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 เม่ือถึงเวลาประชุมและมีผูเขาประชุมครบองคประชุมแลว รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประธานท่ีประชุม นมัสการพระนุชิต นาคเสโน นักวิชาการศึกษาประจําหลักสูตร  
รป.ม. นํากลาวบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดประชุม พรอมท้ังดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี ้
 

วาระท่ี ๑ เรื่อง แจงเพ่ือทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ 
 1.1.1  เรื่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 256๔ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีผานมาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดเขารับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 256๔ โดยมีคณะกรรมการประกอบดวย  
1) ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมิ ประธานกรรมการ 2) ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ และ 3) ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน 
กรรมการและเลขานุการ ซ่ึงผลการประเมินหลักสูตรอยูในระดับคุณภาพ ดี ไดคะแนน 3.84 
 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 



-๒- 
 

 

 

1.1.2 อาจารยประจําหลักสูตรไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองหัวหนาภาควิชารัฐศาสตร 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก 
ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร หัวหนาภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดปฏิบัติหนาท่ีควบคุม กํากับ ติดตาม
การจัดการศึกษาหลักสูตรของภาควิชารัฐศาสตร ซ่ึงเปนภาควิชาท่ีใหญและมีภาระงานจํานวนมาก จังจําเปนตองมี
ผูท่ีมีคอยชวยเหลือเพ่ือใหงานดําเนินการตอไปไดเปนดวยความเรียบรอย จึงไดแตงตั้งให ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา 
อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ดํารงตําแหนงรองหัวหนาภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร โดยมี
ผลตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.256๔ เปนตอนไป 
 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 1.2 เรื่อง กรรมการและเลขานุการแจงเพ่ือทราบ 

1.2.1 การจัดโครงการเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศการศึกษานิสิตใหมประจําปการศึกษา 2562 
ผศ.ดร.ธิติ วุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ซ่ึงไดดําเนินการสอบขอเขียนในวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.256๔ และสอบ
สัมภาษณในวันท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ.256๔ ดังเปนท่ีทราบแลวนั้น บัดนี้ ไดดําเนินการสอบคัดเลือกผูท่ีจะเขาศึกษา
ในหลักสูตรดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลว ซ่ึงมีผูสอบผานท้ังสิ้นจํานวน ๒4 รูปหรือคนเปนพระภิกษุจํานวน 15 รูป 
และคฤหัสถจํานวน 9 คน และไดดําเนินการโครงการเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศการศึกษาของนิสิตใหม
ประจําปการศึกษา 256๔ ระหวางวันท่ี 13-15 มิถุนายน พ.ศ.256๔ ณ วัดบางออยชาง อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงโครงการดังกลาวไดดําเนินการเปนท่ีเรียบรอยแลว 
 จึงแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/๒๕๖๔ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
     ไมมี 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง ประเมินกระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่อง
จากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตไดดําเนินการจัดทําระบบและกลไกลในการรับสมัครนิสิตและการ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ซ่ึงระบบดังกลาวหลักสูตรไดนําไปใชในการรับสมัครนิสิตประจําปการศึกษา 256
๔ ท่ีผานมีนิสิตท่ีเขาศึกษาในปการศึกษานี้จํานวน 24 รูปหรือคน ต่ํากวาเกณฑท่ีหลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.๒ 
ดังนั้น จึงเห็นวาควรท่ีจะมีการพิจารณารวมกันวาระบบการรับสมัครนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
มีขอบกพรองตรงไหน 
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 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหปรับระบบและกลไกในเรื่อง การรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษาตามท่ีเสนอและมอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการหลักสูตรและพระนุชิต 
นาคเสโน เจาหนาท่ีประจําหลักสูตรปรับกลไกท้ังสอง 
  

