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รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ครั้งที ่ 5/2560  ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. 
ณ  ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ห้อง 1 ชั้น 6  

อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  
และห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

********************* 
 

กรรมการที่มาประชุม 
 1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข   อธิการบดี   กรรมการ 
 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 7. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 8. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข ตันตยาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจริญใจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
  
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
                และเลขานุการ 
 12. นางภูษณิศา   นวลสกุล     หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
              ผู้ช่วยเลขานุการ 
 13. นางสาวทัชกานต์   โลมรัตน์                                    นักวิชาการศึกษา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กรรมการที่ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ พฤทธิสาณ ชุมพล ติดราชการ (วันที่ 6 พฤษภาคม 2560) 
2. ดร.สนธิ  คชวัฒน ์    ติดราชการ (วันที่ 6 พฤษภาคม 2560) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายวิชญ์ธวชั  ค าสุข     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. นายเอกสิทธิ์   โพธิ์ชูชาติ     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. นางสาวสุภาวดี จันทนุช     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. นางอรอุมา   หล่าบรรเทา    ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. นางนาถรัดดา ยอดเอ้ือ     ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
รายช่ือผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงระเบียบวาระการประชุม 
การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. ดร.ประชา  ค าภักดี     ประธานหลักสูตร 
 2. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรการ  วงศ์สายเชื้อ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 3. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  จันทร์จรัสจิตต์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 4. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ขนิษฐา แก้วแดง   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 5. นางสาวไทวัลย์ กองสิน     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
  
  

การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประชาสันติ  ไตรยสุทธิ์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าไพศักดิ์ ทีบุญมา   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวิิชญ์ เตชะเจษฎารังษ์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 4. ดร.อภินันต์ นามเขต     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 5. นางสาวจิรปรียา อกอุ่น     นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น.  
 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้  
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
   1.1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
            การลาประชุมของกรรมการ  
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ด้วยกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัย ได้ขอลาประชุม คือรองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล และ ดร.สนธิ  คชวัฒน ์  

      
  มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
 1.1  รายงานผลการก ากับติดตามหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์   พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการก ากับ
ติดตามหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 90 หลักสูตร ประกอบด้วย  

 1) ระดับปริญญาตรี จ านวน 49 หลักสูตร  
 2) ระดับปริญญาโท จ านวน 29 หลักสูตร  
 3) ระดับปริญญาเอก จ านวน 12 หลักสูตร 

  มีหลักสูตรต้องด าเนินการปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 57 หลักสูตร ผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จ านวน 32 หลักสูตร อยู่ระหว่าง
เสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร จ านวน 18 หลักสูตร (รวมหลักสูตรที่จะพิจารณาในวันที่ 
6 พฤษภาคม 2560 จ านวน 4 หลักสูตร และปิดหลักสูตรจ านวน 7 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 
  มติที่ประชุม รับทราบ และให้รายงานเพิ่มเติมในครั้งถัดไปเกี่ยวกับหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณา 
เห็นชอบแล้ว ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในวันใด ก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 7-8 เมษายน 2560 
 
  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 7-8 เมษายน 2560 และใหส้ านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
รายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป 
 
 



4 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง  - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  4.1 การปรับปรุงหลักสูตร  
 4.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสูตรนี้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
หลักสูตร ส่งส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือส่งต่อให้รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจริญใจ ตรวจสอบการแก้ไข 
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้  
  
