รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 12/2556
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารเรี ยน 3
ผู้เข้ าประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์)
2. รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์)
3. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์)
4. ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์)
5. ประธานสาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
7. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ)
8. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล
9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
10. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
11. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(อาจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง)
2. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.คุณอานันท์ นิรมล)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา
4. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก
เนื่องจาก

ติดภารกิจ
ลา
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ผู้ร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชยั ดิษฐ
2. อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ ว

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

ผู้ช่วยคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์

13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน
1.1.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ด้ วยมีกระแสข่าวอย่างไม่เป็ นทางการเกี่ยวกับการพระราชทานปริ ญญาบัตรว่า สํานัก
พระราชวังอาจมีหมายแจ้ งเลื่อนวันพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผ้ สู ําเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิ ณ จาก
วัน ที่ 20 มกราคม 2557 เป็ นวัน ที่ 13 มกราคม 2557 นั้น ขณะนี ย้ ัง ไม่ มี ค วามชัด เจนในเรื่ อ งดัง กล่า ว ซึ่ง
มหาวิทยาลัยกําลังประสานงานไปยังสํานักพระราชวัง และจะแจ้ งรายละเอียดที่ชดั เจนให้ ทราบต่อไป
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ (ไม่ มี)
1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ )
1.3.1 โครงการ “กีฬาศึกษาสัมพันธ์ ”
ฝ่ ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดโครงการ “กีฬาศึกษาสัมพันธ์ ” ประจําปี
การศึกษา 2556 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อ
เสริ มสร้ างความสามัคคีและส่งเสริ มการออกกําลังกายให้ นิสติ มีสขุ ภาพที่ดี
1.3.2 โครงการการเรี ยนรู้ ศึกษาด้ านการศึกษาและกิจกรรมนิสิตในประเทศมาเลเซีย
ฝ่ ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดโครงการการเรี ยนรู้ ศกึ ษาด้ านการศึกษา
และกิจกรรมนิสิตในประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 ณ Universiti Sains Malaysia
(USM) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ระหว่างสโมสรนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสติ และคณะกรรมการนิสติ ในสโมสรนิสติ คณะศึกษาศาสตร์ รวม 40 คน
1.3.3 ความพร้ อมในการเปิ ดหลักสูตรครู ป.โท
ด้ วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (สพฐ.) ได้ สํารวจความพร้อมของ
สถาบันผลิตบัณฑิตในการเปิ ดหลักสูตรครู ปริ ญญาโท ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ ได้ เสนอความพร้ อมในการเปิ ด
หลัก สูต ร 3 หลัก สูต ร โดย สพฐ. จะสนับ สนุน ทุน ให้ ผ้ ูเ รี ย นในหลัก สูต รดัง กล่า วปี ละ 100,000 บาท (ภาค
การศึกษาละ 50,000 บาท) ความคืบหน้ าในการดําเนินการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ
ครั ง้ ที่ 4/2556
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครัง้ ที่
4/2556 เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2556 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ ไข ดังนี ้
 หน้ าที่ 3 วาระที่ 1.2.1.1 บรรทัดที่ 3
ข้ อความเดิม
...โดยโครงการดังกล่าวจะจัดในวันที่ 29
แก้ ไขเป็ น
...โดยโครงการดังกล่าวจะจัดในระหว่างวันที่ 29-30
 หน้ าที่ 4 วาระที่ 2.1 ให้ ระบุตําแหน่งของว่าที่เรื อตรี ดร.โสภณ แย้ มทองคํา เป็ น
อาจารย์ ว่าที่เรื อตรี ดร.โสภณ แย้ มทองคํา

