. นพ.วีระพงษ์  ภูมิรัตนประพิณ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน 
๒๔. รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๕. ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ   กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า 
๒๖. นางปิยธิดา  รุ้งมัจฉา    กรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘   เมื่อวันที่ ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ แล้ว 
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กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
๑.   ศ. ดร.รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร    รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
๒.   รศ. นพ.ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
๓.   รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม  รามสูต  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า/ 
      ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 5 

๔.   ผศ. ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์  กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   น.ส.ผ่องศรี  ก้อนทอง   หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
๒.   น.ส.วริสรา  ไชยพันธุ์    รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารธุรการ 
๓.   นางนนทิยา  เซ็นศิริวัฒนา   หัวหน้าหน่วยประสานงานผู้บริหาร 10 

๔.   น.ส.ไพริน  บุญประเสริฐ   นักทรัพยากรบุคคล 
๕.   น.ส.ศิริอรุณ  แซ่โซว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เริ่มประชุม       เวลา ๙.๑๐ น. โดยมี ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ท าหน้าที่ประธานการประชุม  

และ ผศ.เกศินี  บูชาชาติ ท าหน้าที่เลขานุการทีป่ระชุม  
เลขานุการที่ประชุมกล่าวสรุปจ านวนคณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ กรรมการฯ ที่15 

เข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๖ คน กรรมการฯ ขอลาประชุม จ านวน ๔ คน 
ระเบียบวาระพิเศษ  ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ มีมติ
เห็นชอบกับภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ ที่ไม่ต่อเวลาปฏิบัติงานของ รศ. ดร.ชลิต  โกมลมิศร์ ที่จะครบเกษียณอายุ20 

งาน ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น บัดนี้ มีหน่วยงานอ่ืนของคณะ คือ หน่วยห้องปฏิบัติการ ส านักงาน
บริหารการศึกษาเสนอความต้องการต่อเวลาปฏิบัติงานของ รศ. ดร.ชลิต  โกมลมิศร์ จึงเสนอเรื่องมาที่คณบดี 
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลความต้องการและภาระงาน เมื่อคณบดีพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อคณะฯ จึงส่ง
เรื่องเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติและผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ แต่
คณะกรรมการมีมติแตกต่างออกไป ประธานฯ จึงขอน าเข้าให้ผู้น าระดับสูงของคณะฯ พิจารณา  25 

โดยประธานฯ ได้ทบทวนหลักเกณฑ์การต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยมีข้อพิจารณาดังนี้ 

๑) เป็นความต้องการของส่วนงาน ไม่ใช่สิทธิของผู้เกษียณอายุงานและผู้เกษียณอายุงานยินยอมต่อเวลา 
๒) ส่วนงานต้องประเมินความต้องการในการต่ออายุงาน ตามเหตุผลความจ าเป็น ๔ ข้อ ได้แก่ ๑) จ านวน

การขาดแคลน ๒) สาขาขาดแคลนตามมติ ครม. ๓) สาขาขาดแคลนตามมติของสถานศึกษา และ ๔) เนื่องจาก30 

ความจ าเป็นเฉพาะกรณ ี 
๓) การประเมินคุณสมบัติ  ผลการปฏิบัติงาน  และผลงาน พิจารณาจาก  

๓.๑ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีครบเกษียณอายุงาน (ศ./รศ.) และผู้ด ารงต าแหน่ง 
รศ. ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

๓.๒ มีคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพแข็งแรง 35 

๓.๓ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติพิเศษตามที่คณะกรรมการประจ าส่วนงานก าหนด 
๓.๔ ภาระงาน และ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง ๓ ปี 

และกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยมีระยะเวลาปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภทวิชาการ นับถึงวันครบ
เกษียณอายุงานไม่ถึง ๓ ปี เนื่องจากด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารในช่วงระยะเวลาก่อนครบเกษียณอายุงาน ให้มี
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ระยะเวลาผ่อนผันทางการผลิตผลงานทางวิชาการ มีระยะตั้งแต่ ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๔ ปี (นับระยะเวลาตั้งแต่พ้นจาก
ต าแหน่งประเภทผู้บริหารถึงวันที่ ๓๐ กันยายน) หากมีผลงานครบตามเกณฑ์ให้ขยายระยะเวลาการจ้างตาม
สัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไปจนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ หากไม่สามารถเสนอ
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ ให้พ้นสถานภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเนื่องจากครบ
เกษียณอายุงาน 5 

ซึ่งกรณีการต่อเวลาปฏิบัติงานของ รศ. ดร.ชลิต  โกมลมิศร์ นั้น พิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้อ ๑) นั้น ส่วน
งานต้องการเนื่องจากความจ าเป็นเฉพาะกรณี เนื่องจาก ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา ได้พิจารณาเห็นว่าเพ่ือประโยชน์ของคณะฯ ในการที่จะพัฒนางานทางห้องปฏิบัติการของส านักงาน
บริหารการศึกษา ให้เป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นแหล่งอ้างอิงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และเห็นว่า รศ. 
ดร. ชลิต  โกมลมิศร์ ผู้ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถที่จะพัฒนางานดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อคณะฯ ได้ โดยมีภาระ10 

