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ผู้เข้าประชุม 
         

๑. อาจารย์ ดร.กณพ  วัฒนา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        ประธาน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธินี  กล่อมแสร์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ      กรรมการ 
๓.  อาจารย์ปัญจพล  ไทยปิยะ  ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า       กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกาบ บญุสงู ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์     กรรมการ 
๕. อาจารยส์ุภัตรา  ปินจันทร ์  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์       กรรมการ 
๖. อาจารยป์ริญญา   ดีรัศมี  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมโลจสิติกส์      กรรมการ 
๗. อาจารย์ ดร.เอกพสิิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบรหิารงานก่อสร้าง         กรรมการ 

 ๘.อาจารย์ธนวัฒน์  สอนเณร  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์      กรรมการ 
 ๙.อาจารย์อนุชา  ริกากรณ์  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน     กรรมการ 
 ๑๐.อาจารย์ ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ     ประธานหลักสูตรการจัดการงานวิศวกรรม     กรรมการ 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์  อินทุวงศ์ คณบด ี        ไปราชการ 
๒. อาจารย์ ดร.ศักด์ิดา  หอมหวล      ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ  ไปราชการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี  บุญธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์                 ไปราชการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์  พรหมฝาย  หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ         ติดภารกิจ 
๕. อาจารยส์มเจตน์  บุญช่ืน  RMU หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า      ติดภารกิจ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงหา  ปรารมภ์    RMU หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์          ติดภารกิจ 
๗. อาจารย์กาญจนา  ดาวเด่น  RMU หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
   

๑. อาจารย์พิทักษ์  คล้ายชม  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ นะเที่ยง  หัวหนา้ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
๓. อาจารย์วรพล  มะโนสร้อย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณเดช บุญสูง  RMU หลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง  
๕. อาจารย์พงษ์ธร วิจิตรกูล  RMU หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 
๖. อาจารย์ ดร.รัชดา  ค าจริง  อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภูมิ  เฟื่องเพียร  อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า 
๘. อาจารย์ภัทร์อร ฟองสินธ์ุ  อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
๙. อาจารย์ยสินทินี  เอมหยวก  อาจารยห์ลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน      
๑๐. นายกิตติพงษ์  ยินดีสิทธ์ิ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
๑๑. นายณัฐพงศ์  เวรุริยะ   นักวิชาการศึกษา 
๑๒. นางสาวสุรีรัตน์  เสือน้อย  นักวิชาการศึกษา   บันทึกการประชุม 

 
 

ระเบียบวาระที่ 2 



 ๒ 

 

เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๔๗ น. 
 
  อาจารย์ ดร.กณพ  วัฒนา  รองคณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือทราบ 
 

  วาระที่ ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพ่ือทราบ   
 

วาระที่ ๑.๑.๑ สหกจิศึกษา 
 

               จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัย ได้มีการช้ีแจงในรายวิชาฝึกสห
กิจศึกษา โดยให้คณะได้ด าเนินการจัดการได้ตามกระบวนการของสหกิจศึกษาได้ โดยเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ การปัจฉิม
นิเทศ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

วาระที่ ๑.๑.๒ โครงการสวมหมวกนายช่างและปจัฉิมนิเทศนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 
  ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะด าเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้ส าเร็จ 

การศึกษาและพิธีสวมหมวกนายช่างหน้าใหม่  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ และทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อลากรประกอบอาชีพ เพื่อให้เข้าใจหลักการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งต่าง ๆ และเตรียมตัวในการสมัครงาน 
และเพื่อให้นักศึกษาเข้าสู่พิธีสวมหมวกนายช่างหน้าใหม่ ซึ่งอาจเริ่มในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
   

มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 
 

วาระที่ ๑.๑.๓ ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ดังนั้น จึงขอส่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มายังท่านเพื่อแจ้งให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้  
   
มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

วาระที่ ๑.๑.๔  งดการเบิกจ่ายงบประมาณของหลักสูตร 
 

            ด้วยคณะได้มีนโยบายงดการเบิกจ่ายงบประมาณของหลักสูตร เพื่อน างบประมาณไป
ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯและศึกษาดูงาน ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และสร้างวัฒนธรรมองค์กรของคณะ แต่ถ้าหลักสูตรไหน
มีโครงการเร่งด่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการก็สามารถขอใช้ได้เป็นกรณี 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 
 



 ๓ 

 
วาระที่ ๑.๑.๕  การปรบัปรุงห้องเรียน  
   
ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการขอสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยใน 

การปรับปรุงห้องเรียน EN ๑๐๑ –๑๐๔  ห้อง ทอ.๒๙๐๔ – ๒๙๐๕ โดยในสัปดาห์นี้ ห้องเรียน EN ๑๐๑ –๑๐๔ จะมี
เจ้าหน้าที่มาติดผ้าม่านในห้องเรียนดังกล่าว และห้อง ทอ.๒๙๐๔ – ๒๙๐๕  จะมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 
กระดาน และบุผนังใหม่ จึงขอแจ้งให้กับอาจารย์ที่มีสอนตามห้องเรียนดังกล่าว ย้ายไปเรียนห้องอื่น ๆ  เป็นการช่ัวคราว
ไป  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

