
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที ่๓/๒๕๕๖ 
วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้น ๘ อาคาร ภปร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

---------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑.  รศ.ดร.เสร ี ชัดแช้ม    ประธานกรรมการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ๒.  ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล   กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๓.  ผศ.พัชน ี นนทศักดิ์   กรรมการ 

       คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
   ๔.  ผศ.ดร.รัชนีภรณ ์ ทรัพย์กรานนท์   กรรมการ 

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๕.  ดร.ธนวิน  ทองแพง    (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 ๖.  ดร.สชุาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์   (แทน) กรรมการ 
    (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๗.  ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
   ๘.  อาจารย์กร  ลาวัง    (แทน) กรรมการ 

(แทน) คณบดีคณะโลจิสติกส์ 
   ๙.  ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ   กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
   ๑๐. ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข    (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   ๑๑. ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์   กรรมการ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๒. ผศ.ดร.ธงชัย  ศรีวิริยรัตน์   (แทน) กรรมการ 

 (แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 



-๒- 

  ๑๓. ดร.เชษฐ ์ ศิริสวัสดิ์    (แทน) กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

๑๔. รศ.ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล   กรรมการ 
 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

๑๕. ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

๑๖. นายไพรินทร์ ทองภาพ   (แทน) กรรมการ 
(แทน) คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 

๑๗. ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี   กรรมการ 
 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

  ๑๘. ผศ.ดร.จรัล  ฉกรรจ์แดง   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

  ๑๙. ผศ.ดร.ยุวด ี รอดจากภัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

  ๒๐. นายพิชิตร  มีพจนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   

  ๒๑. นางสาวเสาวณีย์ ส าราญสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

๒๒. นางเสริมศรี  สามารถกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 ๒๓. นางสาวฐิติพร จิตตวัฒนะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 ๒๔. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  นักวิชาการศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.สมถวิล  จริตควร) 
  ๒.  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นางปัทมา  วรรัตน์    พนักงานเข้าเล่มและเย็บเล่ม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๑๐  น. 
 



-๓- 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

๑.๑ เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

        ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ 
      ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

        ตามท่ีฝ่ายวิชาการได้เสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่าน
ความรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา
กฎหมายฯ พิจารณา นั้น บัดนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้พิจารณาและแก้ไขแล้ว และได้น าเสนอให้อธิการบดีลงนามแล้ว (รายละเอียด
ดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
       วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

        ประธานเสนอเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับรอง (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
  
วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -ไม่มี- 
 
 



-๔- 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการ 
      สมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

      วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา 
องค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้
ในแผนปฏิบัติการ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

      แผน ก แบบ ก ๒ 
      มหาบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
      ๑.  มีความสามารถในการท างานวิจัยทางด้านการพัฒนาองค์การและการจัดการ 

สมรรถนะของมนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      ๒.  มีคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะ 

ของมนุษย์ รวมถึงท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมายขององค์กร 
        แผน ข 
        มหาบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 

      ๑.  มีความรู้ทางการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ สามารถ 
ประยุกต์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

      ๒.  มีคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะ 
ของมนุษย์ รวมถึงท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมายขององค์กร 

โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
แผน ก แบบ ก ๒    ๔๕ หน่วยกิต 

  วิชาบังคับ    ๓๓  หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์    ๑๒  หน่วยกิต 
  แผน ข       ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต 
  วิชาบังคับ    ๓๓  หน่วยกิต 
  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต 
  งานนิพนธ์      ๖  หน่วยกิต 
(รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 
การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 
๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า หลักสูตรสอดคล้องกับ 
 ๑)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu


-๕- 

ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการ 
       สมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับปริญญาโท (มคอ.๐๔) 
 

 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและ 
       การจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีข้อเสนอแนะ 
       ขอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
       เชิญวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว และ 
       คณะศึกษาศาสตร์หารือร่วมกันว่าสาขาวิชาซ้ าซ้อนกันหรือไม่ 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 

๔.๒ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
      การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

      วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เสนอการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวนนิสิตที่จะรับ 
เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ จ านวน ๕ คน และแผน ข จ านวน ๒๕ คน (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 
http://www.informatics.buu.ac.th/gbuu) 

      คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพธุที่  
๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา 
องค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการ 

สมรรถนะของมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการขอเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
       สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์  
       หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖  
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 



-๖- 

๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

      คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้  
        ๔.๑  เพ่ือให้รายวิชาเอกเลือกในหลักสูตรมีความหลากหลายและเหมาะสมกับ
การบูรณาการในศาสตร์ทางการสอนคณิตศาสตร์ 
        ๔.๒  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับนิสิตทุน สควค. ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตครูในหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษาตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และได้ใบประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑ์ของคุรุสภา (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

     สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
  

๔.๔ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
      ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

      คณะศึกษาศาสตร์เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข คือ  
        ๔.๑  เพ่ือให้รายวิชาเอกเลือกในหลักสูตรมีความหลากหลายและเหมาะสมกับ
การบูรณาการในศาสตร์ทางการสอนวิทยาศาสตร์ 
        ๔.๒  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับนิสิตทุน สควค. ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตครูในหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษาตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และได้ใบประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑ์ของคุรุสภา (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

      คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 



-๗- 

      คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
มติ  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

     สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๒.  เสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๕.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
 

        ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลาต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 

                 
       (นางเสริมศรี  สามารถกิจ)               (นายพิชิตร  มีพจนา) 

          หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรและการสอน      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
           ผู้บันทึกการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

         
      (ผศ.ดร.ยวุดี  รอดจากภัย) 
     ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