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา / หารื อ
4.1 การแก้ ไขค่ าระดับขัน้ ของอาจารย์ ว่ าที่ร้อยตรี ภทั ริศวร์ ดําเสน
ตามที่อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ภทั ริ ศวร์ ดําเสน ได้ รับมอบหมายให้ สอนนิสิตระดับปริ ญญาตรี
ภาคปกติ ประจําภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2556 รายวิชา 0319235 ทักษะและการสอนเทนนิส กลุม่ 1 สําหรับ
นิสิต กศ.บ.พลศึกษา ชั้นปี ที่ 3 ซึง่ เป็ นรายวิชาในหมวดวิชาเอก นั้น เนื่องจากการประเมินผลการเรี ยนของนิสิต
จํานวน 5 คน เกิดข้ อผิดพลาดจากการกรอกคะแนนเก็บ และได้ ดําเนินการส่งค่าระดับขั้นดังกล่าวไปแล้ ว ซึ่ง
หลังจากตรวจสอบคะแนนใหม่ทําให้ นิสติ ได้ คา่ ระดับขั้น ดังนี ้
ค่ าระดับขัน้ เดิม
ค่ าระดับขัน้ ใหม่
ชื่อ – สกุล
40 30 30 100 ค่ าระดับขัน้ 40 30 30 100 ค่ าระดับขัน้
assign skill final total
assign skill final total
B+
A
นางสาวชฎาการต์ แก้ วขาว
30 30 16 76
36 30 16 82
C
D
นายธนพัฒน์ บริ รักษ์ นรากุล 38 15 11 64
24 15 11 50
D+
C+
นายพงษ์ ศกั ดิ์ เซียอ๋อง
22 19 16 57
32 19 16 67
D
D+
นายพิพฒ
ั น์พงษ์ ชาติดํา
26 13 13 52
26 18 13 57
D+
D+
นายพีระพงศ์ ขาวนวล
28 14 14 56
28 13 14 55
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รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการแก้ ไขค่าระดับขั้น
ของอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ภทั ริ ศวร์ ดําเสน ในรายวิชา 0319235 ทักษะและการสอนเทนนิส กลุ่ม 1 สําหรับนิสิต
กศ.บ.พลศึกษา จํานวน 5 คนข้ างต้ น (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.1)
มติ เห็นชอบการแก้ ไขค่าระดับขั้นของอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ภัทริ ศวร์ ดําเสน ในรายวิชา
0319235 ทักษะและการสอนเทนนิส กลุม่ 1 สําหรับนิสติ กศ.บ.พลศึกษา จํานวน 5 คน ดังนี ้
ชื่อ – สกุล
ค่ าระดับขัน้ เดิม
ค่ าระดับขัน้ ใหม่
40 30 30 100 ค่ าระดับขัน้ 40 30 30 100 ค่ าระดับขัน้
assign skill final total
assign skill final total
B+
A
นางสาวชฎาการต์ แก้ วขาว
30 30 16 76
36 30 16 82
C
D
นายธนพัฒน์ บริ รักษ์ นรากุล 38 15 11 64
24 15 11 50
D+
C+
นายพงษ์ ศกั ดิ์ เซียอ๋อง
22 19 16 57
32 19 16 67
D
D+
นายพิพฒ
ั น์พงษ์ ชาติดํา
26 13 13 52
26 18 13 57
D+
D+
นายพีระพงศ์ ขาวนวล
28 14 14 56
28 13 14 55

4.2 การอนุ มัติโครงการและงบประมาณพัฒนาหลั กสู ตร กศ.ม.สาขาวิชานวัตกรรม
ทางการสอน : การศึกษาปฐมวัย
ด้ วยสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มี ความประสงค์พัฒนาหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมทางการสอน : การศึกษาปฐมวัย เพื่อรองรับนิสิตที่สําเร็ จการศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี ) ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงเสนอ
ให้ ที่ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.2 นอกเล่ม)
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
1. ชื่อของหลักสูตรควรให้ มีความชัดเจนว่าหลักสูตรจะเน้ นไปทางด้ านใด
2. ในส่ ว นของข้ อ มูล อาจารย์ ป ระจํ า หลัก สูต รควรระบุเ ฉพาะอาจารย์ ท่ี มี คุณ วุฒิ ต รง
หลักสูตร โดยระบุข้อมูลของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อได้
มติ เห็ น ชอบโครงการพัฒ นาหลัก สู ต ร กศ.ม. สาขาวิ ช านวั ต กรรมทางการสอน :
การศึกษาปฐมวัย โดยให้ ปรับแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะจากกรรมการ และปรับแก้ ไขรายละเอียดโครงการดังนี ้
1. ปรับชื่อหลักสูตรใหม่ให้ ชดั เจน และสอดคล้ องกับจุดเน้ นของหลักสูตร
2. ในส่วนของหลักการและเหตุผล ให้ เพิ่มข้ อมูลความต้ องการของสังคมที่มีต่อ
หลักสูตร และเป็ นไปตามนโยบายของชาติ
3. ปรับข้ อมูลความพร้ อมด้ านอาจารย์โดยให้ ระบุข้อมูลอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิตรงให้
ครบถ้ วน
4. เพิ่มข้ อมูลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นๆ
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4.3 การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.
การศึกษาปฐมวัย
ด้ วยสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย จากอาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน เป็ นอาจารย์ ว่าที่เรื อตรี ดร.
โสภณ แย้ มทองคํา ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3)
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.บ.
การศึกษาปฐมวัย จาก อาจารย์ ดร.กิตติธชั คงชะวัน เป็ น อาจารย์ ว่าที่เรื อตรี ดร.โสภณ แย้ มทองคํา

4.4 การเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจํา
หลักสูตร กศ.ม. สาขาภาษาอังกฤษ
ด้ วยคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้ เสนอขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจํ าหลักสูตร กศ.ม.สาขาภาษาอังกฤษ ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.4 นอกเล่ม)
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํ า
หลักสูตร กศ.ม.สาขาภาษาอังกฤษ ดังนี ้
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
อ.ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล
ประธานกรรมการ
อ.ดร.พิทยาธร แก้ วคง
กรรมการ
อ.ดร.ทวีศกั ดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เลขานุการ
อาจารย์ ประจําหลักสูตร (เดิม)
อ.ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล
อ.ดร.พิทยาธร แก้ วคง
อ.ดร.ทวีศกั ดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ
ผศ.จามรี คีรีรัฐนิคม
อ.เกร็ดทราย วุฒิพงษ์

