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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คร้ังที่ 1/2566 

วันที่ 19 ตุลาคม 2565  เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป 

Microsoft team 

 

--------------- 

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

           1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์                   ประธานกรรมการ 

             (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์) 

           2.รองคณบดีฝา่ยบริหาร           กรรมการ 

             (ดร.วิยะดา  รัตนสุวรรณ) 

           3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                             กรรมการ 

               (ดร.จุฑามาศ  ผลมาก) 

           4. รองคณบดีฝา่ยวิจัยและนวัตกรรม          กรรมการ 

              (ผูช่้วยศาสตราจารย์พรรณพิมล  สุขวงษ์)        

           5. ประธานหลักสูตร                                                    กรรมการ 

               (ดร.ปาณิสรา  หลีคว้น)        

           6. คณาจารย์ประจ า 

                (ดร.พิทักษ์พงศ ์   ปันต๊ะ)                                          กรรมการ  

           7. รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณะ 

               (นางรัตนา  ทาสิทธิ์)                                                 เลขานุการ 

      รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุม 

             1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา   พงษ์พันธ์งาม     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตและวเิทศ 

                                                                                สัมพันธ์ 

             2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์   ไชยบาล               ผูช่้วยคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพการศกึษา       
 

ระเบียบวาระที่ 1.1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

กรมสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ 

การศกึษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 

มติท่ีประชุม   รับทราบ              

       1.2 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกรดับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนผ่านทุนทาง

วัฒนธรรมและทรัพยากรชุมชนจังหวัดพะเยา (CIGUS Model) หัวหน้าโครงการโดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ    
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ถาน้อย (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม) ทีมวิชา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์   และ

คณะแต่งตั้งคณะท างาน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ และ ผูช่้วยศาสตราจารย์ศริิพร     

แสงศรีจันทร์  คณะพยาบาลศาตร์เข้าร่วมโครงการ CIGUS Model โดยใช้พื้นที่ต าบลบ้านต๋อม  Output มิติหลัก 

สุขภาพ (Mental/physical Promoting activity) มิติรอง สิ่งแวดล้อม การศกึษา สังคม รายได้  ซึ่งขณะนี้

ด าเนินงานระยะที่ 1  

มติท่ีประชุม   รับทราบ                                           

           

 ระเบียบวาระที่ 1.2  ฝ่ายบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

                                    1.2.1 รายงานติดตามบุคลกรผู้รับทุนและลาศึกษาต่อประจ า เดือน

กันยายน 2565 จ านวน 3 ราย 

                                        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษยารัตน ์ ศิลปวิทยาทร 

                                            ศกึษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุนส่วนตัว) ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562-วันที่ 4 สิงหาคม 2565 และขยาย

ระยะเวลาศกึษาต่อถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 

    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชานีย์  ใจมาลัย 

                                           ศกึษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุนส่วนตัว) ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562-วันที่ 4 สิงหาคม 2565 และขยาย

ระยะเวลาศกึษาต่อถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 

    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิชยา   มอญแสง 

                                          ศกึษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุนส่วนตัว) ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559-วันที่ 7 สิงหาคม 2562 และขยาย

ระยะเวลาศกึษาต่อถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 

มติท่ีประชุม   รับทราบ                                             

 

                    1.2.2 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก คณะพยาบาลศสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565  

สรุปเรื่อง 

                            ข้อ 3 ใหย้กเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 และใหใ้ช้ประกาศนี้แทน  

โดยมีการเพิ่มข้อ 5 และ ข้อ 6 ในประกาศฉบับใหม่ ดังนี้        
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                           ข้อ 5 ใหก้ าหนดอัตราค่าบริการของศูนย์ตามรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ค่าบริการรายเดือนส าหรับเด็กอายุ 3 เดือน – 1 ปี คนละ 3,500 บาท 

(2) ค่าบริการรายเดือนส าหรับเด็กอายุมากกว่า 1 ปี คนละ 3,000 บาท 

(3) ค่าบริการรายวันส าหรับเด็กอายุ 3 เดือน – 1 ปี คนละ 250 บาท 

(4) ค่าบริการรายวันส าหรับเด็กอายุมากกว่า 1 ปี คนละ 200 บาท 

(5) ค่าบริการวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คนละ 450 บาท 

(6) ค่าบริการนอกเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 17.00 น. ช่ัวโมงละ 100 บาทต่อคน  