  หมวดที่ 1  
  1) หน้า 4 ข้อ 11 สถานการณภ์ายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
ปรับการเขียนให้มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การรวมตัว
กันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนโยบายประเทศไทย 4.0  
  2) หน้า 5 แก้ไขข้อความย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 3 จาก นโยบายบาลรัฐบาล.... เป็น 
นโยบายรัฐบาล... 
  3) หน้า 5 ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร แก้ไขรายละเอียดดังนี้ 
   3.1) แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 6-7 จาก ...เพ่ือให้สามารถท างานได้เป็นอย่างดีทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน... เป็น ....ในการท างานได้เป็นอย่างดีทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค... 
   3.2) ข้อ 12.1.1 แก้ไขข้อความจาก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง เป็น กลุ่มวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
   3.3) ข้อ 12.1.2 แก้ไขข้อความจาก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม เป็น กลุ่ม
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
   3.4) ข้อ 12.1.3 แก้ไขข้อความจาก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เป็น กลุ่มวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
   3.5) ข้อ 12.1.4 แก้ไขข้อความจาก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ
วิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็น กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
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  4) หน้า 6 ข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ปรับการเขียนเป็นความเรียง
อธิบายให้ชัดเจนว่าหลักสูตรมีความเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้านอย่างไร 
 
  หมวดที่ 2  
  1) หน้า 7 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร แก้ไขข้อความจาก มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความ
รอบรู้ด้านวิชาการ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความช านาญและทักษะ
ทางด้านการวิจัยต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม ตลอดจนเป็นมหาบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเป็นผู้น าและ
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เป็น มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการ มีความช านาญและทักษะ
ทางด้านการวิจัย สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในงานวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นมหาบัณฑิตที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีความเป็นผู้น า และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
  2) หน้า 7 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แก้ไขรายละเอียดดังนี้ 
   2.1) ข้อ 1.3.1 แก้ไขเป็นข้อ 1.3.2 และแก้ไขข้อความจาก มีความรู้ความสามารถและ
พ้ืนฐานส าคัญในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เปิดสอนในหลักสูตรได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคดน
ดลยีสารสนเทศ เป็น สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และความสามารถในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.2) ข้อ 1.3.2 แก้ไขเป็นข้อ 1.3.4 และแก้ไขข้อความจาก มีความช านาญในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็น สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   2.3) เพ่ิมข้อ 1.3.3 มีทักษะด้านการวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม 
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
   2.4) ข้อ 1.3.3 แก้ไขเป็นข้อ 1.3.5 และตรวจสอบวรรคตอนให้ถูกต้อง 
   2.5) ข้อ 1.3.4 แก้ไขเป็นข้อ 1.3.1 และแก้ไขข้อความจาก มีความสามารถในการคิด
และวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เป็น สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
  3) หน้า 7-8 ข้อ 1.4 แก้ไขข้อความจาก คุณสมบัติที่พึงประสงค์ระดับปริญญาโท ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็น คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และแก้ไขข้อความข้อ 1.4.3 จาก ติดตามและกระตือรือร้นในการสนับสนุนให้ผู้อ่ืนรู้จักประยุกต์ใช้ 
ดุลยพินิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม... เป็น ติดตามในการสนับสนุนให้ผู้อ่ืนรู้จักประยุกต์ใช้ดุลยพินิจอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม...  
 
