
 
 
 

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

วันจันทรท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. 25๖๔ 
ณ หองประชุมชลบุรี อาคารเรียนรวมโซนบี  

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
 

ผูเขาประชุม 
๑. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง   ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ประธานท่ีประชมุ 
๒. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข    กรรมการ 
๓. รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร   กรรมการ 
๔. ผศ.ดร.รฐัพล เยน็ใจมา    กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี    กรรมการและเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 1๐.00 น. 
 เม่ือถึงเวลาประชุมและมีผูเขาประชุมครบองคประชุมแลว รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานท่ีประชุม นํากลาวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดประชุม พรอม
ท้ังดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้
 

วาระท่ี ๑ เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ 
 1.1.1  เรื่อง คณาจารยประจําหลักสูตรนําเสนอผลงานวิชาการ ณ ประเทศอินเดีย 

        รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดอนุมัติใหหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร
และคณาจารยประจําหลักสูตรไปนําเสนอผลงานวิชาการ ณ ประเทศอินเดีย ระหวางวันท่ี 20-26 กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๓ ซ่ึงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีนําเสนอผลงานวิชาการจํานวน ๔ 
คนประกอบดวย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา และ ผศ.ดร.อนุวัต 
กระสังข 
                  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
         ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

 

 

1.1.๒  เรื่อง คณาจารยไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย 
        รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดอนุมัติใหหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
จัดโครงการศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศอินเดีย ระหวางวันท่ี 23-28 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีนําเสนอผลงานวิชาการจํานวน ๔ คนประกอบดวย รศ.
ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา และ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข 
                  จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
         ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ เรื่อง กรรมการและเลขานุการแจงเพ่ือทราบ 
 1.2.1 เรื่อง อาจารยประจําหลักสูตรไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองคณบดีคณะสังคมศาสตร ฝาย
วิชาการ 
 ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากรองคณบดีคณะ
สังคมศาสตร ฝายวิชาการ คนเกาใหหมดวาระลงตั้งแตวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ตามวาระของคณบดี
คณะสังคมศาสตร และพระครูปริยัติกิตติธํารง,รศ.ดร. ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะสังคมศาสตร อีก
สมัยหนึ่ง ในการนี้คณบดีจึงไดแตงตั้งให รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ดํารงตําแหนง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร ฝายวิชาการ ตามคําสั่งเลขท่ี ๑๖๖๒/
๒๕๖๑ เรื่องแตงตั้งรองคณบดีคณะสังคมศาสตร ฝายวิชาการ ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีผลตั้งแต
วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนมา 
 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 1.2.2 เรื่อง การศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร ของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต รุนท่ี ๑ ช้ันปท่ี ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยไดอนุมัติใหหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไปศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศ
สิงคโปร ระหวางวันท่ี ๑1-๑3 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงมีผูเขารวมเดินทางท้ังสิ้นจํานวน ๓๔ รูปหรือคน โดยมี
คณาจารยรวมเดินทางครั้งนี้จํานวน ๓ คน ประกอบดวย ๑) รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง ๒) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจ
มา และ ๓) ผศ.ดร.อนุวัติ กระสังข ซ่ึงการศึกษาดูงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย  ขณะนี้อยูในข้ันตอนของการ
สรุปโครงการเพ่ือเสนอตอผูอํานวยการหลักสูตรและมหาวิทยาลัยตอไป 
 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
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1.2.3 เรื่อง การเขารวมปฏิบัติธรรมของคณาจารยและนิสิตหลักสูตร รป.ม. ณ มหาจุฬาอาศรม 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
 ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการ  ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดอนุมัติใหคณะสังคมศาสตรจัดโครงการปฏิบัติธรรมประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ณ มหา
จุฬาอาศรม อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันท่ี ๑๗-๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ในการดําเนิน
โครงการดังกลาวไดมี อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานเขารวมโครงการตลอดโครงการและไดมีนิสิตในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตเขารวมโครงการดวยจํานวน  ๘ รูป 
 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2.4 เรื่อง การตีพิมพผลงานวิชาการของนิสิตหลักสูตร รป.ม.  
 ผศ.ดร.ธิติ วุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงตอ ท่ีประชุมวา สืบเนื่องหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดมีนโยบายใหอาจารยประจําหลักสูตรและนิสิตผลิตผลงานวิชาการเพ่ือเปนสวนหนึ่ง
ในการศึกษาและเพ่ือเปนการฝกใหนิสิตเปนนักวิชาการ ดังนั้น ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ใน
รายวิชาการปกครองและการบริหารงานทองถ่ิน ซ่ึงมี ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี เปนผูรับผิดชอบไดใหนิสิตจัดทํา
บทความและไดรับการตีพิมพจํานวน ๒๐ บทความและเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสามารถ
นําไปนับผลงานการตีพิมพของบัณฑิตไดดวย 
พระพีรพล อินทปฺโญ. “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทองถ่ิน”. วารสารสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปท่ี 7 ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม 2564. 

