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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2554 

วันพธุที่ 15 มิถุนายน 2554  เวลา 13.00 น. เปนตนไป 
ณ หองประชมุคณะศกึษาศาสตร ชั้น 2  อาคารคณะศึกษาศาสตรเดิม 

 
ผูเขาประชุม 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร     ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

2. ประธานสาขาวชิาการประเมินผลและวิจัย   กรรมการ 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ) 

3. ประธานสาขาวชิาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา  กรรมการ 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 

4. ประธานสาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา) 

5. ประธานสาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา   กรรมการ 

(อาจารยวิไลพนิ    ทองประเสริฐ แทน) 

6. ประธานสาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  กรรมการ  

(อาจารย ดร.สิทธิชัย   วชิัยดษิฐ แทน) 

7. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร จุลทรัพย    กรรมการ 

8. รองศาสตราจารยสุเทพ   สันติวรานนท    กรรมการ 

9. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 

8.    นางสมนติย   สุกาพฒัน     ผูชวยเลขานุการ   

9.    นางสุภาภรณ  ประดับแสง     ผูชวยเลขานุการ  

 

ผูไมเขาประชุม  
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ อินทสุวรรณ   กรรมการ เนื่องจากติดภารกิจ 

2. อาจารยเพชรา  วงศประไพโรจน   กรรมการ เนื่องจากติดภารกิจ 
 
ผูเขารวมประชุม 
     นางสาวปทมา   สํานักโหนด 
  
เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
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วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจงจากประธาน  ดังนี้ 

1.1.1  การพฒันาหลักสูตรรวมระหวางคณะศึกษาศาสตรกับคณะศิลปกรรมศาสตร    
          ตามรายละเอียดในเอกสารการประชุม วาระ 1.1.1  
 

1.1.2  การติดตามเรื่องที่ไดประชุมไปแลวและเรื่องที่บันทึกขอขอมูล เพื่อใชในการ
ประเมินประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร 

        1)  ขอมูลแบบประเมินและผลกระทบทางการบริการวิชาการแกสังคม 
               ตามที่คณะศึกษาศาสตร ไดขอขอมูลแบบประเมินและผลกระทบทางการบริการ

วิชาการแกสังคม ซึ่งไดจัดสงไปแลว  2 ครั้ง   โดยไดขอความอนุเคราะหขอมูลจากอาจารยทุกทานนั้น บัดนี้ 

ขอมูลดังกลาวคณะฯ ยังไดรับนอยมาก   จึงขอใหสาขาวิชาชวยกันติดตามในเรื่องนี้ดวย  เพื่อนํามาเปนขอมูลใน

การประเมินประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรตอไป 
       2)  ขอมูลเพื่อประกอบการทํารายงานประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร           

               ตามที่คณะศึกษาศาสตร  ไดขอขอมูลเพื่อประกอบการทํารายงานการประเมิน

ตนเองของคณะศึกษาศาสตร  ไปเมื่อวันที่  6  มิถุนายน 2554 ซึ่งมีเร่ืองตาง ๆ  หลายเรื่องโดยสงแบบฟอรมให

ประธานสาขาวิชาชวยใหขอมูลเพิ่มเติม เชน งานวิจัย    จึงขอใหประธานสาขาวิชาจัดสงขอมูลดังกลาวโดยดวน 

เพื่อจะไดรวบรวมเปนขอมูลรายงานประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร  ซึ่งจะนําขอมูลดังกลาวเขาพิจารณา

ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร ในวันที่ 17 มิถุนายน  2554 เวลา 

15.00 น.   
 

มติ     ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2   เรื่องแจงจากรรมการ  ดังนี้ 
1.2.1 รองคณบดคีณะศึกษาศาสตร  

1.2.1.1 การจัดโครงการทักษิณวิชาการ   
ตามที่คณะศึกษาศาสตร  ไดเสนอโครงการทักษิณวิชาการ ไปยัง

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการนั้น   มหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

โครงการแลว ไดกําหนดจัดโครงการ ระหวางวันที่  1-7  สิงหาคม  2554    สําหรับโครงการที่คณะศึกษาศาสตร

ไดเสนอไปนั้นมหาวิทยาลัยไดพิจารณาใหจัด  3 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่  1      การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว   ซึ่งจะใหโรงเรียนตาง ๆ มารวมจัดนิทรรศการ  จํานวน 

50 โรงเรียน  โดยจัดเสนอของบประมาณใหโรงเรียนละ 5,000 

บาท จํานวน  250,000 บาท 

กิจกรรมที่  2      การเสวนาทางวิชาการ เร่ือง “ครูดีของสังคม” วิทยากร 3 คน โดย 

มีอาจารยในคณะศึกษาศาสตรเปนพิธีกร และมีผูเขารวมกิจกรรม 

จํานวน  400 คน งบประมาณที่เสนอ จํานวน 85,000 บาท 
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กิ จก ร รมที่  3

   