   4) หน้า 8-10 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง  
   4.1) ข้อ 2.1.1 แก้ไขรายละเอียดดังนี้ 
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    4.1.1) แก้ไขข้อความกลยุทธ์ข้อ 1 จาก ก ากับให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เป็น ก ากับติดตามให้มจี านวนและคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรตลอดเวลาการด าเนินการของหลักสูตร 
    4.1.2) แก้ไขข้อความกลยุทธ์ข้อ 2 จาก มีการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ และน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  เป็น ก ากับให้มีการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
    4.1.3) เพ่ิมตัวบ่งชี้ข้อ 3 เป็น มีการปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
   4.2) ข้อ 2.1.2 แก้ไขรายละเอียดดังนี้ 
    4.2.1) แก้ไขข้อความกลยุทธ์ข้อ 1 จาก จัดหาทรัพยากากร ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา เช่น หนังสือหรือต าราฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์เพ่ิมขึ้น  เป็น สนับสนุนการจัดหาทรัพยากร  
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา เช่น หนังสือหรือต าราฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์เพ่ิมข้ึน 
    4.2.2) ย้ายกลยุทธ์ข้อ 2 ไปอยู่ในกลยุทธ์แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงข้อ 2.1.4 
   4.3) ข้อ 2.1.4 ปรับตัวบ่งชี้และหลักฐานให้สอดคล้องกับแผนการบริหารบุคลากร
สนับสนุนทางวิชาการ 
   4.4) ข้อ 2.1.5 แก้ไขรายละเอียดดังนี้ 
    4.4.1) แก้ไขข้อความกลยุทธ์ข้อ 1 จาก อบรมทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษา  
เป็น ก าหนดให้มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษา 
    4.4.2) แก้ไขข้อความกลยุทธ์ข้อ 2 จาก จัดการอบรมบรรยายโดยคณาจารย์ภายใน
และผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเห็นงานวิจัยของคณาจารย์อื่น ๆ เป็น ให้มีการอบรม การบรรยาย
โดยคณาจารย์ภายใน ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยภายนอก  
    4.4.3) แก้ไขตัวบ่งชี้ข้อ 1 จาก นักศึกษาเข้าร่วมโครงการด้านอบรมพัฒนาทักษะ
ต่างๆ 1 ครั้ง/ปี เป็น นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการด้านอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและการวิจัย 1 ครั้ง/ปี 
 
  หมวดที่ 3 
  1) หน้า 14 ข้อ 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร แก้ไขรายละเอียดดังนี้ 
   1.1) แก้ไขข้อความข้อ 1) จาก กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการวิจัย เป็น กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
   1.2) แก้ไขข้อความข้อ 2) จาก กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เป็น กลุ่มวิชาเลือก 
  2) หน้า 15 ข้อ 3.1.3 ตัดความหมายของตัวเลข 86 และ 88 ออกและเรียงล าดับ
หมายเลขใหม่ 
  3) หน้า 16 แก้ไขข้อความจาก แผนก แบบ ก1 เป็น แผน ก แบบ ก1  
  4) หน้า 16 แผน ก แบบ ก1 และแบบ ก2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน แก้ไขรายละเอียดดังนี้ 
   4.1) แก้ไขชื่อกลุ่มวิชาจาก กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการวิจัย จ านวน 3 หน่วยกิต เป็น กลุ่มวิชา
พ้ืนฐาน จ านวน 5 หน่วยกิต 



