
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ  ครั้งที่ 6/2551 

วันพุธที่  18  มิถุนายน  2551  เวลา  13.00 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 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ) 

7. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   กรรมการ 

(อาจารยคุณอานันท  นิรมล) 

8. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน    กรรมการ 

(อาจารย ดร.วทิวัฒน  ขัตติยะมาน – รักษาการแทน) 

9. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

10. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย) 

11. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค 

12. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา) 

13. รองคณบดีฝายวิจัยและประกนัคุณภาพ    กรรมการและเลขานุการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ – รักษาการแทน) 
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ผูไมเขาประชมุ 

1. กรรมการประเภทคณาจารย   เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 

 

 
ผูรวมประชุม 

1. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท  ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร 

2. นางสมนิตย  สุกาพัฒน  ผูชวยเลขานุการ 

3. นางสุภาภรณ  ประดับแสง  ผูชวยเลขานุการ 

4. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 13.10 น. 

 

 

 ประธานเปดการประชุมและกลาวแนะนําอาจารย ดร .วาทิต  ระถี พนักงานมหาวิทยาลัย              

ตําแหนงอาจารยซึ่งเปนอาจารยใหม สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร หลังจากนั้น

ดําเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้ 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
1.1.1 การประชุมผู เกี่ยวของโครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการสราง        

ความเขมแข็งระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 4 ภูมิภาค 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมกับมหาวิทยาลัย         

ทั่วประเทศ กําหนดจัดประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของโครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการสรางความเขมแข็ง       

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 4 ภูมิภาค ระหวางวันที่ 21-22 มิถุนายน 2551  โดยมีมหาวิทยาลัยทักษิณ   

เปนศูนยเครือขายภาคใต ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร

จํานวน  4 ทานคือ  รองศาสตราจารย  ดร .ศุภวดี   บุญญวงศ ,  ผูชวยศาสตราจารยวรรณี   ลิมอักษร ,                

ผูชวยศาสตราจารยนรา  บูรณรัช และอาจารย ดร.มณฑนา  พิพัฒนเพ็ญ เขารวมประชุมดังกลาว 

 

มต ิ      ทีป่ระชมุรับทราบ 
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 
  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 

1.2.1.1  กิจกรรมการรับนองของคณะศึกษาศาสตร 
 รองคณบดีฝ ายพัฒนานิ สิต  ไดแจ งกิจกรรมการรับนองของคณะ

ศึกษาศาสตร ในชวงระหวางวันที่ 2-8 มิถุนายน 2551 ที่มีกําหนดการรับนองพรอมกันทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งไดมี

การประเมินผลการจัดกิจกรรมรับนองในชวงระหวางวันดังกลาวโดยการรับนองของคณะศึกษาศาสตรไดเสร็จส้ิน

ดวยความเรียบรอย และไมมีการเกิดอุบัติเหตุใดๆ ในระหวางการจัดกิจกรรม 

 
  1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

1.2.2.1  สรุปการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยอุตะระ ประเทศมาเลเซีย เมื่อ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 

 - รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข 1.2.2.1 
1.2.2.2 สรุปการจัดโครงการสัมมนามาตรฐานหลักสูตรผลิตครู : วิชาชีพครู

กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพและระบบนิเทศ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551 
- รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข 1.2.2.2 

1.2.2.3 การสงโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนตามโครงการสงเสริม 
สนับสนุน เครือขายสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาครู 

- รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข 1.2.2.3 

 
  1.2.3  รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ 

1.2.3.1  การประเมินคุณภาพภายใน 
 รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพไดแจงถึงกระบวนการประเมิน

คุณภาพภายในของคณะ ซึ่งจะมีการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาในวันที่ 2 กรกฎาคม 2551           

โดยแบงเปน 2 ชวง คือ ชวงเชา และบาย ชวงละ 3 ภาควิชา โดยความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

 

   มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 
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วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ 

ครั้งที่ 3/2551 
  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 

2/2551 เมื่อวันอังคารที่ 3 มิถนุายน 2551 ตอที่ประชมุเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไขดังนี้ 
หนาที่  2 วาระที่ 1.1.2 บรรทดัที่ 1 
ขอความเดิม 1.1.2 การใชภาษาตางประเทศที่ 2...  