ข้อ 6 ผูใ้ช้บริการต้องช าระค่าบริการภายในวันที่ 1-5 ของเดือน หากช าระค่าบริการเกิน 

วันที่ 10 ของทุกเดือน ใหถ้ือว่าไม่เข้ารับบริการในศูนย์ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

                    1.2.3 รายงานจ านวนเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าเดือน ตุลาคม 2565   

                                       หอ้งเด็กเล็ก                       มี  5  คน  

                                       หอ้งเด็กกลาง (1-2 ปี)          ม ี 11  คน  

                                       หอ้งเด็กโต ( 2-3 ปี )          มี  14  คน  

                                                                        รวม  30  คน    

มติท่ีประชุม   รับราบ   

 

       1.2.4 สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565  

                             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร์ จัดท ารายงานรายรับรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  

 

รายได้จากการด าเนินงาน 

             รายได้ค่าบริการ                                    796,700       บาท 

รวมรายได้จาการด าเนินงาน                              796,700       บาท      

ค่าใช้จ่ายจาการด าเนินงาน 

             ค่าถ่ายเอกสาร                                       5,790.40    บาท 

             ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง               95,000       บาท 

             ค่าวัสดุ                                               54,078        บาท 

รวมค่าใช้จ่าย                                                154,868.40   บาท 

รวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน     641,831.60   บาท 
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  มติท่ีประชุม   รับราบ 

                      

ระเบียบวาระที่ 1.3  ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.3.1 ปฏิทินการแนะแนวสัญจร  ประจ าปี 2566 

ฝา่ยวิชาการแจ้งก าหนดการปฏิทินแนะแนวสัญจร ประจ าปี 2566  

 

 

                           1.3.2 Super KPI มหาวิทยาลัยพะเยา (ฝ่ายวิชาการ) ประจ าปีงบประมาณ 

2566  

                                สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวทิยาลัยพะเยา ประกาศรับข้อเสนอ Super KPIs 

1.1 (ด้านวิชาการ) ประจ าปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ 

                                Super KPIs 1.1.1 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการสกึษาล่วงหนา้ (Pre-degree) 

        Super KPIs 1.1.2 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) 

                                Super KPIs 1.1.3 นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

   Super KPIs 1.1.4 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของชุมชน 

            Super KPIs 1.1.5 ทุนสนับสนุนการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานที่เกิดจากนวัตกรรมการจัดการเรยีนการ

สอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน   

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชัวิต สถาบันนวัตกรรมการเรบียนรู้ 

มหาวิทยาลัยพะเยา โทร 3542 

  มติท่ีประชุม   รับทราบ 

            

ระเบียบวาระที่ 1.4  ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ    

1.4.1 สรุปโครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566  

จ านวน 7 เรื่อง ดังน้ี  

      1.1 งบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร ์จ านวน 6 เรื่อง 

ที่ ชื่อเรื่อง คณะผู้วิจัย งบประมาณ 

(บาท) 

1 ปัจจัยท านายการลดลงของอัตราการกรองของไตอย่างรวดเร็ว

ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะ

ไตเรือ้รังระยะ 3-4  

นางสาวเกษร เกตุชู  

นายแพทย์คุณากร  นาตะ๊ 

นางสาวณัฐธิดา ไพฑูรย ์

30,000 
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2 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพใน

ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

 

นางพรทิพย์ ปาอิน  

ผศ.ดร.ดาว เวียงค า 

นางจิรภา เดชโชติวริุฬห์ 

นางสาวพรพมิพ ์ ไชยมงคล 

30,000 

3 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้และผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ 

นางสาวลินยา เทสมุทร 

ดร.พัชรินทร ์สังวาลย ์

นางจินตนา  สมฤทธิ ์

30,000 

4 การพัฒนารูปแบบการประเมินดัชนีชี้วัดความเสี่ยงความผูกพัน

และปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความผูกพันในองคก์ร 

ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ 

ผศ.ดร.พยาม  การด ี

ผศ.อิชยา มอญแสง 

20,000 

5 การติดตามประเมนิผลแผนพฒันาคณะพยาบาลศาสตร ์

ปีงบประมาณ 2565-2569  (R To R) 

นางสาวลานนา หม่ืนจนัทร์ 

นางรัตนา ทาสิทธิ ์

15,000 

6 การติดตามประเมนิผลแผนงานบรกิารวชิาการคณะพยาบาล

ศาสตร ์ปีงบประมาณ 2565-2569 (R To R) 

