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(ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค  วรรธนเศรณี – รักษาการในตําแหนง) 

6. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน    กรรมการ 

(อาจารย ดร.ทพิยวิมล  วังแกวหิรัญ - รักษาการในตําแหนง) 

7. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารยคุณอานันท  นิรมล - รักษาการในตาํแหนง) 
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11. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา) 
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ผูรวมประชุม 
1. อาจารย ดร.อิศรัฏฐ รินไธสง   ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ 

2. นางสมนิตย  สุกาพัฒน  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

3. นางสุภาภรณ  ประดับแสง  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 

4. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร  เจาหนาที่บริหารงาน 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.25 น. 

 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
1.1.1 ความคืบหนาในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณเห็นชอบใหคณะศึกษาศาสตรเปนแกนนําในการ

ดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ นั้น คณะไดประสานงานในการออกแบบเพื่อเตรียมการปรับปรุงอาคารเรียน

คณะศึกษาศาสตรเปนโรงเรียนสาธิตฯ แลว ขณะนี้อยูในระหวางการวางระเบียบ ขอบังคับตางๆ ในการบริหาร

และดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
1.1.2 การเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ดวยสภาคณบดีคณะครุศาสตร /ศึกษาศาสตรแห งประเทศไทยได เข าพบ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552  ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 

เพื่อเสนอสภาพปญหาและขอเสนอแนะของสภาคณบดีฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารการประชุม นอกเลม 

มต ิ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 

  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 
ฝายพัฒนานิสิตไดจัดโครงการอนุ รักษประเพณีวันมาฆบูชา  ขึ้นเมื่อวันที่  9 

กุมภาพันธ 2552  ณ วัดบางดาน  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา ซึ่งมีนิสิตและบุคลากรเขารวมในโครงการดังกลาว

เปนจํานวนมาก นอกจากนี้ นิสิตในคณะยังไดเขารวมโครงการสายน้ําสายใยแหงวัฒนธรรมพื้นบาน ซึ่งจัดโดย

กิจการนิสิต ในระหวางวันที่ 4-5 กุมภาพันธ 2552  ณ บริเวณสระน้ํา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนิสิตไดทําอาหาร

จําหนายในงานดังกลาว 
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1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
1.2.2.1  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการครูสหกิจศึกษา ปการศึกษา 

1/2552  
 รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.2.1 

1.2.2.2  การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใชแนวคิดจิตปญญา เพื่อพัฒนาความ
เปนมนุษยที่สมบูรณแบบ 

 สืบเนื่องจากการที่คณบดีคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ            

ไดทําความรวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการเขารวมโครงการเพิ่มขีด

ความสามารถของคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรสูการเปนสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเปน

มนุษยที่สมบูรณ  ไดมีการลงนามความรวมมือเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 โดย สสส.ใหงบประมาณในการ

ดําเนินการจํานวน 500,000 บาท และเสนอใหนําแนวคิดจิตปญญามาใชในการพัฒนาและสรางหลักสูตร หรือใช

ในการบูรณาการในรายวิชาตางๆ รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.2.2 
1.2.2.3  แนวปฏิบัติการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 
 รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.2.3 

1.2.2.4  การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา 
 ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอรับรองปริญญาการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 

5 ป) นั้น คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและ

ประกาศนียบัตรทางการศึกษามีกําหนดการประเมินสภาพจริง  ในวันศุกรที่  27 กุมภาพันธ  2552                      

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 1.2.2.4 
1.2.2.5  การปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา 

วิชาชีพครู ตามโครงการพัฒนาบุคลากรอิสลามศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต  
 ฝายวิชาการฯ กําหนดจัดการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู ตามโครงการพัฒนาบุคลากรอิสลามศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนโครงการ

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยตางๆ ในภาคใต กับสํานักตรวจราชการที่ 12 โดยมีนิสิตเขารวมการปฐมนิเทศ

จํานวน 32 คน ในวันที่ 21 มีนาคม 2552  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งรัฐบาลใหงบประมาณ

การศึกษาตลอดหลักสูตรแกนิสิตกลุมดังกลาวจํานวน 37,000 บาท/คน 
1.2.2.6  การสอบปลายภาค ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 

 มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2551 

ระหวางวันที่ 19 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2552 ซึ่งฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร ไดแจงแนวปฏิบัติในการ

ดําเนินการสอบใหคณะกรรมการกลางของคณะ และสาขาวิชาตางๆ ทราบแลว 
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1.2.2.7  นิสิตประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 
 เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ  2552  นายนพรัตน   กลํ่าคํา  นิสิตหลักสูตร

ประกาศนียบัตรสาขาวิชา วิชาชีพครู ในโครงการ สควค. ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ซึ่งคณะไดมอบพวงหรีด และ

รวมสมทบทุนใหความชวยเหลือครอบครัวของนิสิตดังกลาวแลว 

 
  1.2.3  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

งานวิเทศสัมพันธคณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการเสร็จส้ินจํานวน 2 โครงการ คือ 

(1) โครงการฝกอบรมการใชภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร จํานวน     