การใหบริการใหคําปรึกษา นิทรรศการของสาขาวิชาตาง ๆ  “เปด

บานศึกษาศาสตรกับงานสรางครูสูสังคม” งบประมาณที่ไดขอไป 

จํานวน  110,000 บาท  
  

                                            สําหรับกิจกรรมนิทรรศการไดกําหนดจัดบริเวณลานเสาธง  หนาอาคารสํานัก

หอสมุดกลาง  และการจัดเสวนาทางวิชาการ จะจัดที่หอประชุมปาริชาต อาคารอเนกประสงค   ซึ่งงบประมาณ

มหาวิทยาลัยยังไมไดจัดสรร  หากไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว  คณะฯ จะเชิญประธานสาขาวิชาและ

ผูเกี่ยวของประชุมตอไป  

 
1.2.1. 2  การทําสัญญาของนิสิตเพื่อรบัทุนในโครงการผลิตครูพนัธุใหมนํา

รอง ประจําปการศึกษา 2553  ประเภทประกันการมงีานทํา 
           ดวยคณะศึกษาศาสตร  ไดจัดทําสัญญาใหกับนิสิตชั้นปที่ 4 ที่จะรับทุน

ในโครงการผลิตครูพันธุใหมนํารอง  ประจําปการศึกษา 2553 ประเภทประกันการมีงานทํา เมื่อวันที่  8  

มิถุนายน  2554  โดยมีนิสิตที่ไดรับทุนจํานวน  5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร-ชีววิทยา  ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา รวมทั้งสิ้น จํานวน  51  ทุน แตมีนิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยไมเปนไปตามเกณฑใน

จํานวน 2 คน  ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร จึงไดรับสัญญารับทุนฯ จํานวน  49  ทุน ในปการศึกษา 2553  

 
1.2.2 ประธานสาขาวิชาการบริหารและการจดัการทางการศึกษา  

1.2.2.1  การจดักิจกรรมบรหิารสัมพันธ 
            เนื่องดวยสาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา ไดกําหนดจัด

กิจกรรมบริหารสัมพันธ ของนิสิตระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ในวัน

เสารที่  25  มิถุนายน  2554  ทั้งชวงกลางวันและกลางคืน จึงขอแจงใหสาขาวิชาตาง ๆ ทราบเพื่อขออนุญาตใช

เวลาดังกลาวในการจัดกิจกรรมและจะมีหนังสือแจงใหทราบตอไป 

  
                       1.2.3   หวัหนาสํานักงานคณะศึกษาศาสตร  
                                     1.2.3.1   แจงกําหนดการประเมินการประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร 
                                                   ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับการประเมินการตรวจคุณภาพภายในจาก 

คณะกรรมการตรวจการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย  และการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก จาก 

สมศ.ในประจําป 2553 นั้น  คณะฯ ขอกําหนดการรับการประเมินการตรวจคุณภาพภายใน วันที่ 1-15 

กรกฎาคม 2554 และรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ชวงวันที่  17-19 สิงหาคม 2554  ซึ่งจะมี

หนังสือแจงใหคณะกรรมการทราบอีกครั้งหนึ่ง   

 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่  2   รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร สมัยวิสามัญ  
                ครั้งที่  2/2554  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554  

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 

2/2554  เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม  2554  เวลา 09.00 น. เปนตนไป  ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร 

อาคารคณะศึกษาศาสตรเดิม มหาวิทยาลัยทักษิณ  (เอกสารการประชุมหมายเลข 2) 
 

       มติ   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไข ดังนี้   

       หนาที่ 6  วาระที่  4.2 (ราง) แผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร 5 ป พ.ศ.2553-2557  

          บรรทัดที่ 20 ขอความเดิม  “พฒันาความเข็มแข็งทางวิชาการและการจัดการขอบง 

                                                                             คณะ  สูระดับชาติและระดับภูมิภาคอาเซียน” 

                ขอความใหม  “พัฒนาความเขมแขง็ทางวิชาการและการจัดการของ 

                                                                             คณะ  สูระดับชาติและระดับภูมิภาคอาเซียน” 
 

                   หนาที่ 7 วาระที่  4.2 (ราง) แผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร 5 ป พ.ศ.2553-2557 

                                  บรรทัดที่  3   ขอความเดิม   “ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามกรอบ 

                                                                               มาตรฐานคุณวุฒ” 

                                                      ขอความใหม  “ผลิตบณัฑิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามกรอบ 

                                                                              มาตรฐานคุณวุฒิ” 
 

         หนาที่ 9 วาระที ่ 4.3  การแตงตั้งบุคคลเปนอาจารยพเิศษ (รศ.ดร.สมพร  ไชยะ, อ.ดร.สวัสด์ิ   

                                                  อุดมโภชน,ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ และ รศ.ดร.วันชยั  ธรรม- 

