
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 
สมัยสามัญ  ครัง้ที่ 12/2556 

วันพุธที่  18  ธันวาคม  2556  เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรียน 3 

 
ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะศกึษาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

(อาจารย์เกษม  สริุยกณัฑ์) 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคณุภาพ     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จลุทรัพย์) 
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา      กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวลัย์  ภิญโญศภุสทิธ์ิ) 
4. ประธานสาขาวชิาพลศกึษาและสขุศกึษา    กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์) 
5. ประธานสาขาวิชาการบริหารการศกึษา     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชชัดาพร  เวหะชาต)ิ 
6. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั    กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สธุาสนีิ  บญุญาพิทกัษ์) 
7. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.สทิธิชยั  วิชยัดษิฐ) 
8. อาจารย์ ดร.ศริิรัตน์  สนิประจกัษ์ผล     กรรมการ 
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ     กรรมการและเลขานกุาร 

(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 
10. นางสภุาภรณ์  ประดบัแสง      ผู้ช่วยเลขานกุาร 
11. นางสาวจงกลวรรณ  พิสฐิพนัพร     ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ประธานสาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน   เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.ชวนพิศ  ชมุคง) 
2. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 

(อาจารย์ ดร.คณุอานนัท์  นิรมล) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสนัต์  กาญจนมกุดา  เน่ืองจาก ตดิภารกิจ 
4. หวัหน้าสํานกังานคณะศกึษาศาสตร์   เน่ืองจาก ลา 

(นางสมนิตย์  สกุาพฒัน์) 
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ผู้ร่วมประชุม 
1. อาจารย์ ดร.พชัรี ร่มพยอม  วชิยัดษิฐ   ผู้ช่วยคณบดี 
2. อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว   คณะศกึษาศาสตร์ 

 
 
เร่ิมประชุมเวลา  เวลา 13.30 น. 
 
 
วาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองแจ้งจากประธาน  
1.1.1 พธีิพระราชทานปริญญาบัตร 

ด้วยมีกระแสข่าวอย่างไม่เป็นทางการเก่ียวกบัการพระราชทานปริญญาบตัรว่า สํานกั
พระราชวงัอาจมีหมายแจ้งเล่ือนวนัพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ สําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัทกัษิณ จาก
วันท่ี 20 มกราคม 2557 เป็นวันท่ี 13 มกราคม 2557 นัน้ ขณะนีย้ังไม่มีความชัดเจนในเร่ืองดังกล่าว ซึ่ง
มหาวิทยาลยักําลงัประสานงานไปยงัสํานกัพระราชวงั และจะแจ้งรายละเอียดท่ีชดัเจนให้ทราบตอ่ไป 

 
1.2 เร่ืองแจ้งจากกรรมการ (ไม่มี) 

 
1.3  เร่ืองแจ้งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวชิาการและพฒันานิสติ) 

1.3.1  โครงการ “กีฬาศึกษาสัมพันธ์” 
ฝ่ายพฒันานิสิตคณะศึกษาศาสตร์กําหนดจดัโครงการ “กีฬาศกึษาสมัพนัธ์” ประจําปี

การศึกษา 2556 ในวนัท่ี 14 ธันวาคม 2556  ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา เพ่ือ
เสริมสร้างความสามคัคีและสง่เสริมการออกกําลงักายให้นิสติมีสขุภาพท่ีดี 

1.3.2  โครงการการเรียนรู้ศึกษาด้านการศึกษาและกจิกรรมนิสิตในประเทศมาเลเซีย 
ฝ่ายพฒันานิสิตคณะศึกษาศาสตร์กําหนดจดัโครงการการเรียนรู้ศกึษาด้านการศึกษา

และกิจกรรมนิสิตในประเทศมาเลเซีย ระหว่างวนัท่ี 27-28 พฤศจิกายน 2556  ณ Universiti Sains Malaysia 
(USM) เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้ระหว่างสโมสรนิสิตระหว่างมหาวิทยาลยั โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสโมสรนิสติ และคณะกรรมการนิสติในสโมสรนิสติคณะศกึษาศาสตร์ รวม 40 คน 

1.3.3  ความพร้อมในการเปิดหลักสูตรครู ป.โท 
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ได้สํารวจความพร้อมของ

สถาบันผลิตบัณฑิตในการเปิดหลักสูตรครูปริญญาโท ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอความพร้อมในการเปิด
หลักสูตร 3 หลักสูตร โดย สพฐ. จะสนับสนุนทุนให้ผู้ เรียนในหลักสูตรดังกล่าวปีละ 100,000 บาท (ภาค
การศกึษาละ 50,000 บาท) ความคืบหน้าในการดําเนินการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบ      
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วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวสิามัญ 