งานและเป้าหมายที่จะด าเนินการดังนี้  
๑) ด้านการสอน 

- ท าการสอนและช่วยสอนในหลักสูตร D.T.M. & H., M.Sc. & Ph.D. ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
ภาควิชาต่างๆ ภายในของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (โดยเฉพาะวิชา TMID ที่เก่ียวกับห้องปฏิบัติการ
ปรสิตหนอนพยาธิ) 15 

- เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษา M.Sc. & Ph.D. ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
- รับผิดชอบงานสอนห้องปฎิบัติการที่ด าเนินการด้วย Mahidol-BSTM 
- ร่วมสอนในหลักสูตรพิเศษอ่ืนๆ 

๒) ด้านการวิจัย 
- เป็นผู้วิจัยหลักโครงการย่อย ในโครงการ “นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ปลอดพยาธิ20 

ล าไส้” ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน   
- เป็นผู้ริเริ่มการวิจัยโครงการ mobile microscopy เพ่ือปรับใช้ในอนาคต 
- มีงานวิจัยที่ก าลังด าเนินการค้างอยู่จ านวน ๒ โครงการ 
- มีแผนงานที่จะศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรสิตและพาหะที่ก่อโรคในคนและอ่ืนๆ ร่วมกับบุคลากรของ

ภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 25 

๓) การบริการวิชาการ 
- พัฒนาการจัดเก็บรักษาตัวอย่างหรือ Specimen ที่ส าคัญหายาก ส าหรับการเรียนการสอน และ

บริการวิชาการ ที่มีอยู่จ านวนมากให้เป็นระบบฐานข้อมูล มีมาตรฐาน ในรูปแบบ Digital Specimen 
Archives เพ่ือสะดวกในการใช้ประโยชน์ และตอบสนองการใช้ประโยชน์ทางการบริหาร  วิชาการ  
การศึกษา และการวิจัย รวมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล โดยมุ่งหวังว่าตัวอย่างส าคัญที่มี30 

อยู่ที่คณะฯ จะเป็นแหล่งอ้างอิงที่ส าคัญด้านโรคเขตร้อน เมื่อเผยแพร่ออกไป เช่น Washington 
State Archives - Digital Archives, Microbial Digital Specimen Archives เป็นต้น 

- จากคลังข้อมูลตัวอย่างที่ได้มาสามารถน าไปประยุกต์สร้างสื่อสนับสนุนงานการเรียนการสอนของ
คณะฯ ได ้เช่น Self learning, Distance education, Tutorials หรือพัฒนาเป็น Application บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษาได้ เช่น Application SIRIRAJ Medical VDO Library เป็นต้น ซึ่ง35 

การด าเนินการจะมีหน่วยงานภายในคณะฯ ให้การสนับสนุนและจากสถาบันเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษา  ซึ่งการ
ด าเนินงานนี้จะสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านที่ ๖ สร้าง
มหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน (ICT-based University) 

http://www.digitalarchives.wa.gov/
http://www.digitalarchives.wa.gov/
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- จากข้อมูลตัวอย่างที่มีอยู่  สามารถที่จะจัดให้มีการฝึกอบรมระยะสั้นในระดับชาติและนานาชาติได้ 
ซึ่งจะด าเนินการโดย Mahidol Bangkok School of Tropical Medicine 

๔) ด้านอ่ืนๆ 
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หมายเหตุ : จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี หากไม่สามารถท าตามข้อตกลงและไม่ปรับปรุง5 

ตนเอง จะไมไ่ดร้ับการต่ออายุงาน ซึ่งจะท าให้เสียสิทธิเงินชดเชย 
อย่างไรก็ตาม ตามหนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๑๗.๑๑๑/๐๐๐๓๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการ

ประเมินคุณสมบัติและผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ได้มีการประชุมและการเสนอต่อเวลา
ปฏิบัติงานของ รศ. ดร.ชลิต  โกมลมิศร์ ใน ๒ ประเด็น คือ 

๑) ภาระงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติมีความจ าเป็นและเกิดประโยชน์ต่อส่วนงาน แต่เนื่องจาก รศ. ดร.ชลิต  10 

โกมลมิศร์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาระงานหลักประกอบด้วยงานสอน งานวิจัย และงานบริการ
ทางวิชาการ จึงควรสังกัดภาควิชาฯ  

๒) กรณีภาระงานที่จะมอบให้ รศ. ดร.ชลิต  โกมลมิศร์ ปฏิบัติเป็นประโยชน์ต่อส่วนงาน จึงเห็นสมควรให้
พิจารณาต่อเวลาปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (รองคณบดี) ซึ่งจะสามารถท าประโยชน์แก่
คณะฯ เช่นเดียวกัน 15 