                                                  สัจการ,  อาจารยอัมพร  มงคลสวัสด์ิ  อาจารยจรัญ  สุขเกษม   และ  

                                                  ผศ.ดร.เจริญวิชญ  สมพงษธรรม  

                                        ขอความเดิม  “มติ เห็นชอบบุคคลภายนอก รศ.ดร.สมพร  ไชยะ,  

อ.ดร.สวัสด์ิ อุดมโภชน, ศ.ดร.เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศศักดิ,์ 

                                                                                       รศ.ดร.วันชยั  ธรรมสัจการ,อาจารยจรัญ  สุขเกษมและ 

               ผศ.เจริญวิชญ  สมพงษธรรม เปนอาจารยพิเศษ” 
                                       ขอความใหม  “มต ิเห็นชอบบุคคลภายนอก รศ.ดร.สมพร  ไชยะ,  

   อ.ดร.สวัสดิ ์อดุมโภชน, ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, 

                                                                                            รศ.ดร.วนัชัย  ธรรมสัจการ,อ.ดร.จารวุรรณ  พลอย 

                                                             ดวงรัตน, อาจารยจรัญ  สุขเกษม และ ผศ.ดร.เจริญวิชญ 

                                                                           สมพงษธรรม เปนอาจารยพิเศษ” 
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      หนาที่ 10  วาระที่  5.1 การโอนยายของนิสิต (นายอํารัน  มะลี.  นางสาวปริศนา  แดหวามาลัย, 

                                                   นางสาวนูรอาดียัน  มิสุแท,  นางสาวอาอีเซาะ  ซีเดะ)    

                                           ขอความเดิม  “มติ เห็นชอบการขอโอนยายคณะของนิสิตทั้ง 4 ราย คือ  

                                                                             นายอํารัน  มะลี, นางสาวปริศนา  แดหวามาลัย, นางสาว 

                                                                             นูรอาดยีัน มิสุแท  ลางสาวอาอีเซาะ  ซีเดะ” 

    ขอความใหม   “มติ เห็นชอบการขอโอนยายคณะของนิสิตทั้ง 4 ราย คอื  

                                                                             นายอํารัน  มะลี, นางสาวปริศนา  แดหวามาลัย, นางสาว 

                                                                             นูรอาดยีัน มิสุแท  นางสาวอาอีเซาะ  ซีเดะ” 

 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง  
                   3.1  รางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ.
2554 (สําหรับนิสิต กศ.บ. หลักสูตร 4 ป) 

     ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 2/2554 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ไดมีมติใหนําเรื่อง รางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เขาพิจารณาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ในวันที่ 15 

มิถุนายน 2554 อีกครั้ง นั้น ในการนี้ฝายเลขานุการ จึงใครขอใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ศึกษาศาสตร  พิจารณา/หารือรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2554 (สําหรับนิสิตหลักสูตร กศ.บ. หลักสูตร 4 ป) (เอกสารการประชุมหมายเลข 3.1 นอกเลม)   

 

            มติ    เห็นชอบรางหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2554 (สําหรับนิสิต กศ.บ. หลักสูตร 4 ป โดยขอใหแกไขตามรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้   
 

   หนาที่  2    ขอที่  9    ใหเพิ่มชื่อ-สกุล อาจารยผูประสานงานใหครบทุกสาขาวิชา และแกไข 

ชื่อ/สกุลตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยผูประสานงานใหถูกตองตามรูปแบบของ มคอ.2   

 หนาที่   8   ขอที่  2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาแตละปการศึกษาในระยะ 5 ป 

(ภาคปกติ)  ใหแกไขขอความดังนี้ 

                                            ขอความเดิม  “ (สาขาวิชาวัดผลและประเมินทางการศึกษา เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนว)”  

          ขอความใหม “(สาขาวิชาการวัดผลและประเมินทางการศึกษา เทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษาและสาขาอื่น ๆ)” 

    หนาที่ 10,12,15 และตารางเปรียบเทียบใหแกไขรหัสรายวิชา     

                                           ขอความเดิม       “0308484   ฝกประสบการณวิชาชีพ     6(0-18-0) 

        ขอความใหม   “0308491  ฝกประสบการณวิชาชีพ       6(0-18-0)”      
  

  หนาที่ 15    ขอ 3.2.3  ใหเล่ือนขอความ  อาจารยพิเศษ  จากหนา 15 ไปเปนหนา 16 
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  หนาที่ 16    ขอ 4 องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  ใหแกไขขอความใหม  

ขอ (2) และขอ (3) ดังนี้ 

                                            (2) กอนปฏิบัติการในการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองคกรวิชาชีพ 

นิสิตตองผานการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาชีพครูบังคับ ครบตามโครงสรางของหลักสูตร  

                                          (3) การปฏิบัติการในการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองคกรวิชาชีพ

ในวิชาเฉพาะ ประกอบดวย  

             3.1 การปฏิบัติการสอนหรือปฏิบัติงานวิชาชพีที่เกี่ยวของ 

              3.2 การปฏิบัติงานครูและบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวของ ไดแก 