ครัง้ที่ 4/2556 
   ประธานเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์ สมยัวิสามญั ครัง้ท่ี 
4/2556 เม่ือวนัศกุร์ท่ี 13 ธันวาคม 2556 ตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุ (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชมุ หมายเลข 2.1) 
  มต ิ รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแก้ไข ดงันี ้

 หน้าท่ี 3 วาระท่ี 1.2.1.1 บรรทดัท่ี 3 
 ข้อความเดมิ  ...โดยโครงการดงักลา่วจะจดัในวนัท่ี 29 
 แก้ไขเป็น  ...โดยโครงการดงักลา่วจะจดัในระหวา่งวนัท่ี 29-30 

 หน้าท่ี 4 วาระท่ี 2.1 ให้ระบตํุาแหน่งของว่าท่ีเรือตรี ดร.โสภณ  แย้มทองคํา เป็น 
อาจารย์ วา่ท่ีเรือตรี ดร.โสภณ  แย้มทองคํา  

 
 
วาระที่  3   เร่ืองสืบเน่ือง (ไม่มี) 

 
 

วาระที่  4   เร่ืองพจิารณา / หารือ 
4.1 การแก้ไขค่าระดับขัน้ของอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีภทัริศวร์  ดาํเสน 

ตามท่ีอาจารย์ ว่าท่ีร้อยตรีภทัริศวร์  ดําเสน ได้รับมอบหมายให้สอนนิสิตระดบัปริญญาตรี 
ภาคปกต ิประจําภาคเรียนต้น ปีการศกึษา 2556  รายวิชา 0319235  ทกัษะและการสอนเทนนิส กลุม่ 1 สําหรับ
นิสิต กศ.บ.พลศกึษา ชัน้ปีท่ี 3  ซึง่เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเอก นัน้  เน่ืองจากการประเมินผลการเรียนของนิสิต  
จํานวน 5 คน  เกิดข้อผิดพลาดจากการกรอกคะแนนเก็บ และได้ดําเนินการส่งค่าระดบัขัน้ดงักล่าวไปแล้ว ซึ่ง
หลงัจากตรวจสอบคะแนนใหม่ทําให้นิสติได้คา่ระดบัขัน้ ดงันี ้

ช่ือ – สกุล ค่าระดบัขัน้เดมิ ค่าระดบัขัน้ใหม่ 
40 

assign 
30 
skill 

30 
final 

100 
total 

ค่าระดบัขัน้ 40 
assign 

30 
skill 

30 
final 

100 
total 

ค่าระดบัขัน้

นางสาวชฎาการต์  แก้วขาว   30 30 16 76 B+ 36 30 16 82 A 

นายธนพฒัน์  บริรักษ์นรากลุ 38 15 11 64 C 24 15 11 50 D 

นายพงษ์ศกัดิ ์ เซียอ๋อง   22 19 16 57 D+ 32 19 16 67 C+ 

นายพิพฒัน์พงษ์  ชาตดํิา   26 13 13 52 D 26 18 13 57 D+ 

นายพีระพงศ์  ขาวนวล 28 14 14 56 D+ 28 13 14 55 D+ 
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รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสิต จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการแก้ไขค่าระดบัขัน้
ของอาจารย์ ว่าท่ีร้อยตรีภทัริศวร์  ดําเสน ในรายวิชา 0319235  ทกัษะและการสอนเทนนิส กลุ่ม 1 สําหรับนิสิต 
กศ.บ.พลศกึษา จํานวน 5 คนข้างต้น (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.1) 

มต ิ เห็นชอบการแก้ไขค่าระดบัขัน้ของอาจารย์ ว่าท่ีร้อยตรีภัทริศวร์  ดําเสน ในรายวิชา 
0319235  ทกัษะและการสอนเทนนิส กลุม่ 1 สําหรับนิสติ กศ.บ.พลศกึษา จํานวน 5 คน ดงันี ้

ช่ือ – สกุล ค่าระดบัขัน้เดมิ ค่าระดบัขัน้ใหม่ 
40 

assign 
30 
skill 

30 
final 

100 
total 

ค่าระดบัขัน้ 40 
assign 

30 
skill 

30 
final 

100 
total 

ค่าระดบัขัน้

นางสาวชฎาการต์  แก้วขาว   30 30 16 76 B+ 36 30 16 82 A 

นายธนพฒัน์  บริรักษ์นรากลุ 38 15 11 64 C 24 15 11 50 D 

นายพงษ์ศกัดิ ์ เซียอ๋อง   22 19 16 57 D+ 32 19 16 67 C+ 

นายพิพฒัน์พงษ์  ชาตดํิา   26 13 13 52 D 26 18 13 57 D+ 

นายพีระพงศ์  ขาวนวล 28 14 14 56 D+ 28 13 14 55 D+ 

 
 