2 รุน โดยจัดรุนที่ 1 ในวันที่ 21 มกราคม 2552 และรุนที่ 2 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552  ซึ่งมีนิสิตเขารวมโครงการ    

รุนละ 50 คน 

(2) โครงการพัฒนาบุคลากรสูความเปนสากล โดยจัดรวมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2552 โดยมีนิสิตระดับปริญญาโท และบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญเขารวมในโครงการ

ดังกลาว ประมาณ 50 คน 

 
1.2.4 หัวหนาภาควิชา 

1.2.4.1  หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  
 ภาควิชาไดแจงโครงการที่จัดโดยภาควิชาจํานวน 2 โครงการคือ 

(1)  โครงการฝกศึกษาคายพักแรม จัดระหวางวันที่ 22-24 มกราคม 2552  

ณ อุทยานแหงชาติหมูเกาะอาดังใหญ อ.ละงู จ.สตูล เพื่อฝกความเปนผูนํา ใหเกิดทักษะการเรียนรู และ

ประสบการณที่สามารถในไปใชในสถานศึกษาได โดยมีนิสิตเขารวมโครงการดังกลาวจํานวน 110 คน             

ซึ่งโครงการไดสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย 

(2)  โครงการวิ่งฟารทเลค (FartLek) จัดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2552     

โดยมีระยะทางในการวิ่งจากวัดควนลังไปนํ้าตกโตนงาชาง ซึ่งโครงการไดลุลวงไปดวยความเรียบรอย 

และนอกจากนี้ ประมาณชวงตนเดือนกุมภาพันธที่ผานมาภาควิชายังไดให

ความอนุเคราะหเปนกรรมการตัดสินกีฬาตะกรอในการแขงขันกีฬา อบจ. คัพ 5 จังหวัดภาคใตดวย ซึ่งการตัดสิน

กีฬาดังกลาวก็เปนไปดวยความเรียบรอย 
1.2.4.2  หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย 

 ตามที่ภาควิชาไดประชาสัมพันธการจัดงานประชุมสัมมนาการวิจัย วัดและ

ประเมินผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 17 : การประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง กระแสและแนวโนมของโลก

ในการวิจัย การวัด การประเมิน สถิติ และจิตวิทยาการศึกษา ในระหวางวันที่ 28-30 มกราคม 2552                

ณ  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และชลพฤกษรีสอรท จังหวัดนครนายก นั้น        

มีคณาจารยจากภาควิชาการประเมินผลและวิจัย จํานวน 4 ทาน และนิสิตจํานวน 43 คน ใหความสนใจ        
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เขารวมงานดังกลาว ซึ่งจากการประชุมนั้น ที่ประชุมเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยทักษิณเปนเจาภาพในการจัดงาน

ประชุมสัมมนาการวิจัย วัดและประเมินผลสัมพันธแหงประเทศไทย คร้ังที่ 20 ที่จะจัดขึ้นในในป พ.ศ. 2555 ดวย 
1.2.4.3  หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

 ภาควิชาไดจัดโครงการบริการวิชาการ : โครงการดูแลชวยเหลือนักเรียน   

ในวิกฤตสังคมไทย สําหรับครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาคใตตอนลาง เมื่อวันที่ 13-14 

กุมภาพันธ 2552 ซึ่งไดรับความรวมมือจากคณะและผูเขารวมทําใหโครงการลุลวงดวยความเรียบรอย 

 
1.2.5 เลขานุการคณะศึกษาศาสตร 

1.2.5.1  การสรรหา/คัดเลือกหัวหนาภาควิชา 
 ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งเปน

คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกหัวหนาภาควิชาในสังกัดคณะศึกษาศาสตร และมหาวิทยาลัยไดมีคําส่ัง

แตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวแลวนั้น เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันไดหมดวาระการดํารง

ตําแหนง สงผลใหนายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการ

สรรหาฯ หมดวาระตามไปดวย จึงตองชะลอการดําเนินการสรรหา/คัดเลือกหัวหนาภาควิชาไปจนกวาจะได

กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม และไดแตงตั้งประธานกรรมการสรรหา/คัดเลือกหัวหนาภาควิชาคนใหม                   

ซึ่งรายละเอียดความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 
วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 1/2552 

  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ ครั้งที่ 

1/2552 เมื่อวันพุธที่ 21 มกราคม 2552 ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียด      

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไขดังนี้ 

หนาที่ 3  วาระที่ 1.16 บรรทัดที่ 4 

ขอความเดิม ...โรงแรมบพบีี สมิหลา บีช แอนดีสอรท... 

แกไขเปน ...โรงแรมบพบีี สมิหลา บีช แอนดรีสอรท... 