                  งานวัดผลและทะเบียน งานเทคโนโลยีทางการศึกษา หรืองานตาง ๆ  

                   ในวิชาชพี 

                      3.3 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนหรือการวิจัยดานอื่น ๆ  

                  ที่เกี่ยวของกับงานและไดมีการทําวิจัยชั้นเรียนหรือวิจัยที่เกี่ยวของกับ 

                  วิชาชีพ 

             3.4 ปฏบิัติงานในบทบาทครูหรือบุคลากร ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

  ขอ 4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  ขอ (4) ใหแกไขเปนขอความใหม ดังนี้ 

             (4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลามีความรับผิดชอบ และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร 

ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับสถานศึกษาหรือองคกรวิชาชีพ    
      

         หนาที่  17 ขอ 5.2  ผลการเรียนรู  ใหแกไขเปนขอความใหม ดังนี้ 

             (1)  มีความรูในกระบวนการวิจัย 

                                    (2)  มีทักษะในการทําวิจัย 

              (3)  มีคุณลักษณะเปนนักวิจัย 

  ขอ 5.5  การเตรียมการ  ใหแกไขเปนขอความใหม   ดังนี้   

               (1) มีการจัดปฐมนิเทศกอน ระหวาง และหลังทําการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ  

            (2) มีการจัดใหอาจารยนิเทศกทั้งวิชาชีพครูและวิชาเอกจากคณะศึกษาศาสตร  

รวมถึงผูบริหาร ครูพี่เล้ียง เปนผูใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือตลอดระยะเวลาการฝกปฏิบัติการวิชาชีพ

จนกระทั่งจบกระบวนการทําวิจัย  

  ขอ 5.6  กระบวนการประเมินผล ใหแกไขเปนขอความใหม ดังนี้ 

             ประเมินผลจากรายงานความกาวหนาในการทําวิจัย และประเมินผลจากผลสําเร็จ

ของงานวิจัย โดยอาจารยนิเทศวิชาเอกของสาขาวิชา 
 

            หนาที่  27 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum mapping) ใหตัดมาตรฐานผลการเรียนรู  ขอที่ 7 คุณภาพชีวิต และ ขอ 8 ทักษะทางการวัดผล

ประเมินผลและวิจัย ออก  
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 วาระที่  4   เรื่องพิจารณา / หารือ 
4.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยทักษิณ  ไดกําหนดใหคณะศึกษาศาสตรดําเนินการประเมิน

คณะกรรมการประจําสวนงาน ซึ่งสอดคลองตามตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับ

ของสถานบัน ซึ่งเปนตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเกณฑขอ 1 ไดระบุใหมีการ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อใหการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 7.1 ขอ 1 เปนไปดวย

ความเรียบรอย จึงขอใหคณะกรรมการประจําคณะ ดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑที่กําหนดและเขียน

รายงานผลการดําเนินงาน  (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) 

                ที่ประชุมไดดําเนินการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการดังนี้    
                   สวนที่ 1 การประเมินตนเอง คณะกรรมการใหคะแนน  

- ประเด็นพิจารณา ขอ 1-9 ขอละ 3 คะแนน และขอ 10 คิด 5 คะแนน และปรับคะแนน ขอ 1-9 จาก 3 คะแนน

เปน 5 คะแนน โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค 

- เกณฑการประเมิน ขอละ 1 คะแนน ยกเวนขอ 8 ซึ่งกําหนดคะแนน 1 หรือ 2 หรือ 3 ตามขอที่กําหนด 

และขอ 10 ไมมีเกณฑประเมินรายขอ 

ประเด็นพิจารณา 
เกณฑการประเมิน 
(ขอละ 1 คะแนน) 

มี ไมม ี
ผลการดําเนินงาน 

(โดยระบุเอกสารและหลักฐาน) 

คะแนน 
(เต็ม 3 
คะแนน) 

ปรับคะแนน
เปน 5 
คะแนน 

1. การวางนโยบายและแผนงานของ
สวนงานที่สอดคลองกบันโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัยหรือนโยบาย
อธิการบด ี

ขอ  1มีแผนกลยุทธ เพื่ อกํ าหนด
ทิ ศท า ง  กล ยุทธ  นโยบายและ
เปาหมายที่สําคัญ  

/       คณะไดกําหนดนโยบายของคณะ มีแผนยุทธศาสตรของ
คณะซึ่งมีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
ตางๆของคณะเพื่อเปนทิศทางและเปาหมายการดําเนินงาน
ของคณะ และมีแผนปฏิบัติการประจําปซ่ึงสอดคลองกับคํา
รับรองการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร และครอบคลุม
ทุกภารกิจของคณะ โดยการดําเนินงานของคณะเปนไปตาม
แผนและคํารับรองการปฏิบัติงานและบรรลุเปาหมายคิดเปน
รอยละ 80 

3 5 

ขอ  2  มีแผนปฏิบัติการประจําป
ครอบคลุมพันธกิจของสวนงาน   

/  

ขอ 3  มีการดําเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการประจําปและบรรล
เปาหมายไมต่ํากวารอยละ 80 

