รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
สมัยสามัญ ครั ง้ ที่ 8/2557
วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 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.รุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ)
6. ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(ว่าที่เรื อตรี ดร.พัศรเบศวร์ แย้ มทองคํา – แทน)
7. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(อาจารย์ ดร.จินตนา กสินนั ท์ – แทน)
8. ประธานสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(อาจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชยั ดิษฐ)
9. ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
(อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ ผล – รักษาการ)
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ
11. อาจารย์เพชรา วงศ์ประไพโรจน์
12. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
(อาจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม)
13. หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
(นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์)
14. นางสุภาภรณ์ ประดับแสง
15. นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่ เข้ าประชุม
1. ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยั
(อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทกั ษ์ )
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา

ผู้ร่วมประชุม
1. อาจารย์ ดร.พัชรี ร่ มพยอม วิชยั ดิษฐ
2. นางอุทยั
ศิริคณ
ุ
3. นางสาวปั ทมา
สํานักโหนด

เริ่มประชุมเวลา

เวลา

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

เนื่องจาก

ติดภารกิจ

ผู้ช่วยคณบดี
นักวิชาการ
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงาน

09.35 น.

วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ องแจ้ งจากประธาน (ไม่ มี)
1.2 เรื่ องแจ้ งจากกรรมการ
1.2.1 ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กําหนดจัดโครงการ
ประชุมทางวิชาการและการนําเสนอผลงานนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ "SMART FOR ALL" ครัง้ ที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุม
ปาริ ชาต อาคารเรี ยนรวม 1 มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี ้ ขอเชิญชวนอาจารย์เข้ าร่ วมใน
โครงการดังกล่าว
1.2.2 ประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
ด้ วยนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิ ณได้ รับทุนการศึกษาในโครงการ AMCHAM THAILAND
CHARITABLE FOUNDATION SCHOLARSHIP RECIPIENTS 2014-2015 จํานวน 29 ทุน โดยโครงการ
ดังกล่าวจะสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ได้ รับจํานวนทุนละ 25,000 บาท ซึง่ มีนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้ รับ
ทุน จํ านวน 24 ทุน นิ สิตคณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ จํานวน 4 ทุน และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ จํานวน 1 ทุน
1.3 เรื่ องแจ้ งจากเลขานุการที่ประชุม (ไม่ มี)
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1.4 หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์
หัวหน้ าสํานักงานคณะศึกษาศาสตร์ แจ้ งสรุ ปผลการประชุมแนวทางการบริ หารงบประมาณ
ประจําปี งบประมาณ 2558 ซึ่งได้ ประชุมไปเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.4
นอกเล่ม)
1.4 ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดีไ ด้ แจ้ งการจัด ทํ าของที่ ระลึกของคณะศึก ษาศาสตร์ ซึ่งได้ จัดทํ าไว้ 3 รายการ
ประกอบด้ วยจานเบญจรงค์ ที่ระลึก ชุดแก้ วเบญจรงค์ และชุดกระดาษโน้ ต โดยสาขาวิชาที่ จัดโครงการและ
ประสงค์ใช้ ของที่ระลึกดังกล่าวในโครงการ หรื อใช้ ในการศึกษาดูงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่สํานักงานคณะ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ
ครั ง้ ที่ 7/2557
ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่
7/2557 เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม
เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1)
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ ไข

วาระที่ 3 เรื่ องสืบเนื่อง
3.1 (ร่ าง) คู่มือปฏิบัตงิ านการบูรณาการพันธกิจคณะศึกษาศาสตร์
สืบเนื่องจากวาระที่ 3.1 (ร่ าง) คูม่ ือการปฏิบตั ิงานการบูรณาการพันธกิจคณะศึกษาศาสตร์ ใน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 มีมติ
มอบฝ่ ายวิจยั และประกันคุณภาพ ดําเนินการแต่งตังและจั
้
ดประชุมกรรมการจัดทําคูม่ ือปฏิบตั ิงานการบูรณาการ
พันธกิจคณะศึกษาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าขณะนี ้ได้ ดําเนินการ
แต่งตังคณะกรรมการดํ
้
าเนินการจัดทําคูม่ ือปฏิบตั ิงานการบูรณาการพันธกิจคณะศึกษาศาสตร์ แล้ ว ซึง่ จะมีการ
ประชุมหารื อการจัดทําคูม่ ือ และจะนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาในการประชุมครัง้ ต่อไป
มติ
ที่ประชุมทราบ
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วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา / หารื อ
4.1 ค่ าระดับขัน้ ประจําภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2557 (กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (สควค.))
ด้ วยมหาวิทยาลัยกําหนดให้ ค่าระดับขัน้ ต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํ า
คณะศึกษาศาสตร์ ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาค่าระดับขัน้ ประจําภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2557
(กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (สควค.)) (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1 นอก
เล่ม)
มติ เห็ น ชอบค่ า ระดับ ขั น้ ประจํ า ภาคเรี ย นต้ น ปี การศึ ก ษา 2557 (กศ.ม.การสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (สควค.))