นางนงเยาว์  เฉพาะธรรม 

นางสาวพิมพรรณ  ผลมาก 

15,000 

รวม งบประมาณทั้งสิน้  140,000 

 

 1.2 โครงการวิจัยไม่ใช้งบประมาณ จ านวน 1 เรื่อง 

ที่ ชื่อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

1. ผลของโปรแกรมการเรียนรู้ เ ชิ งประสบการณ์ของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นต่อความรอบรูแ้ละพฤติกรรมการป้องกันการ

ติดเชื้อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าในระบบทางเดินหายใจ 

ดร.ณีรนุช  วงศ์เจรญิ 

และคณะ 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

งานบรกิารวิชาการ 

   1.4.2 โครงการบริการวิชาการงบประมาณผลติเพิ่ม ประจ าปี 2566   มีดังนี้ 
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1. โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 การ

บริการวิชาการและสร้างสรรค์พื้นที่การเรยีนรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม จ านวน 2 

กิจกรรม  

 

2. โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 2 กิจกรรม 

 

ที่ ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 การคัดกรองและการประเมินโรค

จติเวชในชุมชนส าหรับอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน  

พื้นที่เป้าหมาย  3 ต าบล  

(บ้านต๋อม แม่นาเรอืและบ้านสาง) 

1.จ านวนพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ (Learning 

Space) จ านวน 1 แห่ง 

2. ผลงานบริการวิชาการสามารถน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้จริง   

3. องค์ความรูเ้ป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวติ

ของคนในชุมชน  

4. ขยายผลหรอืน าไปใช้งานในพืน้ที่ใหมห่รอื

ชุมชนแห่งใหมอ่ย่างนอ้ย 1 แห่ง 

ผศ.ดร.พรรณ

พิมล สุขวงษ์ และ

คณะ 

2 ภูมปิัญญาชุมชนกับการสรา้งเสริม

สุขภาพเชิงรุก 

 

พื้นที่เป้าหมาย  3 ต าบล  

(บ้านต  า จ าป่าหวายและแม่กา) 

1.จ านวนพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ (Learning 

Space) จ านวน 1 แห่ง 

2. ความรู้ภูมิปัญญาชุมชนน าไปใช้ประโยชน์

ในการสร้างเสริมสุขภาพได้จรงิ   

3. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชวีิต

ของคนในชุมชน  

ดร.พิทักษ์พงศ์    

ปันต๊ะ และคณะ 
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ที่ ชื่อกิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1 การพัฒนาการบริการด้านการดูแล

สุขภาพมารดาทารกแนวใหม่ 

เป้าหมายส าคัญ 

1. พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

แหลง่ฝกึ 

2. พยาบาลวิชาชีพผู้สนใจ 

1.จ านวนเครือข่ายความรว่มมอืกับแหลง่

ฝกึภาคปฏิบัติในการดูแลสุขสุขภาพ

มารดาทารก อย่างนอ้ย 1 แหง่ 

 

2.จ านวนเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน

การบริการวิ ชาการ เพื่ อสร้ างความ

เข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม อย่างน้อย 1 

แห่ง 

ผศ.อิชยา มอญแสง 

และคณะ 

2 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการ

พยาบาล  

เป้าหมายส าคัญ 

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล  

แหลง่ฝกึ 

1.เครือขา่ยความรว่มมือกับแหลง่ฝกึ

ภาคปฏิบัติในการพัฒนาแนวปฏิบัติ

ทางการพยาบาล อย่างนอ้ย 1 แห่ง 

ผศ.ดร.สุทธิดา         

พงษ์พันธ์งาม และ

คณะ 

           

               3. โครงการประชุมวิชาการประจ าปี 2566  

    

 มติท่ีประชุม   รับทราบ                                   

 

ระเบียบวาระที่ 1.5  ฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

                             1.5.1 การด าเนินโครงการจติอาสาพัฒนาวิชาชีพ  

                                     ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา จัด

โครงการจติอาสาพัฒนาวิชาชีพ : วันพยาบาลแหง่ชาติ โดยจัดกิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวาน กับประชาชนต าบลแมใ่ส โดยมี ดร.วยิะดา รัตนสุวรรณ อ.วิไลพร กาเชยีงราย และนิสติ

พยาบาลศาสตร์ปีที่ 3 ร่วมกับ บุคลากรสาธารณสุขและอสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแมใ่สร่วม