/  

2. การพิจารณาหลักสูตรหรือ
รายละเอียดเกี่ยวกับหลกัสูตรเพื่อ
เสนอสภาวิชาการ 

ขอ 1  มแีผนการดําเนินงาน /     มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเปดปรับปรุงหลักสูตร
ซ่ึงเปนไปตามแนวทางปฏิบัติทีกําหนด โดยคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด ซ่ึงคณะได
ปฏิบัติตามระบบดังกลาวและคณะกรรมการประจําคณะไดมี
การแจงและติดตามเพื่อใหมีการปรับปรุงหลักสูตรใหเปน
เปนไปตามแนวปฏิบัติดังกลาว  โดยไดจัดทําโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัย  และขณะนี้คณะ
ศึกษาศาสตร  มีหลักสูตรทั้งหมด  17 หลักสูตร1)ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 3  หลักสูตร ไดมาตรฐาน 2 หลักสูตร 
และดํ า เนินการป ดหลั ก สูตร  1  หลัก สูตร   2 )ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร หลักสูตรไดมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF) 3)ระดับปริญญาโท 
จํานวน 11 หลักสูตร ไดมาตรฐาน จํานวน  3 หลักสูตร ตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2548 จํานวน ๒ 
หลักสูตร  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติ
(TQF) จํานวน 1 หลักสูตร อีก 8 หลักสูตร อยูระหวางการ
ปรับปรุงใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
แหงชาติ(TQF)4) ระดับปริญญาเอก จํานวน ๒ หลักสูตร ได
มาตรฐาน จํานวน 1 หลักสูตรอยูระหวางการปรับปรุง และ
ไมไดเปดสอนในปการศึกษา 2553 จํานวน 1 หลักสูตร 

3 5 

ขอ 2  มีการดาํเนนิงานตามแผน /  

ขอ 3  มีการประเมนิผลการ
ดําเนนิงานและนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนา 

/  
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ประเด็นพิจารณา 
เกณฑการประเมิน 
(ขอละ 1 คะแนน) 

มี ไมม ี
ผลการดําเนินงาน 

(โดยระบุเอกสารและหลักฐาน) 

คะแนน 
(เต็ม 3 
คะแนน) 

ปรับคะแนน
เปน 5 
คะแนน 

3. การพิจารณาเสนอรางประกาศ/
เสนอรางระเบียบ/รางขอบังคับ/
กําหนดแนวปฏิบัต/ิจัดทําคูมือ
ภายในสวนงานเพื่อพัฒนางาน 

ขอ 1  มแีผนการดําเนินงาน /     ฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ ไดมีหนังสือแจง
เวียนใหคณะกรรมการประจําคณะทุกคนไดทราบถึงปฏิทิน
การประชุมประจําคณะซึ่งไดกําหนดประชุมทุกวันพุธที่ 3 
ของทุกเดือน และในแตละครั้งจะมีการแจงเวียนใหมีการ
เสนอวาระการประชุม ซ่ึงในการประชุมที่ผานมาไดมีการ
พิจารณาเกี่ยวกับประกาศ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ 
ไดแก 

1. ประกาศเกี่ยวกับการสอบวัดแววคร ู
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสงคาระดับข้ัน 
3. แนวปฏิบัติการสอบ(กรรมการกลาง)  

   ซ่ึงประกาศ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติดังกลาว ไดมีการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะและบางประกาศและ
แนวปฏิบัติมีการนํามาพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนา เชนกัน ไดแก  

1. ประกาศเกี่ยวกับการสอบวัดแววคร ู
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสงคาระดับข้ัน 

3 5 

ขอ 2  มีการดาํเนนิงานตามแผน /  

ขอ 3   มีการประเมินผลการ
ดําเนนิงานและนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนา 

/  

4. การใหคําปรึกษาและเสนอ
ขอคิดเห็นตอหัวหนาสวนงาน
เกี่ยวกับการจัดการวัดและ
ประเมินผล การควบคุมมาตรฐาน
การศึกษา งานบริการวชิาการ และ
ทํานุศิลปวัฒนธรรมของสวนงาน 

ขอ 1  มีการใหคําปรึกษาหรอืเสนอ
ขอคิดเห็น 

/       คณะกรรมการประจําคณะ ไดมีการรวมกันกําหนดแนว
ปฏิบัติเดียวกัน การสงคาระดับข้ันและรวมกันพิจารณาคา
ระดับข้ันทุกภาคการศึกษาอยางเปนระบบแลรวมกันพจิารณา
เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะทุกภารกิจไมวาจะเปนงาน
การเรียนการสอน งานบริการวิชาการ งานวิจัยและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และงานสนับสนุนการเรียนการสอนตางๆ
เพื่ อ ให ง านทุกภารกิ จของคณะดํ า เนินไปไดอย า งมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
ภารกิจตางๆไมวาจะเปนเรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการใน
โครงการกิจกรรมตางๆ การจัดตั้งโรงเรียนสาธิต การจัดตั้ง
ศูนยพัฒนาวิชาชีพครู โครงการปรับปรุงหลักสูตร โครงการ
บริ ก ารวิ ช าการ  โครงการวิ จั ย  ตลอดจนทํ านุบํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนงานการเรียนการสอน   แตละ
โครงการ/กิจกรรม ไดรับการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะโดยตลอด 

