
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล   ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒. ดร.เนตรดาว  ชัยเขต    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
 ๓. อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์   (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
 ๔. อาจารย์ไกรยศ  แซ่ลิ้ม    (แทน) กรรมการ  
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ๕. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
 ๖. ผศ.ดร.โสรัตน ์ วงศ์สุทธิธรรม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๗. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 ๘. ภญ.รศ.ดร.มยุร ี ตันติสิระ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
 ๙. ดร.นฤมล   อินทรวิเชียร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๑๐. ผศ.ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๑. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 ๑๒. ผศ.ดร. ไพโรจน์  เร้าธนชลกุล   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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 ๑๓. ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 ๑๔. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๕. ผศ.ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ๑๖. ว่าที่ร.ต.กิตติศักดิ์ อ่อนเอ้ือ    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑๗. ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๘. ผศ.ดร.ภาน ุ สรวยสุวรรณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. รศ.ดร.เวชฤทธิ์   อังกนะภัทรขจร   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 ๒๐. ดร.วรานุรินทร์  ยิสารคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 ๒๑. ดร.ปาจรีย์  อับดุลลากาซิม   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๒๒. รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะอัญมณี 
 ๒๓. อาจารย์กาญจน์สิทธิ์ ชินะผา    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๔. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธนะเสนา   กรรมการ 
  คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
 ๒๕. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
 ๒๖. ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น   (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๒๗. ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
 ๒๘. ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๒๙. ผศ.นพ.สมชาย ยงศิร ิ    กรรมการและเลขานุการ  
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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 ๓๐. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
 ๓๑. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
 ๓๒. นางเสริมศรี สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๓๓. นายพิชญพงศ์ คีรีเดช    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๓๔. นางสาวณัฐสุดา ถาวร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 

๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 ๒. คณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
 ๓. ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว 
 ๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม 
  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

  ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๑.๒ จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

  กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาเสนอเรื่องจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
  เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
 
มติ  ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุม 

 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  -ไม่มี- 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ล าดับที่ ๓ จาก นายนรรัตน์ วัฒนมงคล เป็น นายวิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ 
    เนื่องจาก นายนรรัตน์  วัฒนมงคล ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
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  ล าดับที่ ๔ จาก นางวิศรุดา ศุภรังสรรค์ เป็น นายธราธร บญุศรี 
    เนื่องจาก นางวิศรุดา  ศุภรังสรรค์ ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  ล าดับที่ ๕ จาก นายโกวิทย์ มาศรัตน เป็น นายสุรชาติ เหล็กงาม 
    เนื่องจาก นายโกวิทย์ มาศรัตน ได้ลาออก 
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗  แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะ
อนุมัติ 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีข้อเสนอแนะ คือ  
  ข้อ ๓ ให้ระบุว่า “หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป” 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 
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 ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาบริหารท้องถิ่น ฉบับป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเหตุผล คอื เปลี่ยนแปลง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ล าดับที่ ๕ จาก พันต ารวจเอกนภดล วงษ์น้อม เป็น นางสาวชยาภรณ์  จตุรพรประสิทธิ์ 
เนื่องจาก พันต ารวจเอกนภดล วงษ์น้อม หมดสัญญาจ้าง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามหนังสือเวียนที่ ศธ ๖๒๐๐/ว ๐๔๙๒๑ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารท้องถิ่น  
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาบริหารท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาบริหารท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ข้อ ๓ ให้ระบุว่า “หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ 
  เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป” 
  ๒.  เสนอสภาวชิาการพิจารณาต่อไป 

 

 ๔.๓ ขอความอนุเคราะห์ให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  เป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงให้กับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
  (หลักสูตรใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อยู่ในระหว่างการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในท้องถิ่น 
ได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตรที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีความส าคัญทางด้านสาธารณสุข 
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ซึ่งอยู่ในภาวะขาดแคลน เพ่ือที่จะได้ดูและพัฒนาสุขภาพของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
  ในการนี้ เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรฯ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตาม 
ข้อก าหนดของสภาการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จงึขอความหนุเคราะห์ให้คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยงให้กับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม)่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และขออนุญาตทราบ วัน เวลาที่มหาวิทยาลัยบูรพาสะดวกจะให้เข้าพบ 
เพ่ือท าการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านการเป็นสถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยง 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 

 
มติ  ที่ประชุมมีมติดังนี้  
 ๑. ให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยให้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยง 
  ให้กับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 ๒. เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
  ในการเป็นสถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยงด้านการผลิตบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ 
  ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๓. เมื่อปรับแก้ไขแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 
 
 ๔.๔ ขอหารือเรื่องสัดส่วนการสอนของอาจารย์พิเศษ 
 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐.๑.๓  
  “ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมี 
คุณวุฒิขั้นต่่าปริญญาตรีรรออเทียบเท่า และมีประบบการณ์การท่างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่บอนมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงบอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ่า 
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น” 
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงขอหารือเรื่องสัดส่วนการสอนของอาจารย์พิเศษ  
ว่าจะด าเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างไร เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 ๑. อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ โดยมีอาจารย์ประจ า 
  เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  เพ่ือพัฒนาอาจารย์ประจ าให้ได้รับความรู้และสามารถ 
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  พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ิมเติมจากอาจารย์พิเศษได้ ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดมีความจ าเป็น 
  ต้องเชิญอาจารย์พิเศษสอนทั้งรายวิชา เช่น ผู้พิพากษา เป็นต้น ส่วนงานสามารถ 
  ด าเนินการเสนอให้ สกอ. พิจารณาได้เป็นกรณีไป 
 ๒. เสนอสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณาเรื่องการแบ่งภาระงานของอาจารย์พิเศษและ 
  อาจารย์ประจ าทีเ่ป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 
 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม ๙๐๓ 
ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา         น. 
 
 
 
 
               (นางสาวณัฐสุดา ถาวร)          (นางเสริมศรี  สามารถกิจ) 
                   นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 
                 ผู้บันทึกการประชุม      ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 
 

 

          (นางนิตยา  โคตรศรีเมือง)         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล) 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


