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วาระท่ี ๑ เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ 
       1.1.1 เรื่อง การเขารวมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งท่ี ๑๐ และระดับชาติครั้งท่ี ๓ 
ณ วิทยาลัยสงฆนครนาน 
       รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานกรรมการประจําหลักสูตรฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่อง
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครนานจะจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ครั้งท่ี ๑๐ และระดับชาติครั้งท่ี ๓ ในวันท่ีพุธท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.256๔ ท่ีจะถึงและอาจารยประจําหลักสูตร
ไดรับรางวัลและมีสวนรวมดังนี้ รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร เขารับเกียรติบัตรนักวิจัยดีเดน ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา และ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี เขารวมงาน
การประชุมวิชาการในครั้งนี้ 
      จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ 
      ท่ีประชุมรับทราบ  
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 1.2 เรื่อง กรรมการแจงเพ่ือทราบ 
       1.2.1 การตีพิมพผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรฯ 
       ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข กรรมการประจําหลักสูตรฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากในภาค
การศึกษาท่ีผานมา ไดมีอาจารยประจําหลักสูตรผลิตผลงานวิชาการและไดผานการตีพิมพผลงานวิชาการดังกลาว
จํานวน.....เรื่อง ประกอบดวย 
 อนุวัต กระสังข, “แนวคิด ทฤษฎี และแนวทาง: การประเมินโครงการเพ่ือนําไปสูการปรับปรุง
สภาพแวดลอมขององคการและการใหบริการสังคม”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน วิทยาลัยสงฆนครสวรรค, ป
ท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 256๔: 245-254. 
       1.2.2 การบริการวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรฯ 
                ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข กรรมการประจําหลักสูตรฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา ในระหวางภาคการศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรไดใหบริการวิชาการแกสถาบันการศึกษาหลายแหงประกอบดวย 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 ๑.3 เรื่อง กรรมการและเลขานุการแจงเพ่ือทราบ 
 1.3.1 เรื่อง จํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากนิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑๐ ไดสอบปองกันวิทยานิพนธและสารนิพนธตามเกณฑของมหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาแลวจํานวน ๒๙ รูปหรือคนท่ีจะเขารับปริญญาในปการศึกษา ๒๕๖๓ นี้โดยเปน
พระภิกษุ จํานวน 18 รูปและ คฤหัสถ จํานวน 11 คน  
 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 1.3.2 เรื่อง การส้ินสุดการศึกษาภาคทฤษฎีของนิสิตประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดจัดการเรียนการสอนของนิสิตรุนท่ี ๑๓ จนสิ้นสุดภาคการศึกษาฤดูรอนไปแลวเม่ือ
วันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีผานมา ซ่ึงไดศึกษาในภาคทฤษฎีครบทุกรายวิชาตามเกณฑของมหาวิทยาลัยและ
มีนิสิตท่ีมีผลเรียนผานเกณฑท้ังหมด 18 รูปกับอีก 2 คน 

จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.3.3 เรื่อง การแตงตั้งท่ีปรึกษาสารนิพนธนิสิตหลักสูตร รป.ม.รุนท่ี ๑๑ 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากนิสิตหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑ ไดผานการวิพากษหัวของานวิจัยเปนท่ีเรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือเปนการติดตามความกาวหนาและเปนการพัฒนาหัวขอวิจัยของนิสิตใหเปนโครงรางสารนิพนธจึง
ไดมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา สอดคลองกับนโยบายของผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ท่ีมี



-๓- 
 

 

 

นโยบายใหแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหกับนิสิตหลังจากท่ีนิสิตไดหัวของานวิจัยซ่ึงขณะนี้ไดดําเนินการเปนท่ี
เรียบรอยแลว 
 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

 
1.3.4 เรื่อง การจัดสัมมนาวิชาการของนิสิตหลักสูตร รป.ม.รุนท่ี ๑๑ 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากนิสิตหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑๓ ไดจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของการบริหาร
หลักสูตรเม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วัดมเหยงค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีนิสิตเขารวมกิจกรรม
ท้ังหมด ๒๐ รูปหรือคนและมีอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานเขารวมกิจกรรมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ 
 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.3.5 เรื่อง การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีภายในประเทศและกิจกรรม CSR ของนิสิตหลักสูตร รป.ม.รุน
ท่ี ๑๑ 

ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดศึกษารายวิชา การปกครองและการบริหารงานทองถ่ิน ซ่ึงอาจารยประจํารายวิชา
ไดกิจกรรมวิชาการและจัดกิจกรรม CSR ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมท้ังสองดังกลาวไดดําเนินการในวันอังคารท่ี ๒๖ 
กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีผานมา ณ องคการบริหารสวนตําบลดอนยานาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมี ผศ.ดร.
ธิติวุฒิ หม่ันมี เปนอาจารยผูรับผิดชอบในการศึกษาดูงานและมีนิสิตจํานวน ๒๐ รูปหรือคน เขารวมกิจกรรมในครั้ง
นี้ 
 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. 25๖๔ 
   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 จัดทํารางกําหนดอบรมหลักสูตรระยะ
ส้ันแลวใหนําเสนอท่ีประชุมในครั้งตอไป 
 



-๔- 
 

 

 

 
 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง กําหนดการสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจําป
การศึกษา 2562 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากป
การศึกษา 256๔ หลักสูตรไดออกประกาศเรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ซ่ึงจะปดรับสมัครในวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ.256๔ ดังนั้นเพ่ือเปนการเตรียมความ
พรอมในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 256๔ จึงเห็นวาควรท่ีจะมีการกําหนดวันสอบ
คัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 256๔ 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 
 1. กําหนดวันสอบขอเขียนวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.256๔ 
 2. กําหนดวันสอบสัมภาษณวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ.256๔ 
 3. กําหนดวันประกาศผลสอบวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ.256๔ 
  

