
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 5/2551 

วันพุธที่  21  พฤษภาคม  2551  เวลา  14.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร 

 
ผูเขาประชุม 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ – รักษาการแทน) 

2. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    กรรมการ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ – รักษาการแทน) 

3. รองคณบดีฝายพฒันานิสิต      กรรมการ 

(อาจารยเกษมสุข  เฉลียวศักดิ์ – รักษาการแทน) 

4. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารยนรา  บูรณรัช ) 

5. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว    กรรมการ 

(อาจารย ดร.กาญจนวัลย  ภญิโญศุภสิทธิ์ – รักษาการแทน) 

6. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา    กรรมการ 

(อาจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ – รักษาราชการแทน) 

7. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารยคุณอานันท  นิรมล) 

8. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

9. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา) 

10. รองคณบดีฝายวิจัยและประกนัคุณภาพ    กรรมการและเลขานุการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ – รักษาการแทน) 

 

 
ผูไมเขาประชมุ 

1. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน  เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น 

(อาจารย ดร.วทิวัฒน  ขัตติยะมาน) 

2. กรรมการประจาํคณะประเภทคณาจารย  เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น 

(รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย) 
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3. กรรมการประจาํคณะประเภทคณาจารย  เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

4. กรรมการประเภทคณาจารย   เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 

 

 
ผูรวมประชุม 

1. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท  ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร 

2. อาจารยวรวรรณินี  ราชสงฆ   ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

3. นางสมนิตย  สุกาพัฒน  ผูชวยเลขานุการ 

4. นางสุภาภรณ  ประดับแสง  ผูชวยเลขานุการ 

5. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 14.30 น. 

 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
1.1.1 ความคืบหนาการเคลื่อนยายไปที่อาคารคณะวิทยาศาสตร 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดรวมประชุมหารือเ ร่ืองการใชพื้นที่อาคารคณะ

วิทยาศาสตร กับคณะวิทยาศาสตร เมื่อวันพุธที่ 14  พฤษภาคม 2551 โดยมีรองอธิการบดี (อาจารยมนตรี        

สังขมุสิกานนท) เปนประธาน ซึ่งผลการประชุมโดยสรุปแลว คณะศึกษาศาสตรไดใชพื้นที่จากอาคารคณะ

วิทยาศาสตรเพิ่มอีกบางสวน แตยังไมสามารถดําเนินการเคลื่อนยายไดภายในเดือนพฤษภาคม 2551 เนื่องจาก

จะตองมีการสํารวจและปรับพื้นที่เพื่อการใชงานตอไป 
1.1.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบถึงคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย จากการประชุม

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 ดังนี้ 

(1) การแบงสวนงานราชการที่เปนสวนงานวิชาการ ควรเรียกชื่อเปน สํานักวิชา 

และไมควรมีภาควิชา 

(2) หัวหนาสวนงานตางๆ ที่ไมใชสวนงานวิชาการ จากเดิมที่ระบุวาตองเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยเทานั้น เห็นสมควรใหสามารถเปนขาราชการได 
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(3) การแตงตั้งกรรมการคัดเลือก, กรรมการสรรหาตางๆ ใหมีบุคคลภายนอก    

เขามามีสวนรวมเปนกรรมการดวย 

 

มต ิ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 

  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 
รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต แจงใหที่ประชุมทราบถึงกิจกรรม และโครงการตางๆ ที่จัด

โดยฝายพัฒนานิสิต ดังนี้ 
1.2.1.1  การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 ฝายพัฒนานิสิต กําหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต ระดับปริญญาตรี คณะ

ศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 จํานวน 620 คน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2551  และกําหนดจัดโครงการ

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 จํานวน 800 คน ในวันที่ 31 

พฤษภาคม 2551  ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร โดยโครงการทั้ง 2 โครงการ มีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตมีความรู

ความเขาใจในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย กฎระเบียบ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเปนการสราง

ความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตกับคณาจารยคณะศึกษาศาสตร  
1.2.1.2  การจัดโครงการรับนองใหม และประชุมเชียร 