3 5 

ขอ 2   มีการนําขอเสนอแนะไป
พิจารณาปรับใชในการดําเนนิงาน 

/  

ขอ 3   มีการประเมินผลการ
ดําเนนิงานและนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนา 

/  

5. ปฏิบัตหินาทีอ่ื่น ๆ เกี่ยวกับ
ภารกิจของสวนงานตามที่สภา
มหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
มอบหมาย 
 

ขอ  1   มีภารกิจอื่นของสวนงาน
ต า ม ที่ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห รื อ
อธิการบดีมอบหมาย 

/     คณะไดปฏิบัติหนาทีต่ามนโยบายสภามหาวทิยาลัยและ
อธิการบดี มอบหมาย พอสรุปได ดังนี ้

1. การยายที่ทําการจากอาคารเรียน 3 มาประจาํ ณ 
อาคารปฏิบัติการคณะวทิยาศาสตร 

2. โครงการจัดตัง้โรงเรียนสาธิต 
3. การปรับโครงสรางคณะศึกษาศาสตร 
4. โครงการจัดตัง้ศูนยพฒันาวิชาชพีคร ู
5. การบริหารงานวิชาการแบบ Cluster  ไดแก 

5.1 การพัฒนาหลักสูตร 6 ป 
5.2 การปรบัปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 11 
หลักสูตร 
5.3  เปนหนวยประเมินผลงานทางการศึกษาของ
กรมการปกครองทองถิน่ 
5.4โครงการวิจัยและพฒันาคุณภาพการเรียนรูเพื่อ
ยกระดับสมรรถนะผูเรยีนใหมีคุณภาพลักษณะที่พงึ
ประสงคอยางยัง่ยืน(เปนคนไทยยุคใหม)ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน   
จังหวัดพัทลุง (ทุนจาก สกว.) 
5.5 โครงการจาก Unicef 
5.6 โรงเรียนเพือ่นเด็ก 

3 5 

ขอ 2  มีการดําเนินงานตามภารกิจ
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

/  

ขอ 3  มีการประเมนิผลการ
ดําเนนิงานและนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนา 

/  
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ประเด็นพิจารณา 
เกณฑการประเมิน 
(ขอละ 1 คะแนน) 

มี ไมม ี
ผลการดําเนินงาน 

(โดยระบุเอกสารและหลักฐาน) 

คะแนน 
(เต็ม 3 
คะแนน) 

ปรับคะแนน
เปน 5 
คะแนน 

5.7 โรงเรียนสันติสุข 
5.8 โครงการสมัชชาคุณธรรมการพัฒนาคุณธรรม

ในสถานศึกษา 
5.9 โครงการโทรทัศนคร ู

              5.10 โครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ 
                    พิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร(สควค.) 

      นอกจากนี้ยังมีโครงการความรวมมอืทาง   
      วิชาการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
      อิสลามสามจังหวดัชายแดนใต โครงการความ 
      รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสํานักบรหิาร   
      ยุทธศาสตรกับบูรณาการศึกษาที ่12 จังหวัด 
     ยะลาคณะกรรมการประจําคณะไดรับทราบและ  
     หลายโครงการไดใหขอเสนอแนะ และคณะได 
    นาํไปปรับปรุงและพัฒนาไดในหลายๆโครงการ 

6. การสงเสริมการพัฒนาและดูแล
ติดตามการดาํเนินงานตามภารกิจ
ของสวนงาน 

ขอ 1 มีการดําเนินการตาม
ภารกิจของสวนงาน 

/       คณะไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปและคํา
รับรองการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร ซ่ึงไดกําหนด
เปาหมายทุกภารกิจไวอยางชัดเจน และไดมีการรายงานผล
การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานรอบ 9 เดือน ตอ
มหาวิทยาลัยไปแลวเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2554  ที่โรงแรม
หาดแกวรีสอรท ซ่ึงไดแจงใหคณะกรรมการประจําคณะ
ทราบและรวมกันปรับปรุงและพัฒนาในการรายงานรอบ
ตอไป 

3 5 

ขอ 2 มีการดําเนินงานตามแผน /  

ขอ 3 
 
 
 

มีการประเมินผลการ
ดําเนนิงานและนําผล
การประเมินไปปรับปรงุ
และพฒันา 

/  

7. การประชุมกรรมการประจําสวน
งาน 

ขอ 1 ดําเนนิการประชุมไม
นอยกวารอยละ 80 ของ
แผน และมีกรรมการเขา
ประชุมเฉลี่ยไมนอยกวา 
รอยละ 80 