4.2 ร่ าง หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ....
- ถอนวาระการพิจารณา

4.3 ร่ าง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพครู พ.ศ. ....
ตามที่ ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ รับอนุมัติให้ ปรั บปรุ งหลักสูตรการศึกษาบัณฑิ ต
สาขาวิชาชีพครู เพื่อให้ สอดคล้ องตามประกาศของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ในสาระความรู้ สมรรถนะและ
ประสบการณ์ วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริ หารสถานศึกษา ผู้บริ หารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตาม
ข้ อบังคับคุรุสภา ว่าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และเกณฑ์การรับรอง
ปริ ญ ญาและประกาศนี ย บัต รทางการศึก ษา เพื่ อการประกอบวิ ช าชี พ ฉบับ ใหม่ บัด นี ้ กระบวนการพัฒ นา
หลักสูตรได้ ดําเนิ นการเสร็ จ สิน้ เรี ยบร้ อยแล้ ว รองคณบดี ฝ่ายวิ ชาการและพัฒ นานิ สิ ต จึง เสนอให้ ที่ป ระชุม
พิจารณา ร่ าง มคอ.2 หลักสูตร กศ.บ.หมวดวิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพครู พ.ศ. .... (เอกสารการประชุม หมายเลข
4.3 นอกเล่ม)
ข้ อเสนแนะจากกรรมการ
1. การกําหนดหน่วยกิตในบางรายวิชาควรคํานึงถึงความสําคัญของรายวิชา โดยหากเป็ น
รายวิชาที่สอดคล้ องกับมาตรฐานความรู้ ที่มีอยู่ควรปรับจํานวนหน่วยกิตให้ สอดคล้ องกันด้ วย
2. การรวมรายวิชา หรื อรวมมาตรฐานความรู้ เข้ าด้ วย ให้ คํานึงถึงการสอนร่ วมของอาจารย์
โดยบูรณาการระหว่างสาขาวิชา
มติ เห็นชอบ ร่ าง หลักสูตร กศ.บ.หมวดวิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพครู พ.ศ. .... โดยให้ มีการ
ปรับแก้ ไขเอกสารดังนี ้
(1) หน้ าที่ 2 ข้ อที่ 9 ชื่อหัวข้ อให้ เปลี่ยนเป็ น ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิของ
ประธานสาขาวิชา
• ข้ อที่ 9 ให้ ตรวจสอบข้ อมูลต่างๆ ของประธานสาขาวิชาให้ ถกู ต้ อง
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(2) หน้ าที่ 8 หมวดที่ 3 ข้ อที่ 2 การดําเนินการหลักสูตร ให้ ปรับข้ อมูลในข้ อ 2.1 วัน
เวลาในการดํ าเนิ น การเรี ย นการสอน ให้ ส อดคล้ องกับ การปรั บ เปลี่ ย นวัน เวลาเปิ ด -ปิ ด ภาคการศึก ษาของ
มหาวิทยาลัย
(3) หน้ าที่ 10
• เพิ่ มหน่วยกิตในรายวิชา 0308211 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
เป็ น 2 หน่วยกิต
• ให้ รวมรายวิชา 0308311 ประสบการณ์ วิชาชีพครู หน่วยกิต 1(0-3-0) กับ
รายวิชา 0308312 การสอนจุลภาค หน่วยกิต 1(1-1-1) ไว้ ด้วยกัน โดยให้ เหลือหน่วยกิตจํานวน 1 หน่วยกิต
(4) หน้ าที่ 11 ให้ ปรับจํานวนหน่วยกิตในมาตรฐานความรู้ ที่ 8
• รายวิชา 0308281 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปรับหน่วยกิตเป็ น
3(2-2-5)
• รายวิชา 0308381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปรั บหน่วยกิต
เป็ น 2(1-2-3)
(5) หน้ าที่ 12 เปลี่ยนชื่อวิชาในรายวิชา 0308412 ภาวะผู้นําและการบริ หาร
สถานศึกษา เป็ นรายวิชา 0308412 การบริ หารสถานศึกษา และให้ ปรับคําอธิบายรายวิชาในหน้ าที่ 25 โดยให้
แยกจากรายวิชา 0308411 ภาวะผู้นําทางการศึกษา อย่างชัดเจน
(6) หน้ าที่ 18-19 ให้ ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชา 0308244 จิตวิทยาทัว่ ไป
(7) ให้ ต รวจสอบคํ า ข้ อ ความ ข้ อ มูล รู ป แบบการจัด ย่ อ หน้ า ต่า งๆ ให้ เ ป็ น แบบ
เดียวกันตลอดทังเอกสาร
้
4.4 การจั ด ทํา แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพคณะศึ ก ษาศาสตร์ ตามผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายในประจําปี การศึกษา 2556
ด้ วยที่มหาวิทยาลัยได้ แจ้ งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี การศึกษา 2556
มายังคณะ ตามรายละเอียดในเอกสารการประชุม หมายเลข 4.4 ฝ่ ายวิจัย และประกันคุณ ภาพจึง เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณารู ปแบบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2557
ข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
1. ควรมีการเที ยบเคียงการดําเนิ นงานกับสถาบันอื่น ซึ่งในเบื อ้ งต้ นอาจเที ยบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยบูรพา หรื อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. คณะควรส่งเสริ มให้ มีการทําความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นให้ มากขึ ้น
มติ มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ตังที
้ มวิจัยเพื่อพัฒนาการดําเนินงาน
ด้ านการวิจัยของคณะ และมอบผู้ช่วยคณบดีพิจารณาในภาพรวมของคณะในการดําเนินการจัดทําข้ อตกลง
ความร่ วมมือกับต่างประเทศ
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4.5 การแต่ งตัง้ อาจารย์ พเิ ศษสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ด้ วยสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้ เปิ ดสอนรายวิชา 0319132 ทักษะและการสอน
กรี ฑา และรายวิชา 0319242 การฝึ กและการตัดสินกรี ฑา ให้ กบั นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี )
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ในภาคเรี ยนต้ น ปี การศึกษา 2557 เพื่อให้ การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นไปด้ วย
ความเรี ยบร้ อย ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาให้ ความเห็นชอบให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล นิ่มสุวรรณ เป็ นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาดังกล่าว (เอกสารการประชุม หมายเลข
4.5)
มติ เห็นชอบการแต่งตังผู
้ ้ ช่วยศาสตราจารย์นภดล นิ่มสุวรรณ เป็ นอาจารย์ พิเศษสอน
รายวิชา 0319132 ทักษะและการสอนกรี ฑา และรายวิชา 0319242 การฝึ กและการตัดสินกรี ฑา ในภาคเรี ยนต้ น
ปี การศึกษา 2557