แกไขเปน 1.1.2 การใชภาษาตางประเทศที่เปนภาษาที่ 2... 
 
 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 

3.1 การจัดกิจกรรมครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 2/2551 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 วาระที่ 5.5 เร่ืองการจัดกิจกรรมครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร ที่ประชุมมีมติ

แตงตั้งประธานดําเนินงานในฝายตางๆ ในการจัดกิจกรรม และจากมติดังกลาวไดมีการประชุมประธาน        

ฝายตางๆ เพื่อกําหนดวัน และรายละเอียดในการจัดกิจกรรมครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตรเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. กําหนดวันจัดกิจกรรมครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร ระหวางวันที่ 11-13 ธันวาคม 

2551 

2. รวมกิจกรรมการหารายได และการจัดตั้งกองทุน เขาเปนฝายกิจกรรมพิเศษ 

3. ใหรองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย  เปนประธานฝายจัดทําหนังสือที่ระลึกครบรอบ     

40 ปคณะศึกษาศาสตร 

 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 
4.1 หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ 

  เนื่องดวยมหาวิทยาลัยไดจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ

แตงตั้งอาจารยพิเศษ พ.ศ.... เพื่อใหสวนงานตางๆ ไดพิจารณากอนนําเสนอสภาวิชาการ ในวันที่ 25 มิถุนายน 

2551 ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

แตงตั้งอาจารยพิเศษ (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) 

 

    มติ เห็นชอบ โดยใหมีการเพิ่มเติมคําวา “และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต” ในหนาที่ 

2 ขอที่ 6 ยอหนาที่ 2  เปน “เพื่อประโยชนตอคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต...” 

 

 
4.2 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและเพิ่มเติมรายวชิาเรียนในหลกัสูตร กศ.บ.    

5 ป วิชาเอกสงัคมศึกษา 
    ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบในหลักสูตร กศ.บ. 5 ป วิชาเอกสังคมศึกษา    

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2549 นั้น เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพที่ใชอยูในปจจุบัน (ป พ.ศ. 2549) ไดจัด

รายวิชาการสอนเฉพาะสาขาเปนวิชาเลือก ซึ่งสาขาวิชาสังคมศึกษาตองการใหนิสิตไดเรียนเปนวิชาบังคับ 

ประกอบกับขณะนี้สาขาวิชาสังคมศึกษายังไมมีรหัสวิชาเปนของสาขาวิชาเอง จึงไดขอเสนอเปลี่ยนแปลงรหัส

วิชาและเพิ่มเติมรายวิชาในหลักสูตร กศ.บ. 5 ป วิชาเอกสังคมศึกษา (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.2) 

 
  ขอเสนอแนะจากกรรมการ 

1. ควรปรับในสวนของรายวิชาหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา 1 และ 2 เนื่องจาก         

ในคําอธิบายรายวิชาเหมือนกัน วิชาหนึ่งเรียนดานหลักสูตร อีกวิชาหนึ่งเรียนดานการสอน ซึ่งหากพิจารณาชื่อ

วิชาแลวนาจะเรียนทั้งหลักสูตรและการสอนควบคูกัน และหากไมเปล่ียนชื่อวิชาก็ควรปรับคําอธิบายรายวิชาให