 ฝายพัฒนานิสิต กําหนดจัดโครงการรับนองใหม และประชุมเชียร ระหวาง

วันที่ 2-8 มิถุนายน 2551 ตั้งแตเวลา 17.00 – 20.30 น.  ณ โรงยิม อาคารภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ลานปาริชาต สนามฟุตบอล เพื่อเปนแนวทางใหกับนิสิตใหมในการปรับตัวและปฏิบัติตน 

ใหถูกตองเหมาะสม และเพื่อความสัมพันธอันดีระหวางรุนพี่และรุนนอง 

 
  1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

1.2.2.1  การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตและสัมมนาผูบริหาร อาจารยพี่เลี้ยง
ในสถานศึกษา 

 ฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร กําหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต และ

สัมมนาผูบริหาร อาจารยพี่เล้ียงในสถานศึกษา ของนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู 

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2551  ณ โรงแรมวีวา จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจอันดี

ระหวางอาจารยนิเทศ อาจารยพี่เล้ียง ผูบริหารโรงเรียน/สถานศึกษา เกี่ยวกับงานการฝกสอน 
1.2.2.2 การจัดกิจกรรมสัมมนาเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร กําหนดจัดการกิจกรรมสัมมนาเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร และการนิเทศของหลักสูตรวิชาชีพครู ในวันที่ 6 มิถุนายน 2551 โดยมีผูอํานวยการสํานัก
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มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา เปนวิทยากรใหความรูในชวงเชา และชวงบายจะเปนการสัมมนาการนิเทศ          

ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ 
1.2.2.3 การจัดทําแผนพับประชาสัมพันธคณะศึกษาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ 

และสารคณะศึกษาศาสตร 
คณะศึกษาศาสตร จะจัดทําแผนพับประชาสัมพันธคณะศึกษาศาสตรเปน

ภาษาอังกฤษ เพื่อใชในการเผยแพรไปยังหนวยงานตางชาติ และคณะไดจัดทําสารคณะศึกษาศาสตร โดย

มอบหมายใหผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ดูแลรับผิดชอบในการจัดทําสารคณะศึกษาศาสตร เพื่อ

เปนการประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจกรรมของคณะ โดยมีกําหนดเผยแพรสารคณะศึกษาศาสตรในทุก          

2 เดือน 

 
  1.2.3  รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ 

1.2.3.1  การปรับตัวชี้วัดของระบบประกันคุณภาพ 
 ดวยรองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพไดเขาประชุมในสวนของการ

ปรับตัวชี้วัดของระบบประกันคุณภาพ ทําใหทราบวาขอมูลอยางไมเปนทางการวามหาวิทยาลัยมีกําหนดการที่

จะทําการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในชวงเดือนมิถุนายน 2551 ซึ่งรายละเอียดจะแจงใหทราบ

ตอไป 
1.2.3.2  การนําเสนองานวิจัยในระดับชาติ 

 ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จะนําเสนองานวิจัยใน

ระดับชาติ โดยในขณะนี้อยูระหวางการรับเร่ืองและผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอในงานดังกลาว ซึ่งกําหนดจัดงาน

ในชวงกลางเดือนสิงหาคม 2551 รายละเอียดจะแจงใหทราบตอไป 

 
1.2.4  หัวหนาภาควิชาตางๆ 

 1.2.4.1  ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย 
  หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย แจงการจัดโครงการตางๆ ของ

ภาควิชาดังนี้ 

(1)  กําหนดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสงขลา รุนที่ 1 และรุนที่ 2 

ระหวางวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2551  ณ สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหครู

สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสงขลา มีความรูความเขาใจและมีทักษะในการประเมินการเรียนรู

มากขึ้น 

(2)  กําหนดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสงขลา รุนที่ 1 และรุนที่ 2 ระหวางวันที่ 29-30 