4.2 เรื่อง กําหนดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 พรอมท้ังการจัดทํากิจกรรมใหนิสิตช้ันปท่ี 1 และ
ช้ันปท่ี 2 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอนท้ังสองชั้นปกลาวคือปท่ี ๑ มีการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี สวนชั้นปท่ี ๒ นั้นศึกษาและลงมือเขียนงานวิจัย ในการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้นควรท่ีจะมี
การพัฒนาทักษะเฉพาะใหกับนิสิตท้ังสองกลุมดังกลาว ตองเปนทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ซ่ึงมีจํานวนหลากหลาย
ทักษะ ดังนั้นจึงเห็นวาควรท่ีจะมีการกําหนดทักษะท่ีจะพัฒนาใหกับนิสิตท้ังสองชั้นปและควรกําหนดกิจกรรมใน
การพัฒนาทักษะเหลานั้นดวยเพ่ือสะดวกตอการบริหารจัดการและการดําเนินการดังกลาว 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 
 ๑) กําหนดทักษะในการพัฒนา ๓ ทักษะประกอบดวย ทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะ ICT 
 ๒) มอบหมายให ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมาและ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข รับผิดชอบในการจัดทําโครงการและ
ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิตใหสอดคลองกับการพัฒนาทักษะทั้งสามดานดังกลาว 
 

4.3 เรื่อง ติดตามการทําวิจัยของนิสิตช้ันปท่ี 2 เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการสอบหัวขอและโครงราง
สารนิพนธ 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากนิสิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปท่ี ๒ ไดศึกษาภาคทฤษฎีเปนท่ีเรียบรอยแลวพรอมท้ังไดผานการ
วิพากษหัวขอแลว ขณะนี้อยูในข้ันตอนการพัฒนาหัวขอเปนโครงรางงานวิจัยเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการสอบ
หัวขอและโครงรางฯ จึงเห็นวาควรท่ีจะมีการติดตามและเรงใหนิสิตดําเนินการตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือจะ
ใหนิสิตสําเร็จการศึกษาตามเกณฑท่ีหลักสูตรไดกําหนดไว 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหอาจารยทุกคนติดตามนิสิตท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลใหมีผลงานสอบทัน
ตามกําหนดเวลา และกําหนดวันสอบหัวขอและโครงรางฯ ในวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.256๔ และกําหนดให
นิสิตสงภายในวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.256๔ 
 
           ๔.๔ เรื่อง การจัดทําแผนการปรับปรุงผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 256๔ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ท่ีผานมาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาได
ใหขอเสนอเก่ียวกับริหารหลักสูตรเพ่ือท่ีหลักสูตรจะไดนําขอเสนอแนะดังกลาวไปปรับปรุงแกไขและใหพัฒนา
ในทางท่ีดีข้ึน จึงเห็นวาควรท่ีจะมีการจัดทําแผนปรับปรุงผลการดําเนินงานตามขอเสนะแนะของคณะกรรมการ
ดังกลาว 
 
 



-๔- 
 

 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการ จัดทําแผน

ปรับปรุงผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 256๔ และใหนําเสนอในท่ีประชุมครั้งตอไป 
 

๔.๕ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตรของประธาน
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 256๔ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร องคประกอบท่ี 4 ไดกําหนดใหมีการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารของประธานหลักสูตร ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑการประกันในขอ
ดังกลาว จึงเห็นวาควรท่ีจะมีการจัดทําแบบประเมินและทําการประเมินเพ่ือนําผลไปใชในการศึกษา 2562 ตอไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบหมายให พระนุชิต นาคเสโน นักวิชาการศึกษา สํารวจความพึงพอใจ

ของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตรของประธานหลักสูตรพรอมท้ังวิเคราะหและสรุปเปน
รายงานผลความพึงพอใจใหเรียบรอย พรอมท้ังใหนําเสนอตอท่ีประชุมในครั้งตอไป 

 
 ๔.6 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา 
สืบเนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน ๓ คน ประกอบดวย ผศ.ดร.ธิติวุฒิ 
หม่ันมี ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา และ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข ไดดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย
ครบเกณฑในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยแลว ดังนั้นเพ่ือเปนการพัฒนาอาจารย
ประจําหลักสูตรใหมีตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน จึงขอความเห็นชอบในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารยของอาจารยท้ังสองคนดังกลาว 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอและมอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและ
เลขานุการเสนอตอท่ีประชุมผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  
คณะสังคมศาสตร ในครั้งท่ี 6/256๔ เพ่ือขอความเห็นชอบตอไป 
 
 ๔.7 เรื่อง การเตรียมความพรอมในการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.256๔ 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่อง
จากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.25๖๕ จะครบรอบปรับปรุงหลักสูตรในป 
256๔ นี้ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว จึงเห็นวาควรท่ีจะมีการวางแผนรวมกัน
ใหครบกระบวนการของการปรับปรุ งหลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุ ง  
พ.ศ.256๔ 