4.2 การอนุมัติโครงการและงบประมาณพัฒนาหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชานวัตกรรม
ทางการสอน : การศึกษาปฐมวัย 
ด้วยสาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์พัฒนาหลกัสูตร

การศกึษามหาบณัฑิตสาขาวิชานวตักรรมทางการสอน : การศกึษาปฐมวยั เพ่ือรองรับนิสิตท่ีสําเร็จการศกึษาใน
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั (5 ปี) ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน จึงเสนอ
ให้ท่ีประชมุพิจารณาโครงการพฒันาหลกัสตูรดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.2 นอกเลม่) 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ช่ือของหลกัสตูรควรให้มีความชดัเจนวา่หลกัสตูรจะเน้นไปทางด้านใด 
2. ในส่วนของข้อมูลอาจารย์ประจําหลักสูตรควรระบุเฉพาะอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิตรง

หลกัสตูร โดยระบขุ้อมลูของอาจารย์ท่ีลาศกึษาตอ่ได้ 
มต ิ เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชานวัตกรรมทางการสอน : 

การศกึษาปฐมวยั โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากกรรมการ และปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการดงันี ้

1. ปรับช่ือหลกัสตูรใหม่ให้ชดัเจน และสอดคล้องกบัจดุเน้นของหลกัสตูร 
2. ในส่วนของหลักการและเหตุผล ให้เพิ่มข้อมูลความต้องการของสังคมท่ีมีต่อ

หลกัสตูร และเป็นไปตามนโยบายของชาต ิ
3. ปรับข้อมลูความพร้อมด้านอาจารย์โดยให้ระบุข้อมลูอาจารย์ท่ีมีคณุวฒิุตรงให้

ครบถ้วน 
4. เพิ่มข้อมลูเปรียบเทียบความแตกตา่งของหลกัสตูรกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 
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4.3 การเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ. 
การศึกษาปฐมวัย  
ด้วยสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน ได้เสนอขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลกัสตูรและ

ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร กศ.บ.การศึกษาปฐมวยั จากอาจารย์ ดร.กิตติธัช  คงชะวนั เป็นอาจารย์ ว่าท่ีเรือตรี ดร.
โสภณ  แย้มทองคํา ประธานสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเปล่ียนแปลง
ดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.3)  

มต ิ เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลกัสตูรและผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร กศ.บ.
การศกึษาปฐมวยั จาก อาจารย์ ดร.กิตตธิชั  คงชะวนั เป็น อาจารย์ วา่ท่ีเรือตรี ดร.โสภณ  แย้มทองคํา  

 
 

4.4 การเปล่ียนแปลงรายช่ือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร กศ.ม. สาขาภาษาอังกฤษ  
ด้วยคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้เสนอขอเปล่ียนแปลงคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร กศ.ม.สาขาภาษาอังกฤษ ในการนี ้จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.4 นอกเลม่)  

มต ิ เห็นชอบการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจํา
หลกัสตูร กศ.ม.สาขาภาษาองักฤษ ดงันี ้ 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดมิ) คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
1. อ.ดร.ศิริรัตน์  สนิประจกัษ์ผล ประธานกรรมการ 1. อ.ดร.ทวีศกัด์ิ  อนนัต์เศรษฐศิริ ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.พิทยาธร  แก้วคง กรรมการ 2. อ.ดร.พิทยาธร  แก้วคง กรรมการ 
3. อ.ดร.ทวีศกัด์ิ  อนนัต์เศรษฐศิริ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานกุาร 
3. ผศ.ดร.ไพโรจน์  เบญ็นุ้ย ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานกุาร 
อาจารย์ประจาํหลักสูตร (เดมิ) อาจารย์ประจาํหลักสูตร (ใหม่) 

1. อ.ดร.ศิริรัตน์  สนิประจกัษ์ผล  1. อ.ดร.ทวีศกัด์ิ  อนนัต์เศรษฐศิริ  
2. อ.ดร.พิทยาธร  แก้วคง  2. อ.ดร.พิทยาธร  แก้วคง  
3. อ.ดร.ทวีศกัด์ิ  อนนัต์เศรษฐศิริ  3. ผศ.ดร.ไพโรจน์  เบญ็นุ้ย  
4. ผศ.จามรี  คีรีรัฐนิคม  4. อ.ดร.ศิริรัตน์  สนิประจกัษ์ผล  
5. อ.เกร็ดทราย  วฒิุพงษ์  5. ผศ.ดร.บนัลือ  ถ่ินพงังา  
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4.5 การเปล่ียนแปลงกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. สาขาพลศึกษา  
ด้วยสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา ได้เสนอขอเปล่ียนแปลงกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