7 

   4.2) เพ่ิมหมายเหตุ เป็น นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 และแบบ ก2 อาจให้ลงทะเบียน
เรียนรายวิชากลุ่มวิชาเลือกโดยไม่นับหน่วยกิต ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  5) หน้า 16 รายวิชา 1306 801 แก้ไขชื่อวิชาจาก เทคนิคการค านวณค่าที่เหมาะสมที่สุด 
เป็น เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  6) หน้า 17 แก้ไขชื่อกลุ่มวิชาจาก กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เป็น กลุ่มวิชาเลือก 
  7) หน้า 17 รายวิชา 1306 812 แก้ไขชื่อวิชาจาก เทคโนโลยีการควบคุมขบวนการผลิต 
เป็น เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการผลิต 
  8) หน้า 17 รายวิชา 1306 814 แก้ไขชื่อวิชาจาก เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก าลังขั้นสูง
และการทดสอบจ าลอง เป็น เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก าลังขั้นสูงและการจ าลอง 
  9) หน้า 17 รายวิชา 1306 820 รายวิชา การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้า
ก าลัง แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษจาก Computer Application in Power System เป็น Computer Applications in 
Power System 
  10) หน้า 17 รายวิชา 1306 821 การวางแผน ด าเนินงานและควบคุมระบบไฟฟ้าก าลัง 
แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษจาก Power System Planning Operation and Control เป็น Planning Operation and 
Control Power System 
  11) หน้า 18 ตัดข้อ 3.6 ประเภทหัวข้อคัดสรร และย้ายรายวิชาหัวข้อคัดสรรในกลุ่มนี้   
ไปอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งปรับรหัสรายวิชาใหม่ 
  12) หน้า 19 แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของวิชาหัวข้อคัดสรร จาก ...Selected Topic in…. 
เป็น  ...Selected Topics in…. 
  13) หน้า 19 รายวิชา 1306 863 แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยจาก หัวข้อคัดสรรทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็น หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
  14) หน้า 20 รายวิชา 1306 880 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า แก้ชื่อภาษาอังกฤษ
ให้ตรงกับโครงสร้างหลักสูตร 
  15) หน้า 20-21 ย้ายรายวิชา 1306 881 การสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 จาก ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย ย้ายไปชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ย้ายรายวิชา 1306 882 การสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
จาก ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ย้ายไปชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย และตัดหมายเหตุใต้ตารางภาคการศึกษาปลาย 
  16) หน้า 22 รายวิชา 1306 881 การสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยให้ตรงกับภาษาอังกฤษ 
  17) หน้า 22 รายวิชา 1306 882 การสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ
การคิดวิเคราะห์ น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
  18) หนา้ 23 รายวิชา 1306 800 คณิตศาสตร์ประยุกต์และการจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ 
แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 1 จาก OrdinaryDifferential… เป็น Ordinary Differential… 
  19) ตรวจสอบแก้ไขรายวิชาที่ใช้ค าว่า ดิจิตอล แก้ไขเป็น ดิจิทัล และค าว่า อนาลอก แก้ไข
เป็น แอนะล็อก 
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  20) หน้า 24 รายวิชา 1306 803 โครงข่ายระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ แก้ไขรายละเอียดดังนี้ 
   20.1) ตัดค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 2 ค าว่า ...ที่ส าคัญส าหรับ...  
   20.2) แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 3 จาก...ระบบจ าหน่ายแบบแอคตีฟ 
เป็น ...ระบบจ าหน่ายแบบเครือข่ายแอคตีฟ 
   20.3) แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
  21) หน้า 25 รายวิชา 1306 811 ระบบการอนุรักษ์และการจัดการพลังไฟฟ้า แก้ไข
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยให้ตรงกับภาษาอังกฤษ 
  22) หน้า 27 รายวิชา 1306 816 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าขั้นสูง แก้ไขรายละเอียด
ดังนี้ 
   22.1) แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 3 จาก ...เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
ขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรง... เป็น ...การแปรผันในการประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรง... 
   22.2) แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 5 จาก ...การจ าลองด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์รวมทั้งการเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมมอเตอร์... เป็น ...การจ าลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียน
โปรแกรมควบคุมมอเตอร์... 
  23) หน้า 30 ตัดค าอธิบายรายวิชาที่ใช้ค าว่า กรณีศึกษา  
  24) หน้า 33 รายวิชา 1306 833 การบีบอัดสื่อประสม แก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย
บรรทัดที่ 1 จาก …การควอนไทเซซันการเข้ารหัสแบบท านาย... เป็น …การควอนไทการเข้ารหัสแบบท านาย... และ
แก้ไขค าว่า วีดีทัศน์ เป็น วีดิทัศน์ 
  25) หน้า 38 รายวิชา 1306 852 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ แก้ไขรูปแบบการเขียน
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  
  26) หน้า 40 ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ให้เป็นระบบเดียวกัน  
  27) หน้า 49 ตัดตารางหัวข้ออาจารย์ผู้สอน 
  28) หน้า 52 ข้อ 5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย/วิทยานิพนธ์ แยกการเขียน
ข้อก าหนดการท างานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์แต่ละแผนการศึกษาให้ชัดเจน 
  29) หน้า 54 ข้อ 5.4 ตัดจ านวนชั่วโมงแต่ละแผนออก  
  30) หน้า 54 การเตรียมการ ปรับรูปแบบการเขียนให้เป็นระบบหรือขั้นตอนการ
เตรียมการให้ชัดเจน และแก้ไขข้อความข้อ 5.5.4 บรรทัดที่ 2 จาก ...ให้นักศึกษาทุกคนตามท่ีจ่ายจริง... เป็น  
...ให้นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตทุกคนตามท่ีจ่ายจริง... 
 