ครบคลุมทั้งหลักสูตรและการสอน 

2. ควรปรับจํานวนหนวยกิตในรายวิชา 0119447 ประวัติศาสตรทองถิ่น 2(2-0-4) เนื่องจาก

นาจะมีชั่วโมงปฏิบัติดวย 

3. ควรปรับตารางเปรียบเทียบรหัสและรายวิชาเพิ่มเติมฉบับเกาและฉบับแกไขใหมใหมีการ

แสดงขอมูลอยูในบรรทัดเดียวกัน เชน ฉบับเกาแสดงขอมูลรายวิชาใด ดานฉบับใหมก็ควรแสดงขอมูลของ

รายวิชานั้น เพื่อใหสามารถนํามาเทียบกันได 

4. ควรตรวจสอบคําผิดตางๆ ในเอกสาร 
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มติ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาและการเพิ่มเติมรายวิชาในหลักสูตร กศ.บ. 5 ป 

วิชาเอกสังคมศึกษา โดยใหแกไขเอกสารดังนี้ 

1. ในสวนของหมวดวิชาเอกบังคับ ในรายวิชา 0119463 แกไขชื่อวิชา 

ขอความเดิม  สัมมนาสังคมศึกษา 

แกไขเปน  สัมมนาทางสังคมศึกษา 

2. ในสวนของหมวดวิชาเอกเลือก ในรายวิชา 0119446 แกไขชื่อวิชา ที่เปน

ภาษาอังกฤษ 

ขอความเดิม  History of Europe in the Nineteenth and wentieth 

Centuries 

แกไขเปน  History of Europe in the Nineteenth and Twentieth 

Centuries 

3. แผนการเรียน ภาคเรียนปลาย ชั้นปที่ 1 ในรายวิชา 0308111 ใหใสชื่อวิชา 

“ความเปนครู” 

4. แผนการเรียน ภาคเรียนปลาย ชั้นปที่ 2 รายวิชา 0308253 แกไขชื่อวิชา และ

จํานวนหนวยกิต 

ขอความเดิม  การแนะแนวเพื่อพัฒนผูเรียน 3(2-2-5) 

แกไขเปน  การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน 2(2-0-4) 

5. แกไขจํานวนหนวยกิตในรายวิชา 0119464 การวิจัยทางสังคมศึกษา 

ขอความเดิม  3(1-6-2) 

แกไขเปน  3(2-2-5) 

6. ปรับปรุงเอกสารตามขอเสนอแนะของกรรมการ 
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4.3 ขออนุญาตเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. (พลศึกษา) 
  เนื่ องดวยภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษาขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้ ง เปน

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาพลศึกษา เพื่อดูแลรับผิดชอบ

การบริหารและการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งบุคคล

เปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาพลศึกษา (เอกสารการ

ประชุม หมายเลข 4.3) 

    มติ เห็นชอบใหแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา

หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาพลศึกษา ดังนี้ 
1. คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค  ประธานกรรมการ 

1.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน  สถิรปญญา กรรมการ 

1.3 รองศาสตราจารยนอม สังขทอง   กรรมการและเลขานุการ 
2. อาจารยประจําหลักสูตร 

2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค   

2.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน  สถิรปญญา 

2.3 รองศาสตราจารยนอม สังขทอง 

2.4 ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค  วรรธนเศรณี 

2.5 อาจารยเกษม สุริยกัณฑ 

 

 
4.4 ขออนุญาตยกเวนการเรียนรายวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย และเทียบโอน

รายวิชา 
  ดวยนายนําโชค   บัวดวง  รหัส  511997372 นิสิตหลักสูตร  กศ .ม .  พลศึกษา  คณะ

ศึกษาศาสตร มีความประสงคขอยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย และเทียบโอน

รายวิชา 0115500 การอาน ซึ่งนิสิตไดสําเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.ม. การบริหารการศึกษา เมื่อปการศึกษา 

2548 ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการขอยกเวนการเรียนวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย และการ

เทียบโอนรายวิชาของนายนําโชค  บัวดวง (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.4) 

    มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบใหยกเวนการเรียนรายวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย และการเทียบ

