
การประชุมสภาคณบดีเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  
ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  

ณ ห้อง ๙๐๒ ชั้น ๙ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
****************************************************************** 

 
ด้วยสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาคณบดีฯ 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๙๐๒ ชั้น ๙ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 

 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑    สรุปสาระส าคัญร่วมกับองค์กรต่างๆ 
         สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
          1) สมัชชาสุขภาพ เน้นการส่งเสริมด้านสุขภาพทางกาย 

2) ให้ชุมชนดูแล ปูองกันยาเสพย์ติด 
3) ชุมชนจัดการส่งเสริมสุขภาพทางกายทุกช่วงวัย ชุมชนจัดสถานที่ กิจกรรม เพ่ือให้เกิด 
    กิจกรรมทางกาย (Physical activities) การท างาน การออกก าลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ 
    ลดความเสี่ยง 
4) การจัดการขยะของชุมชน เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
        ***ขอทุกหน่วยงานให้น าไปช่วยในการขับเคลื่อน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพลดความเสี่ยง 
อนุวิชาการการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ 
1) เพิ่มความรู้ด้านกฎหมาย พัสดุ ให้นักศึกษา 
2) ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้ปุวยในขณะเจาะเลือด เพื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ให้ความรู้ 
    ทางเทคนิคการแพทย์กับผู้ปุวย 
3) การเพ่ิมการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจากปัจจุบัน นักเรียน นักศึกษาจะไม่ให้ 
    ความส าคัญ ความเคารพต่อครูบาอาจารย์ 
4) การเพ่ิมทักษะ ประสบการณ์ด้านวิชาชีพแก่คณาจารย์ เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดให้กับ 
    นักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
5) การเพ่ิมเนื้อหาด้านสถิติ การวิจัย เพ่ือให้บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ สามารถน าข้อมูลมา 
    วิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่สู่สังคม 
สมาคมเทคนิคการแพทย์ 
1) การประชุมสัญจรทุกภูมิภาค ขอให้อาจารย์ทุกสถาบันช่วยเป็นวิทยากร 
2) การออกบูทในการประชุมวิชาการ สมาคมเทคนิคการแพทย์-ฟรี ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

สถาบัน 
3) การประชุมวิชาการ วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 ที่เชียงใหม่ 
4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.พัสดุ ใหม่ 23 สิงหาคม 

2560  
 สภาเทคนิคการแพทย์    

๑.๒    การเสนอเปลี่ยนแปลงการค าน าหน้านามเพ่ือแสดงความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 



         เนื่องจากมีความสับสนเกี่ยวกับชื่อย่อ ทนพ./ทนพญ. ในสหสาขาวิชาชีพและงานธุรการ ใน 
เทคนิคการแพทย์ใช้ชื่อย่อ จึงได้มีการเปลี่ยนเป็น “ทน.” ซึ่งสมาชิกบางส่วนไม่เห็นชอบ 