 

  หมวดที่ 5  
  1) หน้า 66 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปรับรูปแบบ
การเขียนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และแก้ไขค่าร้อยละจาก 25 ของรายวิชา เป็น ร้อยละ 50 ของรายวิชา 
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  2) หน้า 67 ข้อ 3.1 และข้อ 3.2 แก้ไขค าว่า สถาบันอุดมศึกษา เป็น มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 

  หมวดที่ 7 
  1) หน้า 69 ตรวจสอบการใช้ค าว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร แก้ไขเป็น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  2) หน้า 73 ตารางแสดงทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม ระบุวันที่ได้ข้อมูลในตาราง
ให้ถูกต้องครบถ้วน 
   3) หน้า 77 เพ่ิมข้อความใต้ตาราง เป็น เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา 
มีการด าเนินงานตามข้อ 1.1-1.5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

  หมวดที่ 8 
  1) หน้า 78 ข้อ 4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ปรับรูปแบบการเขียน
ให้ชัดเจน  
  2) หน้า 79 ข้อ 4.6 แก้ไขข้อความจาก ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณา
ทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร เป็น ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
การด าเนินงานหลักสูตร 
 
 4.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสูตรนี้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องจากมี
จ านวนรับไม่เป็นไปตามแผนติดต่อกัน 3 ปี และนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
 