พระมหาภูรัช ทนฺตวํโส (ศรีเลิศรส), ธิติวุฒิ  หม่ันมี,  อนุวัต กระสังข. “จริต 6 ทฤษฎีการประสานงานของ

พระพุทธเจา”. วารสารสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปท่ี 7 ฉบับท่ี ๒ 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2564. 

พระธีรวัฒน  ฐิตเมโธ (โรจนมงคล), ธิติวุฒิ หม่ันมี. “ส่ือออนไลนบอเกิดของปญหาสังคม : การบริหารสติคือ

ทางออก”. วารสารสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2564. 

พระภักดี  มหาวิริโย, ธิติวุฒิ  หม่ันมี, อนุวัต กระสังข. “การมีสวนรวมของพระสงฆในการออกกฏหมายเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนา”. วารสารสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปท่ี 7 ฉบับท่ี 

1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564. 

พระมหาวรพงศ  กุสลชโย, ธิติวุฒิ  หม่ันมี. “ภาวะผูนําในการบริหารองคกรยุค 4.0”. วารสารสมาคมศิษยเกา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564. 

พระทองพจน  ธีรธมฺโม (พรมราช), ธิติวุฒิ หม่ันมี, เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง. “หลักสัปปุริสธรรมกับการแกไขวิกฤติ

ปญหาสังคม”. วารสารสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2564. 

 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 



-๔- 
 

 

 

 
 
 

วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
    ท่ีประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
     ๓.๑ เรื่อง โครงการฝกอบรมการวิจัยและการเขียนบทความระยะส้ัน 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากท่ี
ประชุมครั้งท่ีผานมาไดมีมติมอบหมายให ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข ไปยกรางและจัดทําโครงการฝกอบรมการวิจัยและ
การเขียนบทความระยะสั้นเพ่ือนํามาพิจารณารวมกันในท่ีประชุมถึงแนวทางการจัดโครงการและความเหมาะสม
เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงของหลักสูตรและเสนอตอมหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหดําเนินการตอไป บัดนี้
ผูรับผิดชอบไดดําเนินการจัดทํารางเสร็จเรียบรอยแลว จึงเห็นควรท่ีจะพิจารณารวมกัน 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายให ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข จัดทํารางกําหนดการและ
รายละเอียดของการฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ันใหแลวเสร็จกอนการประชุมครั้งตอไปและใหนําเสนอท่ีประชุม
ในครั้งตอไป 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง การวิพากษหัวขอสารนิพนธของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑๓ ช้ัน
ปท่ี ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากนิสิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๒ ชั้นปท่ี ๑ ไดเรียนในภาคทฤษฎีมาเปน ๒ ภาคการศึกษาแลว เพ่ือ
เปนการเตรียมพรอมในการทําสารนิพนธของนิสิตหลักสูตรดังกลาว จึงเห็นควรท่ีจะมีการวิพากษหัวขอสารนิพนธ
เพ่ือท่ีจะใหนิสิตไดเตรียมขอมูลในการจัดทําสารนิพนธตอไป 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 

๑. กําหนดวันวิพากษหัวขอในวันท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
๒. มอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการ จัดทําแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษ

หัวขอพรอมกันนี้ใหแจงคณะกรรมกรและนิสิตใหเขา 
  

๔.2    เรื่อง การประชาสัมพันธหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดประกาศใหผูท่ีสนใจเขาสมัครระดับบัณฑิตศึกษาใน
หลักสูตรตาง ๆ ต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ดังเปนท่ีทราบแลวนั้น 
ดังนั้นเพ่ือท่ีจะทําใหผูสนใจหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดมาสมัครเรียนจึงเห็นวาควรท่ีจะมีการออก
ประชาสัมพันธตามสถานท่ีราชาการ องคกร หรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีเห็นวาเก่ียวกับกับหลักสูตรนี้ 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 



-๕- 
 

 

 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหออกประชาสัมพันธหลักสูตรในมหาวิทยาลัยตาง ๆ และให มี
ผูรับผิดชอบในแตละแหงดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง เปนผูรับผิดชอบ 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ มี รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร เปนผูรับผิดชอบ 
๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มี ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา เปนผูรับผิดชอบ 
๔. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มี ผศ.ดร.อนุวัต เปนผูรับผิดชอบ 
๕. วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรี มี ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี เปนผูรับผิดชอบ 
โดยใหผูรับผิดชอบในแตละแหงติดตอประสานงานการเขาประชาพันธและใหแจงตอท่ีประชุมครั้ง 

ตอไปเพ่ือเขาประชาสัมพันธหลักสูตรโดยพรอมเพรียงกัน 
 

๔.3 เรื่อง กําหนดแผนและจํานวนในการรับสมัครนิสิตใหมประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จะเปดรับสมัครผูสนใจเขาศึกษาในหลักสูตรประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ นี้
จําเปนตองมีการกําหนดแผนในการรับนิสิตเพ่ือใหสอดคลองกับแผนการรับใน มคอ.๒ ซ่ึงจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรท่ีผานมา คณะกรรมการไดเสนอใหปรับแผนการรับใน มคอ.๒ ใหนอยลงเพราะการ
รับนิสิตสภาพจริงในแตละปตํ่ากวาแผน จึงทําใหกระบวนการรับไมบรรลุผล ดังนั้นจึงเห็นควรพิจารณารวมกันใน
ประเด็นแผน และจํานวนของนิสิตในแตละแผน 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติกําหนดแผนรับนิสิตในปการศึกษา ๒๕๖๔ รับเฉพาะแผน ข และรับ
จํานวน ๓๐ รูปหรือคน 
  

๔.4 เรื่อง การติดตามความกาวหนาและกําหนดการสอบปองกันสารนิพนธของนิสิตหลักสูตร รป.ม. 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑๓ ไดรับการอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธและสารนิพนธ
จะครบกําหนดสอบปองกันแลว ในฐานะท่ีทุกทานเปนอาจารย ท่ีปรึกษาจึงเห็นวาควรท่ีจะมีการติดตาม
ความกาวหนาของนิสิตในแตละรูปหรือคนเพ่ือท่ีจะใหงานวิจัยสําเร็จตามกรอบระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดและ
เปนไปตามนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายใหอาจารยท่ีปรึกษาออกกําหนดตารางการติดตามนิสิตในแตละ

คนและเขาใหคําปรึกษาอยางเครงครัดตามกรอบท่ีหลักสูตรกําหนดและใหรายงานตอประธานหลักสูตรถึง
ความกาวหนาของนิสิตแตละคน 

 
๔.5 เรื่อง กําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งตอไป 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมีกิจกรรมของหลักสูตรจํานวนมาก จําเปนตองขอความรวมมือและความ
คิดเห็นจากอาจารยทุกทานจึงเห็นวาควรท่ีจะมีการกําหนดวันประชุมครั้งตอไปเพ่ือสะดวกตอการวางแผนในการ
ประชุมและการบริการวิชาการตอไป 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 



-๖- 
 

 

 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติกําหนดวันประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เปนวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 ไมมี 

เม่ือดําเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานท่ีประชุมกลาวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯและกลาวปดประชุมพรอมกับรวมกันบูชาพระรัตนตรัย 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.3๓ น. 
 
 

 

 

(รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

ประธานท่ีประชมุ 
 

 
 

         (ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข)                      (ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี) 
 กรรมการ                                           กรรมการและเลขานุการ                                          

ผูตรวจรายงานการประชุม                               ผูบันทึกรายงานการประชุม                  
    

 
 