วาระที่ ๑.๒  เรื่องท่ีผู้ช่วยฝ่ายประกันคุณภาพแจ้งเพ่ือทราบ 
 
 วาระที่ ๑.๒.๑  ติดตามเล่มประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 
 สบืเนื่องจากที่คณะได้ด าเนินการจัดโครงการ Mini Sar  ในระหว่างวันที่  ๒๕๖๒  เป็นที่ 

เรียบร้อยไปแล้วนั้น ซึ่งหลักสูตรคงด าเนินการจัดท า Sar ของหลักสูตรบางส่วนไปบ้าง  หากหลักสูตรมีข้อสงสัยหรือ
ต้องการข้อมูลให้คณะด าเนินการจัดหา หรือสนับสนุน ให้แจ้งได้ที่นักวิชาการศึกษา(นายณัฐพงษ์ เวรุริยะ) หรือได้ที่รอง
คณบดีฝ่ายบริหารได้ทันที  
 

 วาระที่ ๑.๒.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ 
 
 ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีตัวช้ีวัดที่ต้องให้มาการทวนสอบรายวิชา คณะจึง 

ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการทวนสอบให้ โดยให้หลักสูตรส่งรายช่ือกรรมการทวนสอบให้คณะ โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน ๕ คนเป็นกรรมการ และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ(บคุคลภายนอก) หลักสูตรละ ๒ ท่าน ซึ่งหากหลักสูตร
ต้องการให้คณะด าเนินการให้ สามารถส่งได้หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ส่งทางไลน์หรือส่งได้ที่ส านักงานคณบดี 
 
  วาระที่ ๑.๓  เรื่องท่ีผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมแจ้งเพ่ือทราบ  
 
   -ไม่มี - 
 

  วาระที่ ๑.๔  เรื่องท่ีหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีนวัตกรรมแจ้งเพ่ือทราบ 
 
   วาระที่ ๑.๔.๑  การจัดต้ังศูนย์จัดหารายได้ E- Tech 
 
   คณะจะด าเนินการจัดต้ังศูนย์จัดหารายได้ E- Tech โดยจะให้หลักสูตรจัดการอบรมเพื่อจดัหา
รายได้ โดยหลักสูตรสามารถด าเนินการตั้งแต่ หาหัวข้อ/โครงการฝึกอบรม จัดทีมวิทยากร ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ก าหนดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อาจจะมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ฯลฯ  ซึ่งคณะจะได้ด าเนินการจัดตั้ง
หัวหน้าศูนย์ E- Tech เพื่อก ากับดูแลอีกครั้ง 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 



 ๔ 
 
 

  วาระที่ ๑.๕  เรื่องท่ีหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแจ้งเพ่ือทราบ 
 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ๓/๒๕๖๒ 
 

  ฝ่ายเลขานุการงานบริหารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดท ารายงานการ 
ประชุม ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑  พฤษภาคม  มีนาคม ๒๕๖๒  จ านวน ๗  หน้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 

             จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อพิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

มติท่ีประชุม   คณะกรรมการบริหารงานวิชาการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ๓/๒๕๖๒   

- ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องน าเสนอกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อพิจารณา 
 

วาระที่ ๔.๑  พิจารณาผลการประเมินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๑ 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีก าหนดให้ส่งผลการเรียนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๑ ผู้ที่จะส าเร็จ 
การศึกษาภายใน ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ และผู้ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ภายในวันที่ ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ นั้น  
เพื่อให้การด าเนินการส่งผลการเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศมหาวิทยาลัย  คณะจึงได้พิจารณาผล     
การเรียน  เพื่อจะได้จัดส่งผลการเรียนให้ทันตามก าหนดเวลา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 
 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ    ภาคปกติ    จ านวน   ๑๐  กลุ่ม(section) 
           กรณีพิเศษ  จ านวน   ๒๑  กลุ่ม(section) 
  

วาระที่ ๔.๒  พิจารณารายวิชาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 

เนื่องด้วยกองบริการการศึกษาได้จัดท าตารางสอนส าหรับนกัศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียน
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมลูดังกล่าวมายังทานได้แจ้งหลกัสูตรด าเนินการบันทึก
ช่ืออาจารยผ์ู้สอนทางระบบอินเตอรเ์น็ต  

หากมีความประสงค์จะแก้ไขข้อมูลตารางสอนให้ด าเนินการกรอกข้อมูลการแก้ไขในแบบฟอรม์การขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมลูตารางเรียนที่ได้แนบรายวิชาที่เปิดสอนมาพร้อมหนังสือนี้ และส่งแบบฟอร์มมายังกองบริการ
การศึกษา  