 4.1.3 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสูตรนี้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
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ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
หลักสูตร ส่งส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือส่งต่อให้รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจริญใจ ตรวจสอบการแก้ไข 
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการแก้ไข
ดังนี้ 
  หมวดที่ 2 
  1) หน้า 6 ข้อ 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร ตัดข้อความบรรทัดที่ 7 ค าว่า …จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น... 
  2) หน้า 6 ข้อ 1.2 ปรัชญาของหลักสูตร แก้ไขข้อความบรรทัดที่ 1 จาก ...รู้จักการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ปัญหา... เป็น ...สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา... 
  3) หน้า 6 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แก้ไขรายละเอียดดังนี้ 
   3.1) เพ่ิมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ครอบคลุมทักษะทั้ง 5 ด้าน 
   3.2) ข้อ 1.3.1 แก้ไขข้อความจาก ...รู้จักการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา เป็น ...
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา 
   3.3) ข้อ 1.3.3 แก้ไขข้อความจาก มีความรู้ความเข้าใจฐานความรู้ด้านวิศวกรรม 
เครื่องกล... เป็น มีความรู้ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล... 
 4) หน้า 7 ข้อ 1.4 แก้ไขข้อความจาก คุณสมบัติที่พึงประสงค์ระดับปริญญาโท ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็น คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และแก้ไขข้อความข้อ 1.4.3 จาก ติดตามและกระตือรือร้นในการสนับสนุนให้ผู้อ่ืนรู้จักประยุกต์ใช้ดุลย
พินิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม... เป็น ติดตามในการสนับสนุนให้ผู้อ่ืนรู้จักประยุกต์ใช้ดุลยพินิจอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม...  
  4) หน้า 7-9 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง  
  4.1) ข้อ 2.1.1 แก้ไขรายละเอียดดังนี้ 
     4.1.1) แก้ไขข้อความกลยุทธ์ข้อ 1 จาก ก ากับให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เป็น ก ากับติดตามให้มีจ านวนและคุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตลอดเวลาการด าเนินการของหลักสูตร 
    4.1.2) แก้ไขข้อความกลยุทธ์ข้อ 2 จาก มีการประชุมติดตาม วางแผนการบริหาร
หลักสูตร  เป็น มีการประชุมเพ่ือติดตาม วางแผนการบริหารหลักสูตร 
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 หมวดที่ 3 
 1) หน้า 10 ข้อ 2.2 ปรับรูปแบบการเขียนคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแต่ละแผนการศึกษาให้
ชัดเจน 
 2) หน้า 11 ข้อ 2.6 แก้ไข พ.ศ. ในตารางข้อ 2.6.1-2.6.3 จาก 2561 เป็น 2560  
 3) หน้า 14 รายวิชา 1301 804 แก้ไขชื่อวิชาจาก ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
เป็น ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวศิวกรรมเครื่องกล 
  4) หน้า 15 ข้อ 3 กลุ่มวิชาเลอืก แก้ไขข้อความหมายเหตุเป็น นักศึกษาแบบ ก1 ให้เลือกเรียน
รายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และนักศึกษาแบบ ก2 ให้เลือก
เรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังนี้... 
  5) หน้า 22 รายวิชา 1301 815 วิสโคอิลาสติคซิตี ตัดค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยบรรทัดที่ 1 
ค าว่า ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ... และตัดค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 1 ค าว่า Introduction to… 
  6) หน้า 27 รายวิชา 1301 862 รายวิชา พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยให้ตรงกับภาษาอังกฤษ 
  7) หน้า 27 รายวิชา 1301 863 ปรากฏการณ์การส่งผ่าน แก้ไขค าผิดบรรทัดที่ 1 จาก  
พลังงงาน เป็น พลังงาน 
  8) หน้า 28 รายวิชา 1301 864 พลศาสตร์ของของไหลแบบอัดตัวได้ ตัดค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 ค าว่า บทน าและ... และตัดค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดที่ 1 ค าว่า Introduction 
and… 
 9) หน้า 29 รายวิชา 1301 831 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบควบคุม ตัดค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยบรรทัดที่ 1 ค าว่า ...หัวข้อครอบคลุมรวมถึง ตัวควบคุมและ... ตัดค าอธิบายรายวิชาบรรทัดที่ 4 ค าว่า ...ซ่ึง
ประกอบด้วย... และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกับภาษาไทย 
 10) หน้า 30 รายวิชาวิทยานิพนธ์ ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ให้เป็นระบบเดียวกัน  
 11) หน้า 68 ข้อ 5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย/วิทยานิพนธ์ แยกการเขียนข้อก าหนดการ
ท างานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์แต่ละแผนการศึกษาให้ชัดเจน 
 12) หน้า 69 ข้อ 5.4 ตัดจ านวนชั่วโมงแต่ละแผนออก  
 หมวดที่ 5 
 1) หน้า 80 ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปรับรูปแบบการเขียน
ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และแก้ไขค่าร้อยละจาก 25 ของรายวิชา เป็น ร้อยละ 50 ของรายวิชา 
 2) หน้า 81 ข้อ 3(3) ทั้งแผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2 แก้ไขข้อความจาก เสนอ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เป็น ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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 หมวดที่ 7 
 1) หน้า 84 ตรวจสอบการใช้ค าว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร แก้ไขเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และข้อ 1.4.2 แก้ไขข้อความจาก มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลให้ค าแนะน า... เป็น  
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลให้ค าแนะน า... 
 2) หน้า 77 แก้ไขข้อความใต้ตาราง เป็น เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา มีการ
ด าเนินงานตามข้อ 1.1-1.5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
 4.1.4 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในการปรับปรุงหลักสูตรนี้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
 

 มติที่ประชุม เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
 
วาระท่ี  5   ก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560  
              วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 
 
  มติที่ประชุม รับทราบก าหนดการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560  
 
เวลา 17.00 น.  ปิดการประชุม 
 
 
 
 
 

.................................................... 
(นางสาวทัชกานต์  โลมรัตน์) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

.................................................... 
(นางภูษณิศา  นวลสกุล)  

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

.................................................... 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์)  

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 