กรรมการประจ าคณะฯ มีการสอบถาม อภิปราย เสนอแนะ และให้ข้อคิดเห็นหลายประเด็น ดังนี้ 
ศ. ดร.ทรงศักดิ์  เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน แสดงความคิดเห็นว่า

รศ. ดร.ชลิต  โกมลมิศร์ สามารถท าการสอนและท าวิทยานิพนธ์ได้ แต่กรณีให้อยู่ภายใต้สังกัดส านักงานจะไม่
เหมาะสม ซึ่งการต่อเวลาปฏิบัติงานจะต้องท าสัญญาจนถึงอายุครบ ๖๕ ปี ซึ่งในระยะเวลานี้จะต้องมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้มีปัญหาในทางปฏิบัติ จึงเสนอให้แต่งตั้งเป็นรองคณบดี 20 

รศ. ดร.พารณ  ดีค าย้อย หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ สอบถามว่ากรณีอยู่ภายใต้สังกัดส านักงาน 
บุคคลใดจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่กรณีการเรียนการสอนนั้น ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิจะเชิญสอน
ในวิชา TMID 

ผศ. ดร.ด ารงเกียรติ  อาจหาญ หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร สอบถาม 
หัวหน้าภาควิชาว่าภาควิชาใดจะรับเป็นต้นสังกัดหรือไม่  25 

ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม เสนอว่าให้ค านึงถึง TRO 
ของคณะฯ เป็นหลักส าคัญ โดยเฉพาะการท างานวิจัยในโครงการ mobile microscopy และเสนอให้แต่งตั้ง รศ. 
ดร.ชลิต  โกมลมิศร์ เป็น School Lab Coordinator 

ผศ. ดร.วรนุช  หวังศุภชาติ กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า เสนอว่าภาควิชาเวชศาสตร์สังคม
และสิ่งแวดล้อมจะเชิญสอน 30 

ดร.เจตสุมน  ประจ าศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอให้เปลี่ยนต าแหน่งเป็นนักวิจัยเพ่ือมุ่งเน้นการท าวิจัย
แทนการเรียนการสอน ในกรณีนี้หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลแจ้งว่าไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากตาม
หลักเกณฑ์ก าหนดไว้เฉพาะผู้ด ารงต าแหน่ง ศ. และ รศ. เท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงนักวิจัย 

รศ. ดร.พรทิพย์  เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว เสนอให้แต่งตั้งเป็นรองคณบดี เนื่องจากหาก
ขอต าแหน่งศาสตราจารย์จะต้องสังกัดภาควิชา ซึ่งประธานฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าผู้ที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการมิได้มี35 

ข้อก าหนดให้สังกัดภาควิชา ดังนั้น สามารถเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการได้เช่นเดียวกัน 
 ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอว่าหาก รศ. ดร.ชลิต  โกมลมิศร์ ได้ต่อ

เวลาปฏิบัติงานก็จะช่วยพัฒนางานทางห้องปฏิบัติการของส านักงานบริหารการศึกษาให้เกิดประโยชน์มากยิ่งข้ึน 
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รศ. ดร.เกศินี  โชติวานิช กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า เสนอให้ตั้งเป็นหน่วย School of 
Educational Media ซึ่งในต่างประเทศผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว ส่วนใหญ่จะเป็นศาสตราจารย์ 

ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมลงมติด้วยวิธีลงคะแนนลับ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยกา ร
บริหารงานในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้มีสิทธิเสนอลงคะแนนประกอบด้วย รองคณบดี ๕ คน (จ านวนไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของหัวหน้าภาควิชา) ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา ๑๐ คน (๑๑ ภาควิชา ลาประชุมโดยไม่ส่งผู้แทน ๑ คน) ผู้แทน5 

กรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า ๒ คน (จ านวน ๔ คน ลาประชุม ๒ คน) ผู้แทนกรรมการประจ าคณะ
จากสายสนับสนุน จ านวน ๓ คน นับรวม ๒๐ คะแนนเสียง และ นางปิยธิดา  รุ้งมัจฉา เป็นพยานการนับคะแนน  

ผลการลงคะแนนลับให้ รศ. ดร.ชลิต  โกมลมิศร์ ต่อเวลาปฏิบัติงานได้จ านวน ๑๖ เสียง และไม่ให้ต่อเวลา
ปฏิบัติงานจ านวน ๔ เสียง 

มติที่ประชุม พิจารณาให้ต่อเวลาปฏิบัติงานของ รศ. ดร.ชลิต  โกมลมิศร์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน10 

อุดหนุน) ให้สังกัดส านักงานบริหารการศึกษา และจะส่งเรื่องให้มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น. 
 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ  แซ่โซว) 15 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
             (นางสาววริสรา  ไชยพันธุ์) 
ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 

         (ผศ.เกศินี  บูชาชาติ) 
         เลขานุการที่ประชุม 20 