/     การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มหาวิทยาลัยได
กําหนดใหมีการประชุมในวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน และคณะ
ไดทําปฏิทินการประชุมแจงคณะกรรมการประจําคณะให
รับทราบและไดมีการจัดประชุมคิดเปนรอยละ 90 ของการ
จัดประชุม และมีกรรมการเขาประชุมครบองคประชุมทุก
ครั้ง ซ่ึงคิดเปนรอยละ 80 และมีวาระการประชุมเกี่ยวกับ
ภารกิจของคณะ คิดเปนรอยละ 80 ของจํานวนครั้งในการ
ปฏิบัติการประชุม  และกรรมการไดนําขอเสนอแนะ /
ปรับปรุงแกไขตามที่ประชุมเสนอ 

3 5 

ขอ 2 มีวาระการประชุม
เกี่ยวกับการติดตามการ
ดําเนนิงานของสวนงาน
ไมนอยกวารอยละ 50 
ของจํานวนครั้งประชุม 

/  

ขอ 3 
 

มีผลการพัฒนางานที่เกดิ
จากขอเสนอแนะของที่
ประชุม 

/  

8. การบริหารและการจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ขอ 1 มีขอรองเรียนที่เกิดจาก
การดําเนินงานของ
กรรมการประจําสวนงาน 
ตั้งแต 2 เรื่องข้ึนไป 
 (1 คะแนน) 

     จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะทีผ่านมา ยังไมมี
ขอรองเรียน จากการดําเนินงานของคณะกรรมการประจํา
คณะ 

3 5 

ขอ 2 มีขอรองเรียนที่เกิดจาก
การดําเนินงานของ
กรรมการประจําสวนงาน 
ตั้งแต 1 เรื่องข้ึนไป 
 (2 คะแนน) 

  

ขอ 3 
 
 
 

ไมมีขอรองเรียนที่เกิด
จากการดาํเนินงานของ
กรรมการประจําสวนงาน  
(3 คะแนน) 

/  



 10

ประเด็นพิจารณา 
เกณฑการประเมิน 
(ขอละ 1 คะแนน) 

มี ไมม ี
ผลการดําเนินงาน 

(โดยระบุเอกสารและหลักฐาน) 

คะแนน 
(เต็ม 3 
คะแนน) 

ปรับคะแนน
เปน 5 
คะแนน 

9. การสงเสริมการดาํเนินงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม 

ขอ 1 มีแผนการดาํเนินงาน /     คณะไดกําหนดแผนการรับนิสิต ตามโครงการความ
รวมมือดานการพัฒนาวิชาชีพครู  เชน  โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอิสลามศึกษาจังหวัดชายแดนใต โดยความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสํานักบริหารยุทธศาสตรกับ
บูรการศึกษาที่ 12 จังหวัดยะลา และกําหนดแผนโครงการ
บริหารจัดการไวหลายโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ
นักเรียน อันไดแก  

1. โครงการสงเสริมศักยการเรียนรูในโรงเรียนสังกัด
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43  

2. โครงการกีฬาบูรณาการทางการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนใต 

3. โครงการทักษิณวิชาการ 
4. เปนหนวยประเมินผลงานทางการศึกษาของ

กรมการปกครองสวนทองถิ่น 
ซ่ึงไดเสนอแผนปฏิบัติการและแผนตามคํารับรอง 

การปฏิบัติงานเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
และสวนใหญไดรับการสนับสนุนและบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่วางไว และไดมีการแจงใหคณะกรรมการประจํา
คณะทราบ  พรอมไดมีการใหขอเสนอแนะตางๆ  เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

3 5 

ขอ 2 มีการดําเนินงานตามแผน /  

ขอ 3 
 
 
 

มีการประเมินผลการ
ดําเนนิงานและนําผล
การประเมินไปปรับปรงุ
และพฒันา 

/  

10.  ผลการประเมนิคุณภาพภายใน
ตาม  SAR  ปการศึกษา  2553 

ใชคาคะแนนเฉลี่ยจากคะแนน 5 
คะแนน 

     

รวมคะแนน (เตม็ 45 คะแนน) 45 

คะแนนผลการประเมินเฉลี่ย (X * 5/50) 5.00 

 

สวนที่ 2 จุดเดนและจุดทีค่วรพัฒนาของกรรมการประจําสวนงานวิชาการ 
           1.คณะกรรมการประจําคณะใหความรวมมือในการดําเนินงานของคณะอยางดียิ่ง 

                2.คณะกรรมการประจําคณะใชความรูความสามารถในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ อยางมีวิจารญาณ 

                3.คณะกรรมการประจําคณะเปนบุคคลที่มาจากภายในและภายนอกคณะ จึงทําใหมีมุมมองที่หลากหลาย 
              มติ  ทีป่ระชมุเห็นชอบการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ ตามผลการประเมินผล  

เฉลี่ย 5.00 คะแนน  รวมทั้งจดุเดนและจุดที่ควรพัฒนาตามเสนอ 
 
 

4.2 การกําหนดเกณฑการจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิและคาสมัครเปนสมาชิกวารสาร
คณะศึกษาศาสตร 