โอนรายวิชา 0115500 การอาน ของนายนําโชค  บัวดวง  

2. ใหคณะศึกษาศาสตรยึดหลักการ นิสิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลวไมเกิน 5 ป ไมตองเรียนรายวิชาพื้นฐานหมวดการศึกษา
และวิจัยซ้ําอีก 
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วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 
5.1 พิจารณารางโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ดวยฝายจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดจัดทํารางโครงการจัดตั้งโรงเรียน

สาธิตแหงมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในหลักการการกอตั้งโรงเรียนสาธิต

แหงมหาวิทยาลัยทักษิณ ในป 2552 โดยรางดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต

ฯ แลว ในการประชุมคณะกรรมการกอตั้งฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

รางโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยทักษิณ (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.1...      นอกเลม) 
  ขอเสนอแนะจากรรมการ 

ควรแสดงขอมูลจํานวนหองที่รองรับจํานวนนักเรียนในหนาที่ 11 กอนขอมูลเปาหมายจํานวน

การเปดรับนักเรียน ในหนาที่ 10 

 

มติ เห็นชอบ โดยใหแกไขดังนี้ 

1. หนาที่ 9 

ขอความเดิม  ระดับชวงชั้นที่ 1 – 3 ( ป.1 – ป.6) 

แกไขเปน   ระดับชวงชั้นที่ 1 และ 2 (ป.1 – ป.6) 

2. หนาที่ 9  หัวขอระดับชวงชั้นที่ 1 และ 2 ในตารางชวงชั้นที่ 2 ในปการศึกษา 

2552, 2555 และ 2560 แกไขเปน -, 3 และ 4 หอง ตามลําดับ 

3. ปรับเอกสารตามขอเสนอแนะของกรรมการ 

 

 
5.2 พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ม. (คณติศาสตร) 

 เนื่องจากรองศาสตราจารย ดร.สมใจ  จิตพิทักษ  ไดขอลาออกจากการเปนประธาน

กรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ม. (คณิตศาสตร) และภาควิชาคณิตศาสตรไดแตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารย       

ดร.วิจิตรา  ครุวรรณพัฒน เปนประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดังกลาวแทน ซึ่งการแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร กศ.ม. (คณิตศาสตร) เปนหลักสูตรเกา ยังใชรูปแบบเดิม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ     

วาดวยการบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2544 ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา          

การแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรา  ครุวรรณพัฒน เปนประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ม. 

(คณิตศาสตร) (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.2...นอกเลม) 

 

    มติ เห็นชอบใหแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรา  ครุวรรณพัฒน  เปนประธาน

กรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ม. (คณิตศาสตร) และใหเสนอเปลี่ยนแปลงขอมูลของอาจารย ดร.กรวิกา  กองกุล 

เปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรวิกา  กองกุล 
5.3 พิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ (สาขาศึกษาศาสตร) เพื่อเขารับการสรรหาเปน
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สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
 ดวยสํานักงานสภาพัฒนาการเมืองไดขอความรวมมือในการเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่มี

คุณสมบัติและมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ เพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 

พ.ศ. 2551 โดยใหเสนอรายชื่อสาขาวิชาละไมเกิน 1 คน ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อ

ผูทรงคุณวุฒิในสาขาศึกษาศาสตร จํานวน 1 ชื่อ เพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 

2551 (เอกสารการประชุม...นอกเลม) 

 

    มติ ที่ประชุมเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิสาขาศึกษาศาสตรเพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิก

สภาพัฒนาการเมือง จํานวน 2 ชื่อ คือ 

1. รองศาสตราจารยนอม  สังขทอง 

2. อาจารย ดร.สุริยา  เหมตะศิลป 

โดยใหทาบทามบุคคลในลําดับท่ี 1 กอน หากลําดับท่ี 1 ปฏิเสธใหทาบทามบุคคลใน

ลําดับที่ 2 เปนลําดับตอไป 

 

 

ปดประชุม เวลา 15.20 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                ตรวจรายงานการประชุม 