กศ.ม.สาขาพลศกึษา ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสขุศกึษา จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเปล่ียนแปลง
ดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 4.5)  

มต ิ เห็นชอบการเปล่ียนแปลงกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร กศ.ม.สาขาพลศกึษา ดงันี ้ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนุทรา  กล้าณรงค์ ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์น้อม  สงัข์ทอง  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.วิทยา  เหมพนัธ์   กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.วิไลพิน  ทองประเสริฐ  กรรมการและเลขานกุาร 
ทัง้นี ้มอบนางสภุาภรณ์  ประดบัแสง  ตรวจสอบและประสานงานในการปรับแก้ไข

ประวตัขิองอาจารย์ให้ถกูต้องและเป็นปัจจบุนัตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลยั 
 
 

วาระที่  5   เร่ืองอ่ืนๆ  
5.1 พิจารณา ร่าง ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์ และอัตราการให้การ

สนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ จากเงิน
รายได้คณะศึกษาศาสตร์ 
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพ่ือสนับสนุนการเดินทางไป

นําเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชมุวิชาการ ตามประกาศของคณะศกึษาศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ์ และอตัราการให้
การสนบัสนนุการเดินทางไปเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชมุสมัมนาทางวิชาการ จากเงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์ 
ครัง้ท่ี 17/2555 และได้ประกาศใช้มาจนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้ประกาศดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ ประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลยัทกัษิณเร่ือง หลกัเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการ
นําเสนอผลงานวิจยัในการประชมุวิชาการระดบันานาชาติ ลงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555  จึงขอให้คณะกรรมการ
พิจารณา ร่าง ประกาศดงักลา่ว (เอกสารการประชมุหมายเลข 5.1) 

ข้อเสนอแนะของกรรมการ 
ควรเปิดโอกาสให้ผู้ขอรับการสนบัสนนุย่ืนขอรับการสนบัสนนุได้โดยไม่จํากดัแค่ 1 ครัง้ต่อ   

2 ปีงบประมาณ  
มต ิ เห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์ และอัตราการให้การ

สนบัสนนุการเดินทางไปเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชมุสมัมนาทางวิชาการ จากเงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์ โดย
ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดดงันี ้

1. ข้อ 1.1 ให้ตดัข้อความ และเป็นหวัหน้าโครงการวิจยั ในสว่นท้ายบรรทดัออก 
2. ข้อ 2.1 บรรทดัท่ี 2  
 ข้อความเดมิ  สาขาวิชาตามคา่ใช้จ่ายจริง 
 แก้ไขเป็น  สาขาวิชา หรือแหลง่อดุหนนุอ่ืนๆ ตามคา่ใช้จ่ายจริง 
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3. ข้อ 4.2 ให้เพิ่มรายการสิ่งท่ีต้องแนบ โดยเพิ่มรายละเอียดของการแนบบทความ
ฉบบัสมบรูณ์ (Full paper) ในข้อ 3.2 ท่ีได้รับการตีพิมพ์ หรือให้ใช้หนงัสือรับรองการตีพิมพ์บทความจากวารสาร
แนบ และให้ปรับระยะเวลาท่ีต้องเอกสารตา่งๆ สง่คณะศกึษาศาสตร์ จากภายใน 15 วนั เป็น ภายใน 30 วนั 

4. ข้อ 5. การรายงานผล ให้ปรับรายละเอียดทัง้หมดเป็นข้อ 5.1 และเพิ่มข้อ 5.2 
ดงันี ้5.2 ผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร จงึจะขอรับทนุในปีถดัไปได้ 
 
 

5.2 การส่งนิสิตออกปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 
ตามท่ีมหาวิทยาลัย กําหนดเ ปิด -ปิดภาคการศึกษาตามเวลาการ เ ปิด -ปิดของ

สถาบันการศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน จะกระทบต่อการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนิสิต 
เน่ืองจากโรงเรียนโดยสว่นมากจะยงัคงใช้เวลาการเปิด-ปิดภาคการศกึษาตามเดิม ซึง่คณะกําลงัดําเนินการปรับ
แผนการเรียนของนิสิตเพ่ือป้องกันผลกระทบจากเร่ืองดงักล่าว ทัง้นี ้เม่ือดําเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ท่ี
ประชมุทราบตอ่ไป 

มต ิ มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพฒันานิสติ ดําเนินการในเร่ืองดงักลา่ว และแจ้งให้ท่ี
ประชมุทราบตอ่ไป 
 
 

 
ปิดประชุม เวลา 15.55 น. 
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