1) ราชบัณฑิตยสถานได้ก าหนดให้ใช้อักษรย่อ ทนพ./ทนพญ. น าหน้านามผู้ประกอบ 
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตามหนังสือที่ ที่ รถ.๐๐๐๔/๑๒๙๑๒. 
             โดยการใช้อักษรย่อ ทนพ./ทนพญ. ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมเช่นเดียวกับค าว่า นพ. "นายแพทย์" ซึ่งมิได้มี
กฎหมายก าหนดให้ใช้เป็นค าน าหน้านามไว้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  
ที่มา 
          เมื่อปี ๒๕๔๕ ต่อเนื่องถึงปี ๒๕๔๖ ชมรมเทคนิคการสัมพันธ์ ซึ่งมี ทนพญ.คมเนตร เตียงพิทยากร เป็นประธาน
ชมรมในขณะนั้น ได้น าเสนอบทความเกี่ยวกับการใช้ค าย่อ ทนพ./ทนพญ. น าหน้านามผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขา
เทคนิคการแพทย์ ตามท่ีราชบัณฑิตยสถานก าหนดไว้ โดยอ้างหลักฐานส าคัญ 2 ชิ้น คือ  
          หนังสือราชบัณฑิตยสถานที่ รถ.๐๐๐๔/๑๒๙๑๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๘ เรื่อง การใช้อักษรย่อ 
ความหมายของค า และศัพท์บัญญัติ ที่มีไปถึงผู้ช่วยเลขานุการ โครงการต ารา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
และจดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๒๔ เดือนกันยายน ๒๕๔๔ ซึ่งเอกสารทั้งสองฉบับ แสดงข้อความ
ตรงกันว่า ราชบัณฑิตยสถานได้ก าหนดให้ใช้อักษรย่อ ทนพ./ทนพญ. ส าหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิค
การแพทย์จริง 
            อย่างไรก็ตาม แม้จะมีหลักฐานชัดเจนดังกล่าวแล้ว ก็ยังมีประเด็นถกเถียงในขณะนั้นว่า การใช้อักษรย่อ
ดังกล่าว จะต้องตราเป็นกฎหมายหรือไม่  ชมรมเทคนิคการแพทย์สัมพันธ์  จึงได้ท าหนังสือปรึกษาไปยัง
ราชบัณฑิตยสถานในประเด็นดังกล่าว เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๕ ขณะเดียวกันก็ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย
ประกอบด้วย ซึ่งราชบัณฑิตยสถานโดย ศาสตราจารย์ นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกราชบัณฑิตยสถาน ได้มีหนังสือที่ 
รถ. ๐๐๐๔/๓๔๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ทราบว่า ค าแสดงวิชาชีพ "เทคนิคการแพทย์" และ "เทคนิค
การแพทย์หญิง" ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมเช่นเดียวกับค าว่า "นายแพทย์" ซึ่งมิได้มีกฎหมายก าหนดให้ใช้เป็นค าน าหน้า
นามไว้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และมิได้ก าหนดให้ใช้เป็นค าน าหน้านาม ใน
การลงชื่อในหนังสือราชการ หากแต่เป็นการใช้ตามความนิยมเฉพาะแวดวงวิชาการ สอดคล้องกับความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายหลายท่าน เช่น นักกฎหมายจากส านักงานสันทัดการทนายความ อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น และในการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 
๒-๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ชมรมเทคนิคการแพทย์สัมพันธ์ ได้น าเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุม ที่
ประชุมรับทราบว่าสามารถใช้ได้ เช่นเดียวกับค าน าหน้านามผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนๆ 

    ภายหลังพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลบังคับใช้ และมีสภาเทคนิคการแพทย์
เกิดข้ึน คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ได้น าเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๔๙ และน าไปสู่ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง ก าหนดใช้ค าน าหน้า
ชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีความประสงค์จะใช้ค า
น าหน้าชื่อย่อประกอบชื่อตัวในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยนักเทคนิค
การแพทย์สามารถใช้ค าน าหน้าชื่อ “ทนพ.”ส าหรับนักเทคนิคการแพทย์ชาย และ “ทนพญ.” ส าหรับนักเทคนิค
การแพทย์หญิง 

       สภาคณบดีเทคนิคการแพทย์ สนับสนุนการน าผลการพิจารณาการใช้ ทน. แทน ทนพ. ทนพญ. เข้าร่วม
ประชุมพิจารณาใหม่ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 

           



         2)  การสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ ปี 2561 การสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบการสมัคร
สอบ กรกฎาคม ตุลาคม และกุมถาพันธ์ ของสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และสถาบันที่ต้องการเป็นสนามสอบ  

 3)  สถาบันผู้ผลิตท าโครงการฟ้ืนฟูความรู้ ทักษะทางเทคนิคการแพทย์ ส าหรับผู้ที่ยังสอบไม่ผ่าน โดย
ให้สถาบัน เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก 

1.3) สศช. จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางจัดการศึกษาเชิงนวัตกรรม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
การเรียนการสอน 
 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
              ๒.๑    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
  