๔.2    เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากป
การศึกษา 256๔ หลักสูตรไดออกประกาศเรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ซ่ึงจะปดรับสมัครในวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ.256๔ ดังนั้นเพ่ือเปนการเตรียมความ
พรอมในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 256๔ จึงขอความเห็นชอบในการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 256๔ 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอและมอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและ
เลขานุการหลักสูตรฯ จัดทํารางคําส่ังเสนอผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
เพ่ือขออนุมัติตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

๔.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบการศึกษาดูงานตางประเทศของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดศึกษารายวิชาในภาคทฤษฎีครบตามเกณฑของการจัดการศึกษาใน
หลักสูตรแลว แตการศึกษาในหลักสูตรดังกลาวนอกจากจะศึกษารายวิชาแลวยังกําหนดใหมีการศึกษาดูงานท้ังใน
และตางประเทศดวย และในปการศึกษา 256๔ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี 11 ได
กําหนดไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศไตหวัน ระหวางวันท่ี 8-11 กรกฎาคม พ.ศ.256๔ ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบ
ในการศึกษาดูงานของนิสิตรุนดังกลาว 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
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 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอและมอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและ
เลขานุการและพระนุชิต นาคเสโน นักวิชาการศึกษาประจําหลักสูตรฯ จัดทําเรื่องขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติ
บุคลากร ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเสนอขออนุมัติตออธิการบดี 

๔.4 เรื่อง กําหนดวันสอบประมวลความรู (Comprehensive Examinations) ของนิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑๓ ไดศึกษาภาคทฤษฎีครบตามเกณฑของหลักสูตรแลว เพ่ือให
เปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการท่ีใหมีการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examinations) 
ท้ังขอเขียนและสอบปากเปลา ดังนั้น จึงเห็นวาควรท่ีจะมีการกําหนดวันสอบประมวลความรู (Comprehensive 
Examinations) ของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี 1๓ ประจําปการศึกษา 256๔ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 
1. กําหนดวันสอบขอเขียนในวันท่ี 13-14 พฤษภาคม พ.ศ.256๔ ตั้งแตเวลา 09.00-17.00 น. 
๒. กําหนดวันสอบสัมภาษณ (ปากเปลา) ในวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.256๔ ตั้งแตเวลา 09.00-

17.00 น. 
 

๔.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู (Comprehensive 
Examinations) ของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี ๑๓ ไดศึกษาภาคทฤษฎีครบตามเกณฑของหลักสูตรแลว เพ่ือให
เปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการท่ีใหมีการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examinations) 
ท้ังขอเขียนและสอบปากเปลา ดังนั้น เพ่ือใหการสอบประมวลความรูเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอความ
เห็นชอบในการแตงต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examinations) ของนิสิตหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุนท่ี 1๓ ประจําปการศึกษา 256๔ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอและมอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและ

เลขานุการดําเนินการขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตอไป 
 

๔.6 เรื่อง เตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากป
การศึกษา 256๔ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดกําหนดวันตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ในวันเสารท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.256๔ 
และวันอาทิตยท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ.256๔ ดังนั้นเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการรับการประเมินในวัน
ดังกลาวจึงเห็นวาควรท่ีจะมีการแบงหนาท่ีรับผิดชอบ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติตามท่ีเสนอและมอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและ

เลขานุการ จัดทําประกาศผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาในแตละองคประกอบและเสนอ
ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตรอนุมัติออกประกาศตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 ๕.๑ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตไดประกาศรับสมัครผูเขาศึกษาประจําปการศึกษา 256๔ และจะหมดเขต
รับสมัครในวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ.256๔ นี้ แตในขณะนี้ยังไมผูมาสมัครในหลักสูตรดังกลาวจํานวนไมมากซ่ึง
หลักสูตรควรท่ีจะมีการประชาสัมพันธเชิงรุก ประกอบกับระหวางวันท่ี 23-26 พฤษภาคม พ.ศ.256๔ จะมีพิธี
ประสาทปริญญาซ่ึงจะมีผูมารวมงานเปนจํานวนมาก จึงเห็นวาควรจะมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตรใน
วันดังกลาว 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอและมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับ
นิสิตรุนท่ี 10 และ 11 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตรในวันดังกลาว 
 
 ๕.2 กําหนดวันประชุมหลักสูตรในครั้งตอไป 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตไดดําเนินการจัดการหลักสูตรและติดตามการดําเนินการอยูอยางสมํ่าเสมอ
เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางตอเนื่อง เห็นวาจะมีการประชุมเพ่ือติดตามอยูทุกเดือนจึงเห็นวาควรจะมี
การกําหนดวันประชุมครั้งตอไปเพ่ือสะดวกตอการบริหารเวลาของอาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติกําหนดวันประชุมครั้งตอไปเปนวันจันทรท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตั้งแตเวลา 13.๐๐ น. เปนตนไป โดยมอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการดําเนินการ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและแจงอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานใหทราบกอนวันประชุม 
    

เม่ือดําเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานท่ีประชุมกลาวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯและกลาวปดประชุมพรอมกับรวมกันบูชาพระรัตนตรัย 
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เลิกประชุมเวลา ๑๑.12 น. 
 
 

 

 

(รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง) 
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