พฤษภาคม 2551  ณ สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหครูสังกัดสํานักงาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสงขลา มีความรูความเขาใจและมีทักษะการวิจัยในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น 
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 1.2.4.2  ภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
  ภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา กําหนดจัดโครงการกีฬาบูรณาการทาง

สังคม จังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป 2551 ระหวางวันที่ 17-23 พฤษภาคม 2551  ณ ภาควิชาพลศึกษาและ

สุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ และเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อเปนการสราง

ความสัมพันธอันดีตอกันระหวางนิสิต บุคลากรในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต กับ

มหาวิทยาลัยทักษิณ และสวนราชการในภูมิภาค โดยใชกิจกรรมกีฬาเปนสื่อสรางความสัมพันธ 
 

 1.2.4.3  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
       หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แจงใหที่ประชุมทราบถึง

จํานวนนิสิตใหม ป 1 วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่รับเขาศึกษาในปการศึกษา 2551 วามีจํานวน 

77 คน ซึ่งเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไว โดยนิสิตจํานวนดังกลาวเปนนิสิตที่ผานการ Admission จํานวน 57 คน 

โควตา 3 คน และสอบเขาไดจํานวน 17 คน ซึ่งทั้งนี้จะตองรอดูผลการรายงานตัวของนิสิตใหมในวันที่ 28-29 

พฤษภาคม 2551 อีกครั้งวาจะมียอดนิสิตที่จะเขามาเรียนจริงจํานวนเทาใด 

 
1.2.5  กรรมการประเภทคณาจารย 

- ไมมี -  
 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 

 

 
วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 4/2551 

  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

4/2551 เมื่อวันจันทรที่ 21 เมษายน 2551 ตอท่ีประชมุเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไขดังนี้ 
หนาที่  7 วาระที่ 4.2 บรรทัดที่ 6 
ขอความเดิม ...ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2...  

แกไขเปน ...ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1... 
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วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 
  - ไมมี - 

 

 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 เสนอชื่อผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
  ตามที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการสรรหาผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน    

เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)           

ตามความในขอ 9 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

ดังนี้ “ใหทุกสวนงานเสนอรายชื่อผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน โดยไมจําเปนตองเปน

บุคลากรในสวนงานนั้น แตควรใหมีการกระจายตามสมควรระหวางบุคลากรที่เปนขาราชการและบุคลากรที่ไม

เปนขาราชการ” จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเปนผูแทนผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย จํานวน 5 รายชื่อ (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) 

 

    มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเปนผูแทนผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย จํานวน 5 รายชื่อ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารยพฤฒิพงษ เล็กศิริรัตน 

2. รองศาสตราจารย ดร.ศุภวดี บุญญวงศ 

3. อาจารยศรุต  จุยมณี 

4. นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

5. นางสาวศุรดา ดุลยเกษม 

 

 
4.2 ชื่อและอักษรยอปริญญา 

    ตามที่สํานักงานรองอธิการบดี โดยรองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชํานิ ไดดําเนินการจัดทําราง

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เร่ือง ชื่อและอักษรยอปริญญาสําหรับสาขาวิชา พ.ศ...... เพื่อใหสวนงานตางๆ ได

พิจารณากอนนําเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาชื่อและอักษรยอปริญญา

สําหรับสาขาวิชา (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2) 

 

  มติ เห็นชอบชื่อและอักษรยอปริญญา ตามขอ 8 ในรางประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เร่ือง ชื่อและอักษรยอปริญญาสําหรับสาขาวิชา พ.ศ..... 
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4.3 ขออนุญาตยายคณะ 
  ดวยนางสาวปยาภรณ  ปานสีนุน  รหัส 501081125  นิสิตสาขาวิชานิติศาสตร คณะ

นิติศาสตร ประสงคขอยายมาสังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตภาคเรียนตน        

ปการศึกษา 2551  ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการยายคณะของนางสาวปยาภรณ  

ปานสีนุน (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.3) 

 