ด าเนนิการ ผลการคัดกรองพบกลุ่มเสี่ยงจ านวน 26 คนจากผู้เข้าร่วมจ านวน 89 คนคิดเป็นรอ้ยละ 29.21    

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

      1.5.2 การเบิกเงนิทุนมูลนิธิชนิ โสภณพนิช ประจ าปีการศึกษา 2565 

                            ตามที่ มูลนิธิชิน โสภณพนิช ได้สนับสนุนทุนการศกึษาต่อเนื่อง ประจ าปี 

การศกึษา 2565 ใหแ้ก่นสิิตคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา ทุน 16 ทุนๆละ 24,000 บาท นัน้ มติ

ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกองุทนเพื่อพัฒนานิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 

เห็นชอบ อนุมัตทิุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช จ านวน 16 ทุนๆละ 24000 บาท เป็นเงินจ านวน 384,000 บาท 

เพื่อมอบใหแ้ก่นสิิตคณะพยาบาลศาสตร์  
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มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1.6  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

                            1.6.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะตามเกณฑ์ EdPEX                          

                                    ตามที่คณะพยาบาล ได้รับการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะตาม

เกณฑ ์EdPEx เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 65  ได้รับรายงานการตรวจประเมินฯจากคณะกรรมการแลว้  จึง

ได้น าส่งผลการประเมินฯ ใหแ้ก่คณะกรรมการประจ าคณะทุกท่าน ทางอเีมล์ 

  มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2.1  รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 9/2565 เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2564 

                     2.1.1 รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 9/2565 เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2564 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 

                          4.1  พิจารณาก าหนดการโครงการเตรยีมความพร้อมรับการประเมิน EdPEX 

200 

     ดว้ยฝ่ายประกันคุณภาพการศกึษา ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx “กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการ

ประเมิน EdPEx 200” วันที่ 15-16 และ 19 พฤศจกิายน 2565 โดยมีก าหนดการดังนี่ 

วันท่ี 15 พฤศจกิายน 2565 

08.00-08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45-09.00 น. กล่าวเปิดโครงการโดย ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์  

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

09.00-10.30 น. 

 

Workshop การเขียนรายงานโครงรา่งองค์กร (OP)  

และหมวดผลลัพธ์ 
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 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี  สรรเสรญิ  

10.30-12.00 น. Workshop การเขียนรายงานโครงรา่งองค์กร (OP)  

และหมวดผลลัพธ์ (ต่อ ) 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี  สรรเสรญิ  

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น. Workshop การเขียนรายงานโครงรา่งองค์กร (OP)  

และหมวดผลลัพธ์ (ต่อ) 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี  สรรเสรญิ 

14.30-16.00 น. Workshop Workshop การเขียนรายงานโครงร่างองค์กร (OP)  

และหมวดผลลัพธ์ (ต่อ) 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี  สรรเสรญิ 

วันท่ี 16 พฤศจกิายน 2565 

08.00-08.45 น. ลงทะเบียน 

09.00-10.30 น. 

 

 

Workshop การเขียนรายงานการประเมินตนเอง  

หมวดที่ 2 หมวด 4 หมวด 5  และผลลัพธ์ 7.3,7.5 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี  สรรเสรญิ  

10.30-12.00 น. Workshop การเขียนรายงานการประเมินตนเอง  

หมวดที่ 2 หมวด 4 หมวด 5 และผลลัพธ์ 7.3,7.5  (ต่อ) 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี  สรรเสรญิ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น. Workshop การเขียนรายงานการประเมินตนเอง  

หมวดที่ 3 หมวด 6 และผลลัพธ์ 7.1,7.2 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี  สรรเสรญิ 

14.30-16.00 น. Workshop การเขียนรายงานการประเมินตนเอง  

หมวดที่ 3 หมวด 6 และผลลัพธ์ 7.1,7.2 (ต่อ) 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนี  สรรเสรญิ 

    มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
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   ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่นๆ 

                               5.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2566 วันพฤหัสบดี         

                                ที่ 17 พฤศจกิายน 2565 

 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.  

                                                                                      

              (นางรัตนา  ทาสิทธิ์)     (ดร.วิยะดา  รัตนสุวรรณ) 

         เลขาฯ ที่ประชุม                            กรรมการ   

ผูจ้ดรายงานการประชุม               ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