      ดวยคณะกรรมการจัดทําวารสารศึกษาศาสตร ไดเห็นชอบที่จะกําหนดเกณฑการจาย

คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ และคาสมัครเปนสมาชิกวารสารคณะศึกษาศาสตร ดังนี้   

1. ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ไมเกินคนละ        1,000  บาท/เร่ือง 

2. ผูทรงคุณวุฒิเขียนบทความ ไมเกินคนละ        1,000  บาท 

3. คาสมัครเปนสมาชิกวารสารศึกษาศาสตรรายป ปละ       500   บาท(ออกปละ 2 ฉบับ) 

4. คาตีพิมพบทความ สําหรับนิสิตและบุคคลภายนอก บทความละ 1,000 บาท  
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       ในการนี้ เพื่อใหการจัดทําวารสารคณะศึกษาศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอ

ใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาจะไดนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินตอไป     
 
 มติ   เห็นชอบที่จะกําหนดเกณฑการจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ และคาสมัครเปนสมาชิกวารสารคณะ

ศึกษาศาสตร ดังนี้   

1. ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความภาษาไทย      ไมเกินคนละ  1,000  บาท/เร่ือง 

2. ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความภาษาอังกฤษ  ไมเกินคนละ 2,000 บาท/เร่ือง 

3. ผูทรงคุณวุฒิเขียนบทความภาษาไทย       ไมเกินเรื่องละ 1,000  บาท  

4. ผูทรงคุณวุฒิเขียนบทความภาษาอังกฤษ       ไมเกินเรื่องละ 2,000 บาท  

5. คาสมัครเปนสมาชิกวารสารศึกษาศาสตรรายป ปละ    350   บาท(ออกปละ 2 ฉบบั) 

6. คาตีพิมพบทความ สําหรับนิสิตและบุคคลภายนอก บทความละ 1,000 บาท 

 
4.3 การเทยีบโอนรายวิชา (นางสาวศศิเนตร  จันทรเพชร)  

เนื่องดวย นางสาวศศิเนตร  จันทรเพชร  นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะ

ศึกษาศาสตร มีความประสงคจะขอเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรเกากับหลักสูตรใหม   จํานวน   2    รายวิชา  

ในการนี้ จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาบังคับ ทั้ง 2 รายวิชา ตาม

เอกสารการประชุมหมายเลข 4.3  

     มติ  เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาของนางสาวศศิเนตร  จันทรเพชร  ดังนี้  

1. รายวิชา   0209104 ฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ (หลักสูตรเกา) กับ รายวิชา 0209104  

     ฟสิกสทั่วไป (หลักสูตรใหม) 

              2. รายวิชา 0209194 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ(หลักสูตรเกา) กับรายวิชา   

    0209194 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป(หลักสูตรใหม) 

 
       4.3.1  การเทียบโอนรายวิชา (นางสาวอัสมา  หมัดอาดั้ม) 
        เนื่องดวยนางสาวอัสมา  หมัดอาดั้ม  นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะ

ศึกษาศาสตร  ขอเทียบโอนรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

จํานวน  6  รายวิชา ตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.3.1   

        มติ  เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชา ของนางสาวอัสมา  หมัดอาดั้ม จํานวน 5 รายวิชา  ดังนี้  

1.  รายวิชา 1036703 การจัดการนวัตกรารมและสารสนเทศ กับรายวิชา 0302622 การจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

2. รายวิชา 1065103 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น กับรายวิชา 0320512 

การวางแผนการศึกษา  

3. รายวิชา 1065113  หลัก ทฤษฏีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา กับรายวิชา 0302511 

หลักการบริหารจัดการองคการ 
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4. รายวิชา 10446401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา กับรายวิชา 0302661 การวิจัย

ทางการบริหารการศึกษา  

5. รายวิชา 1065401 การนิเทศการศึกษา กับรายวิชา 0320514 การนิเทศการศึกษา  

       ยกเวน  รายวิชา 0320215 การวางแผนการศึกษา ใหนิสิตเรียนเพิ่ม  

 
       4.3.2 การเทียบโอนรายวิชา (นางสาวอาภรณ  พิทธิยะกุล และนางสาวกฤดาภรณ  สังขสม)                    
              เนื่องดวยนางสาวอาภรณ  พิทธิยะกุล และนาสาวกฤดาภรณ  สังขสม  นิสิตระดับปริญญาโท  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร  ขอเทียบโอนรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา กับรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 2 รายวิชา  ตามเอกสารการประชุมหมายเลข 4.3.2 

   

มติ   เห็นชอบใหเทียบโอนรายวิชาของ น.ส.อาภรณ  พิทธิยะกุล และนางสาวกฤดาภรณ  สังขสม เทียบโอนได 

1 รายวิชา คือ รายวิชา 0320511 การวิจัยทางการศึกษา    

                   

ปดประชุม เวลา  17.55 น. 
 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง                                                                            นางสมนิตย  สุกาพฒัน 

บันทกึการประชุม                                                                                          ตรวจรายงานการประชุม  

 

 

 