เมื่อด าเนินการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านเตรียมข้อมูลน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาอาจารย ์

ซึ่งในส่วนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผ่านการพิจารณาของหลกัสูตรมาเบื้องต้นแล้ว และได้
น าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานวิชาการคณะ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 
 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  และประธานหลักสูตรกรอกข้อมูลผู้สอนให้เรียบร้อยตามที่ได้พิจารณาตกลงกันในวันน้ี และ
ในรายวิชากลางของคณะให้ผู้ช่วยเลขานุการฯเป็นผู้ด าเนินการลงรายช่ืออาจารย์ผู้สอนให้กับหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
 
 



 ๕ 

 
วาระที่ ๔.๓  ป้ายหอ้งเรียน ห้องปฏิบัตกิาร   

 
ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงการจัดท าป้ายช่ือห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องส านักงาน 

ของคณะเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาของนักศึกษา และสร้างภาพลักษณ์ความเป็นสากลแก่
องค์กร 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดท าป้ายช่ือหอ้งภาษาอังกฤษดังกล่าว มีความถูกต้องตามมาตรฐานสากล คณะจึงขอ 
ความอนุเคราะห์วิทยาลัยนานาชาติตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขช่ือห้องโดยคณะได้ประสานงานกับอาจารย์เสกสรร 
อินชะนะ เบื้องต้นแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบตามน าเสนอ 
 

วาระที่ ๔.๔  พิจารณาคุณสมบัตอิาจารย์ประจ าหลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา                
เทคโนโลยีไฟฟ้า 
 

ด้วยอาจารย์ปัญจพล ไทยปิยะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้ขอลาออกจากการเป็น 
บุคลากรมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุผล ย้ายสถานที่ท างานตามครอบครัว และได้รับอนุมัติ ตามค าร้องเลขที่  ทอ.๐๒๖๘/
๒๕๖๒ ในการนี้จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และพิจารณาคุณสมบตัิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ เพื่อเป็นศักยภาพของ
หลักสูตร และให้จ านวนและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๘ ครบ จ านวน ๕ คน เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย  

ด้วยเหตุน้ี หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า จึงประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒       
วาระที่ ๔.๓ มีมติที่ประชุมเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เปิดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ       
เข้าท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าทดแทนที่ลาออกไป 

 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  และมอบหมายให้ 
 

วาระที่ ๔.๕  แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา                
วิศวกรรมโลจสิติกส์  
 

ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
ครบรอบของการปรับปรุงหลักสูตรในระยะเวลาทุก ๆ ๕ ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการประชุมและมี
มติให้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการผู้เรียน ผู้ใช้งานบัณฑิต และแนวทางการพัฒนา
มหาลัยและท้องถ่ิน  

ในการนี้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
เรียบ ร้อยแล้ ว จึ งขอ เสนอแนวคิด (Concept Paper) ปรับป รุ งห ลั กสู ตร วิศวกรรมศาสตรมห าบัณ ฑิ ต           
สาขาวิชาโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการเข้าประชุม 
   
มติท่ีประชุม    ให้หลกัสูตรปรับปรงุเพิม่ติมเนื้อหา และน าเสนอแนวความคิด(Concept Paper) ปรบัปรุงหลกัสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒๑  ในการประชุมครั้งต่อไป 
  
 
 
 



 ๖ 

 
วาระที่ ๔.๖  ขอลาออกจากประธานหลกัสูตรและแต่งตั้งประธานหลักสูตรคนใหม่  

 
ด้วยในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้มีประธานหลักสูตรของคณะลาออกจากการเป็นประธาน 

หลักสูตร เนื่องจากหมดวาระ และได้มีการแต่งตั้งประธานหลักสูตรคนใหม่ ดังต่อไปนี้ 
๑. หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า  แต่งตั้ง ผศ.ธนภูมิ  เฟื่องเพียร เป็นประธานหลักสูตร 
๒. หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์  แต่งตั้ง อาจารย์ภัทร์อร  ฟองสินธ์ุ เป็นประธานหลักสูตร 
๓. หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน แต่งตั้ง อาจารย์พงษ์ธร  วิจิตรกูล เป็นประธานหลักสูตร 
เพื่อให้การบริหารงานหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบังเกิดผลดี  

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป   
 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  และมอบหมายให้ส านักงานคณบดี ด าเนินการส่งเอกสารให้มหาวิทยาลยัด าเนินการออกค าสั่ง
แต่งตั้งประธานหลักสูตรต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

- ไม่มี -   
 

เลิกประชุม    เวลา  ๑๗.๐๐ น. 
 
 
 
 
 

 ( นางสาวสุรีรัตน์  เสือน้อย ) 
   ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
 

 
     ( อาจารย์ ดร.กณพ  วัฒนา ) 
               รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

                      ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 