 
 
 



-๕- 
 

 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 
 1. มอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการ รางคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
 2. มอบหมายให ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข ทําวิจัยหลักสูตรเพ่ือประกอบการพัฒนาหลักสูตร 
 
 ๔.8 เรื่อง กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานท่ีภายในประเทศท่ีมีการบูรณาการทุก
รายวิชา 

   รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา  
สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีเปนจํานวนหลายวิชา
และในบางรายวิชาจะมีการบูรณาการเรียนการสอนเพ่ือใหนิสิตไดมีความรู ความเขาใจ และไดเรียนรูจากสถานจริง 
แตการกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนบอยจะกระทบตอคาใชจายของนิสิต ดังนั้น จึงเห็นวาควรท่ีจะมีการ
กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและการศึกษาดูงานภายในประเทศไปพรอมกันในหลายวิชา 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติตามท่ีเสนอและใหยึดเอาโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 มาบูรณาการเปนโครงการหรือกิจกรรมเดียวกันโดยมอบหมายให ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข และ 
ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา เปนผูรับผิดชอบ 
 
 ๔.9 เรื่อง การกําหนดและติดตามการผลิตผลงานวิชาการประเภทบทความวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่อง
จากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดจัดทํา IDP ของอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนและทุกคนตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามแผนการนั้นเพ่ือท่ีจะใหบรรลุแผนตามท่ีไดวางไว แตท่ีผานมาหลักสูตรยังไมมีแผนในการ
ติดตามผลงานของคณาจารย ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามแผนดังกลาว จึงเห็นวาควรท่ีจะมีการมอบหมายใหมีการ
ติดตามการผลิดตผลงานวิชาการของอาจารยทุกคนเปนระยะ 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติมอบ พระนุชิต นาคเสโน เจาหนาท่ีประจําหลักสูตร จัดทําแผนติดตามการ
ผลิตผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามแผนและใหนําแผนผลการติดตามแผนเขา
ประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาทุกครั้ง 
 
 ๔.10 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการขออนุมัติจางเจาหนาท่ีประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

   รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา 
สืบเนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตไดจัดการเรียนการสอนมาโดยปการศึกษานี้เปนรุนท่ี 12 ซ่ึงมี
ภาระงานจํานวนมาก อาจารยประจําหลักสูตรสวนมากจะเนนไปในการผลิตผลงานวิชาการ จึงทําใหการจัด
ระเบียบงานธุรการไมดีเทาท่ีควรประกอบกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบท่ี 5 ตัวชี้วัดท่ี 5.4 
ไดกําหนดวาหลักสูตรควรจะตองมีเจาหนาท่ีประจําหลักสูตรเพ่ือจัดเก็บและดําเนินการเก่ียวกับงานธุรการและเปน
การแบงเบาภาระของอาจารยประจําหลักสูตรดวย ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบในการขออนุมัติจางเจาหนาท่ีประจํา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 



-๖- 
 

 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอและมอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและ
เลขานุการ ทําบันทึกขอความเสนอตอท่ีประชุมผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 6/256๔ เพ่ือขออนุมัต ิ
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 
 ๕.๑ กําหนดวันประชุมหลักสูตรในครั้งตอไป 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารฯ  ไดเสนอตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจาก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตไดดําเนินการจัดการหลักสูตรและติดตามการดําเนินการอยูอยางสมํ่าเสมอ
เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางตอเนื่อง เห็นวาจะมีการประชุมเพ่ือติดตามอยูทุกเดือนจึงเห็นวาควรจะมี
การกําหนดวันประชุมครั้งตอไปเพ่ือสะดวกตอการบริหารเวลาของอาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติกําหนดวันประชุมครั้งตอไปเปนวันจันทรท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตั้งแตเวลา 09.๐๐ น. เปนตนไป โดยมอบหมายให ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและเลขานุการดําเนินการ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและแจงอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานใหทราบกอนวันประชุม 
    

เม่ือดําเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแลว ประธานท่ีประชุมกลาวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯและกลาวปดประชุมพรอมกับรวมกันบูชาพระรัตนตรัย 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑1.45 น. 
 
 

 

 

(รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง) 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

ประธานท่ีประชมุ 
 

 
 

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