    มติ ที่ประชุมเห็นชอบใหนางสาวปยาภรณ  ปานสีนุน ยายมาสังกัดสาขาวิชาจิตวิทยา

การแนะแนว คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตภาคเรียนตน ปการศึกษา 2551 

 

 
4.4 การจัดทําเพลงประจําคณะศึกษาศาสตร 

  ดวยผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะศึกษาศาสตร เสนอใหมีการวาจาง

จัดทําเพลงประจําคณะศึกษาศาสตรขึ้น เนื่องจากคณะศึกษาศาสตรยังไมมีเพลงประจําคณะเปนของตนเอง 

และประกอบกับในปนี้ เปนปครบรอบ  40 ปคณะศึกษาศาสตรดวย  จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา                      

ใหความเห็นชอบ อนุมัติงบประมาณ และเสนอขอมูลและรายละเอียดในการจัดทําเพลงประจําคณะ

ศึกษาศาสตร ตามใบเสนอราคา คือ 

1. หากจัดทํา 1 เพลง คิดคาจางเพลงละ 35,000 บาท 

2. หากจัดทํา 3 เพลงขึ้นไป คิดคาจางเพลงละ 30,000 บาท 

3. ใน 1 เพลงมี 3 เวอรชั่น 

(เอกสารการประชุม หมายเลข 4.4) 

 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ในสวนของเนื้อรองควรใหผูชวยศาสตราจารยจําเริญ  แสงดวงแข เปนผูแตง เนื่องจากเปน

ผูมีความรูความสามารถทางภาษาเปนอยางดี ประกอบกับเปนผูที่คลุกคลีกับคณะศึกษาศาสตร เพื่อใหไดเนื้อหา

เพลงที่มีความหมายตรงกับคณะศึกษาศาสตร 

2. สําหรับคาตอบแทนที่จะมอบใหผูชวยศาสตราจารยจําเริญ  แสงดวงแข เห็นควรหักจาก

คาใชจายในสวนของเนื้อรองตามใบเสนอราคา (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.4) 

 

    มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และมอบผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

คณะศึกษาศาสตร ประสานงานในการจัดทําเพลงประจําคณะศึกษาศาสตรตามขอเสนอแนะของกรรมการ  

จํานวน 3 เพลง เพลงละ 3 เวอรชั่น ในราคาเพลงละ 30,000 บาท โดยใชงบกลางของคณะศึกษาศาสตรในวงเงิน 

90,000 บาท 
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วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 
5.1 สีครุยประจําวิทยฐานะประจําคณะศึกษาศาสตร 

    เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการทําหนาที่สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 

3/2551 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 ไดมอบหมายใหคณะศึกษาศาสตรพิจารณาสีประจําครุยวิทยฐานะประจํา

คณะศึกษาศาสตร เนื่องจากใชสีฟาซ้ํากับคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

   

   มติ คณะศึกษาศาสตรยืนยันการใช “สีฟาเขม” เปนสีประจําครุยวิทยฐานะประจําคณะ

ศึกษาศาสตร 

 

 
5.2 อัตรากําลังสายสนับสนุนของภาควิชาการประเมินผลและวิจัย 

    หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย ขอความชัดเจนในเรื่องของอัตรากําลังของบุคลากร

สายสนับสนุนที่จะมาแทนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปของภาควิชาการประเมินผลและวิจัย แทนเจาหนาที่

บริหารงานทั่วไปที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 

  ประธานไดชี้แจงใหทราบวา ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายเกลี่ยอัตรากําลังของบุคลากรสาย

สนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย จึงตองมีการวิเคราะหอัตรากําลัง และความจําเปนในการเปดรับสมัครบุคลากร

สายสนับสนุนในกรณีอัตราวางลง ซึ่งหากวิเคราะหแลวมีปริมาณงานมากจนสวนกลางไมสามารถทําแทนได     

จะใหเปดรับสมัครโดยไมมีการบรรจุ แตจะจางเปนรายปจากงบกลางของมหาวิทยาลัยตอไป 

 

 

ปดประชุม เวลา 15.50 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                ตรวจรายงานการประชุม 