วาระท่ี ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
              ๓.๑    แนวทางการมุ่งสู่สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์คุณธรรม โดยร่วมกับศูนย์คุณธรรม
แห่งชาติ   

บัณฑิตเทคนิคการแพทย์คุณธรรม 3 ประการ 
 

สภาคณบดีผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
สรุป คุณธรรม 3 ประการ 1) ซื่อสัตย์  2) มีวินัยความรับผิดชอบ  3) จิตสาธารณะ 

 
บัณฑิตเทคนิคการแพทย์คุณธรรม 3 ประการ 

ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

 
 

  



อัตลักษณ์บัณฑิตส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 
“เป็นเลิศทางวิชาการ เก่งด้านปฏิบัติ ซื่อสัตย์ มีวินัย ยึดม่ันจรรยาบรรณวิชาชีพ” 

 

 
 

อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
“บัณฑิตมีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม” 

 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 10 ประการ 

 
 

 
  



              ๓.๒    รางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล  วีรานุวัตติ์  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 
           
     เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นางสาวเพชรตยา สิทธา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคนิค

การแพทย์ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลชมเชย “รางวัลคุณธรรม-
จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์” ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ 
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นพ.
เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน และมีนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธาน
กรรมการบริหาร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อ านวยการ
ศูนย์คุณธรรม ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานมูลนิธิฯ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร
เฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 
และ รองศาสตราจารย์ ยุพา เอ้ือวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมพิธี 

               
  



๓.๓    ทิศทางและกลไกการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสภาคณบดีฯ และกระทรวงสาธารณสุข 
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ 

ม.วลัยลักษณ-์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนาม MOU พัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์ 

 
 

 
 

               ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานพิธีลง
นามความร่วมมือกับ นายแพทย์ ดร.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 
ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เพ่ือร่วมมือพัฒนาวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และ
การพัฒนาบุคลากร นักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน โดยหลักสูตรปริญญาเอกชีวเวชศาสตร์มีเปูาหมายในการผลิตบัณฑิต
ปริญญาเอกร่วมกัน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 
และนายแพทย์ สมชาย แสงกิจพร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าที่ทั้งสอง
ฝุาย ร่วมเป็นสักขีพยาน 
             ความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ 
พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและนักวิจัย โดยการพัฒนาโครงการวิจัยที่มีความสนใจร่วมกัน ให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน ประชาชน ภาคเอกชน และประเทศชาติ โดยใช้ศักยภาพด้านบุคลากรและเครื่องมือของทั้งสองฝุาย 
รวมทั้งร่วมกันพัฒนาด้านวิชาการ การเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองฝุาย ตลอดจน
พัฒนาการบริการวิชาการ เช่น ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 



สภาคณบดีเทคนิคการแพทย์ MOU กับกระทรวงสาธารณสุข 
ประเด็นร่วมมือ 

1) NCD 
2) Bacterial drug resistant นักเทคนิคการแพทย์ต้องเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนา แก้ปัญหา Lab detection 

ที่ไวและถูกต้อง กระทรวงสาธารณสุขให้ทุนๆ ละ 40,000 บาท ในการเข้ามาเรียนระยะสั้น 16 หน่วยกิต เพ่ือ
กลับไปบริหารจัดการการปูองเชื้อดื้อยา 

3) Food safety  
4) Special Professional MT  
5) Primary home health care อบรมไปแล้ว 14 คน / Health promotion เริ่มด าเนินการบ้าง ขอให้สถาบัน

ร่วมด าเนินการกับบุคคลากรจากกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือให้มีการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือชุมชนให้เกิดสัมฤทธิ์ผล 

              ๓.๔    ความคืบหน้าทิศทางความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ไทย 
และอาเซียน 

AASMT: ปฏิญญาการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์อาเซียน 
1) การประชุมครั้งที่ 3 ปี 2018 จะมีการประชุม AASMT ที่ประเทศพม่า สมาชิกสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิค