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่ )
อ.ดร.ทวีศกั ดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ ประธานกรรมการ
อ.ดร.พิทยาธร แก้ วคง
กรรมการ
ผศ.ดร.ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย
กรรมการและ
เลขานุการ
อาจารย์ ประจําหลักสูตร (ใหม่ )
อ.ดร.ทวีศกั ดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ
อ.ดร.พิทยาธร แก้ วคง
ผศ.ดร.ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย
อ.ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล
ผศ.ดร.บันลือ ถิ่นพังงา
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4.5 การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. สาขาพลศึกษา
ด้ วยสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้ เสนอขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กศ.ม.สาขาพลศึกษา ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 4.5)
มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม.สาขาพลศึกษา ดังนี ้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.วิทยา เหมพันธ์
กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.วิไลพิน ทองประเสริ ฐ
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี ้ มอบนางสุภาภรณ์ ประดับแสง ตรวจสอบและประสานงานในการปรับแก้ ไข
ประวัตขิ องอาจารย์ให้ ถกู ต้ องและเป็ นปั จจุบนั ตามแบบฟอร์ มของมหาวิทยาลัย

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณา ร่ าง ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ และอัตราการให้ การ
สนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ จากเงิน
รายได้ คณะศึกษาศาสตร์
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนการเดินทางไป
นําเสนอผลงานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการ ตามประกาศของคณะศึกษาศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ และอัตราการให้
การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจยั ในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ จากเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์
ครั ง้ ที่ 17/2555 และได้ ประกาศใช้ มาจนถึงปั จจุบัน เพื่อให้ ประกาศดังกล่าวมี ความสอดคล้ องกับ ประกาศ
คณะกรรมการบริ หารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิ ณเรื่ อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการ
นําเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 จึงขอให้ คณะกรรมการ
พิจารณา ร่าง ประกาศดังกล่าว (เอกสารการประชุมหมายเลข 5.1)
ข้ อเสนอแนะของกรรมการ
ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ขู อรับการสนับสนุนยื่นขอรับการสนับสนุนได้ โดยไม่จํากัดแค่ 1 ครัง้ ต่อ
2 ปี งบประมาณ
มติ เห็นชอบ ร่ าง ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ และอัตราการให้ การ
สนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจยั ในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ จากเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ โดย
ให้ ปรับแก้ ไขรายละเอียดดังนี ้
1. ข้ อ 1.1 ให้ ตดั ข้ อความ และเป็ นหัวหน้ าโครงการวิจยั ในส่วนท้ ายบรรทัดออก
2. ข้ อ 2.1 บรรทัดที่ 2
ข้ อความเดิม
สาขาวิชาตามค่าใช้ จ่ายจริ ง
แก้ ไขเป็ น
สาขาวิชา หรื อแหล่งอุดหนุนอื่นๆ ตามค่าใช้ จ่ายจริ ง
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3. ข้ อ 4.2 ให้ เพิ่มรายการสิ่งที่ต้องแนบ โดยเพิ่มรายละเอียดของการแนบบทความ
ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ในข้ อ 3.2 ที่ได้ รับการตีพิมพ์ หรื อให้ ใช้ หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความจากวารสาร
แนบ และให้ ปรับระยะเวลาที่ต้องเอกสารต่างๆ ส่งคณะศึกษาศาสตร์ จากภายใน 15 วัน เป็ น ภายใน 30 วัน
4. ข้ อ 5. การรายงานผล ให้ ปรับรายละเอียดทั้งหมดเป็ นข้ อ 5.1 และเพิ่มข้ อ 5.2
ดังนี ้ 5.2 ผลงานต้ องได้ รับการตีพิมพ์ในวารสาร จึงจะขอรับทุนในปี ถัดไปได้

5.2

การส่ งนิสิตออกปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดเปิ ด-ปิ ดภาคการศึ ก ษาตามเวลาการเปิ ด-ปิ ดของ
สถาบัน การศึก ษาในประเทศกลุ่ม อาเซี ย น จะกระทบต่อ การออกปฏิ บัติ ก ารสอนในสถานศึก ษาของนิ สิ ต
เนื่องจากโรงเรี ยนโดยส่วนมากจะยังคงใช้ เวลาการเปิ ด-ปิ ดภาคการศึกษาตามเดิม ซึง่ คณะกําลังดําเนินการปรับ
แผนการเรี ยนของนิสิตเพื่อป้องกันผลกระทบจากเรื่ องดังกล่าว ทั ้งนี ้ เมื่อดําเนินการเรี ยบร้อยแล้ วจะแจ้ งให้ ที่
ประชุมทราบต่อไป
มติ มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสติ ดําเนินการในเรื่ องดังกล่าว และแจ้ งให้ ที่
ประชุมทราบต่อไป

ปิ ดประชุม

เวลา

15.55 น.
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บันทึกการประชุม
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