 วาระที่ 1.2.1.2 บรรทัดที่ 2 

ขอความเดิม Sing Contest 2008… 

แกไขเปน Singing Contest 2008… 
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วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 
- ไมมี - 

 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณอันเปนที่ สรรเสริญยิ่ ง  
ดิเรกคุณาภรณ ประจําป 2552 
 ดวยจังหวัดพัทลุงไดแจงใหหนวยงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่

สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ใหแกบุคคลที่กระทําความดีความชอบอันเปนประโยชนแกประเทศ ศาสนา และ

ประชาชน เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจําป 2552 คณบดีคณะศึกษาศาสตรจึงเสนอให

ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่

สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ประจําป 2552 รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1 

   มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวไมเสนอชื่อ เนื่องจากไมมีผูมีคุณสมบัติตามเกณฑที่จะเขารับ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ประจําป 2552 

 
4.2 การแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร 

 ดวยฝายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตรมีความประสงคแตงตั้งคณะกรรมการ

วิจัย คณะศึกษาศาสตร เพื่อดําเนินการดานการวิจัยตามนโยบายการวิจัยของคณะ  รองคณบดีฝายวางแผนและ

วิจัย  จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนคณะกรรมการวิจัย  คณะศึกษาศาสตร                

ตามองคประกอบดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2) 

1. คณบดี รองคณบดี      เปนที่ปรึกษา 

2. ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ   เปนประธาน 

3. ผูอาวุโสที่มีประสบการณดานการวิจัย จํานวน 2 ทาน  เปนกรรมการ 

4. หัวหนาภาควิชา      เปนกรรมการ 

   มติ เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร โดยใหมีการปรับเปล่ียน 

ในองคประกอบที่ 3 และ 4 ดังนี้ 

3 .  เป ล่ียนเปนตัวแทนคณาจารยคณะศึกษาศาสตรที่มีประสบการณ           

ดานการวิจัย จํานวน 3 ทาน เปนกรรมการ 

4. เปล่ียนเปนหัวหนาภาควิชาหรือผูแทน เปนกรรมการ 

โดยเสนอชื่อ (1) อาจารย ดร.สุริยา  เหมตะศิลป  (2) รองศาสตราจารยพฤฒิพงษ  

เล็กศิริรัตน  (3) รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี  บุญญวงศ  และ (4) อาจารย ดร.สุธาสินี  บุญญาพิทักษ            

เปนตัวแทนคณาจารยตามองคประกอบที่ 3 โดยมอบหมายใหรองคณบดีฝายวางแผนและวิจัยเปนผูทาบทาม

บุคคลในขอ (1)-(3) กอน หากปฏิเสธใหทาบทามลําดับที่ (4) ตอไป และใหคณะกรรมการวิจัยที่แตงตั้งขึ้นมีวาระ

การดํารงตําแหนงตามวาระคณบดี 
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4.3 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
กศ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  ดวยหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีความประสงคขอ

เปล่ียนแปลงคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอน ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตรดังกลาวจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.3 

นอกเลม 

   มติ ที่ประชุมพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลตามเอกสารแลว เห็นชอบใหแตงตั้งเปน

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนได ดังนี้ 
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1. อาจารย ดร.วิทวัฒน  ขัตติยะมาน  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  กรรมการ 

3. อาจารย ดร.ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ  กรรมการและเลขานุการ 

4. อาจารย ดร.นพเกา  ณ พัทลุง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
อาจารยประจําหลักสูตร 
1. อาจารย ดร.วิทวัฒน  ขัตติยะมาน 

2. อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 

3. อาจารย ดร.ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ 

4. อาจารย ดร.นพเกา  ณ พัทลุง 

5. อาจารย ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ 

ทั้งนี้ ใหปรับรูปแบบในสวนของประวัติของบุคคลใหเปนรูปแบบเดียวกัน 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน          

ในรูปแบบ e-Learning หรือส่ืออิเลคทรอนิกสอื่นๆ ซึ่งไดประสานงานกับสํานักคอมพิวเตอรเพื่อใหความสะดวก

ในการจัดทําส่ือการเรียนการสอนของคณาจารยในคณะศึกษาศาสตรในรูปแบบ e-Learning โดยคณาจารย

จัดเตรียมขอมูล เนื้อหา ภาพ แบบฝกหัด แบบทดสอบ หรือรายละเอียดตางๆ และใหทางสํานักคอมพิวเตอร

ดําเนินการจัดทําเปนสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning ให ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับ e-Learning       

ตามเอกสารการประชุม นอกเลม 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 

 ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลการจัดทํา e-Learning และจัดทําเปนโครงการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 



 8

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ  e-Learning        

ของคณาจารยคณะศึกษาศาสตร โดยใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตอไป 

 

 
5.2 โครงการพัฒนาอาจารยในชวงปดภาคเรยีน 

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงใหที่ประชุมทราบวา ในชวงปดภาคเรียนจะจัด

โครงการพัฒนาอาจารย จํานวน 2 โครงการคือ 

1. โครงการจัดทําผลงานทางวิชาการ โดยเชิญศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ 

และศาสตราจารย ดร.ปรัชญา  เวสารัชช เปนวิทยากร 

2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของคณะ

ศึกษาศาสตร 

โดยกําหนดจัดโครงการดังกลาวในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งรายละเอียด และ   

ความคืบหนาในการจัดโครงการจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

    มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

ปดประชุม เวลา 14.55 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                ตรวจรายงานการประชุม 