การแพทย์อาเซียน 300 สถาบัน โดยจะเสนอการประชุม เรื่อง การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ (LA) ที่
พม่าและกัมพูชา ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 

2) การพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ลงนามความร่วมมือ
กับสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตหรือที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคนิคการแพทย์โดยลงนามเมือวันที่ 29 มีนาคม 2560 และ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะให้ทุนการศึกษานานาชาติระดับปริญญาเอก กับอาจารย์จากประเทศในกลุ่ม
อาเซียน โดยให้ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ใน Bilingual program 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจะรับนักศึกษา 30 คน 

3) เทคนิคการแพทย์เอเชีย ในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งในปี 2560 ได้จัดประชุมที่ บูซาน เกาหลี 
เมื่อ กันยายน 2560 

              ๓.๕    ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมเนื่องในงาน ๖๐ ปี เทคนิคการแพทย์ไทย 
1)   การจัดประชุมวิชาการประจ าปี 2561 ของสมาคมเทคนิคการแพทย์ จะหักเงินรายได้ให้

สภาเทคนิคการแพทย์เพ่ือสร้างส านักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ณ กระทรวงสาธารณสุข 
2)  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ออกหน่วยชุมชน เพื่อให้บริการทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

 
วาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
              ๔.๑    แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมกับสหวิชาชีพ (Interprofessional Education) 
   1) แนวทางการจัดการศึกษาระหว่างสหสาขาวิชาชีพ (InterProfessional Education, IPE) 
    -เทคนิคการแพทย์ จะแสดงบทบาทอย่างไร ในส่วนของวิชาชีพของตนเอง และสาขา
วิชาชีพมีบทบาทอย่างไร และจะมีการการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพของประเทศไทย (Conceptual 
Framework of Thailand 4.0)  
    -การจัดการศึกษาร่วมสหสาขาวิชาชีพในเรื่อง Case /การลงชุมชน และการดูแล 
ความรู้ในแต่ละด้านของแต่ละสาขาวิชาชีพ โดยเน้นการสื่อสาร การจัดการความรู้ การแก้ปัญหาร่วมกัน  



 
              ๔.๒    แนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการระหว่างสถาบันผลิตฯ และผู้ประกอบ 

วิชาชีพ 
1) การส่งเสริมการวิจัยการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการระหว่างสถาบันผลิตฯ และผู้ 

ประกอบวิชาชีพ โดยการอบรม R2R เพ่ือให้นักเทคนิคการแพทย์มองเห็นทิศทาง ข้อมูลในการน ามาซึ่งการวิจัย และ
การพัฒนาโครงร่างการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมและเขียน
บทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ การวิจัยเป็นไปได้ทั้งการวิจัยจากข้อมูลด้านห้องปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรม เพ่ือ
ความก้าวหน้าของสมาชิกเทคนิคการแพทย์ โดยต้องส่งเอกสารเพ่ือประเมิน อวช. โดยสภาวิชาชีพจะสนับสนุนการ
ฝึกอบรมผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่อ่านผลงานของผู้ยื่นขอในต าแหน่ง ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญพิเศษ  ซึ่งต้องมี
ผลงานวิจัยประกอบการพิจารณา 
 
         มติที่ประชุม 

      ให้ทุกสถาบันส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์ แล้วตั้งค าถาม 4 ข้อ เพื่อน าไปข้ึนเวบไซต์ 
เพ่ือให้สมาชิกอ่านและท าข้อสอบเพ่ือให้ได้คะแนน CMTE  

 
              ๔.๓    การรวบรวมข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต าแหน่งวิชาการจากสถาบันผู้ผลิต  เพื่อใช้เป็น  

ฐานข้อมูลและ Update ฐานสกอ. 
 

         มติที่ประชุม 
                ให้ฝุายเลขานุการจัดท า Template ตามรูปแบบของ สกอ. เพ่ือให้แต่ละสถาบันส่งข้อมูล 
 
         วาระท่ี ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
                              - 