4.6 การเทียบโอนรายวิชาเรี ยนของนางสาวเดือนเพ็ญ ทองไฝ
ด้ วยนางสาวเดือนเพ็ญ ทองไฝ รหัส 571997044 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วในปี การศึกษา 2554
และปี การศึกษา 2555 เนื่องจากพ้ นสภาพแล้ วสอบเข้ ามาเรี ยนใหม่ ในปี การศึกษา 2557 จํานวน 5 รายวิชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนดังกล่าว (เอกสารการประชุม
หมายเลข 4.6)
มติ เห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาของนางสาวเดือนเพ็ญ ทองไฝ จํานวน 5 รายวิชา ดังนี ้
รายวิชาที่เรียนมาแล้ วในหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชา
ที่
การวิจัยและประเมิน ปี การศึกษา 2554

ค่ า
ระดับ
ขัน้ ที่
ได้

รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลักสูตร กศ.ม.
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปี การศึกษา
2557

1. 0320501

บูรณาการพื ้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)

B

0320501

2. 0320511

การวิจยั ทางการศึกษา

B

0320511

3(2-2-5)

รายวิชาที่เรียนมาแล้ วในหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ปี การศึกษา 2555
3. 0302511
4. 0302513
5. 0302532

หลัก การบริ ห ารและจัด การ 3(3-0-6)
องค์การทางการศึกษา
การบริ หารงานวิชาการ
3(3-0-6)

A

การบริ หารบุ ค ลากรทาง 3(3-0-6)
การศึกษา

A

A

บู ร ณา กา รพื น้ ฐ า น 3(3-0-6)
การศึกษา
ก า ร วิ จั ย ท า ง 3(2-2-5)
การศึกษา

รายวิชาที่ขอเทียบโอน หลักสูตร กศ.ม.
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปี การศึกษา
2557
0302511 ทฤษฏี แ ละหลัก การ 3(3-0-6)
บริ หารการศึกษา
0302513 การบริ ห ารหลัก สูต ร 3(3-0-6)
และการจัดการเรี ยนรู้
0302514 การบริ หารทรั พยากร 3(3-0-6)
ทางการศึกษา
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วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
5.1 พิจารณาเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อแต่ ง ตั ง้ เป็ นคณะอนุ ก รรมการประเมินการสอนและ
เอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์
ดวงฤดี พ่ วงแสง
ด้ วยอาจารย์ ดวงฤดี พ่วงแสง ได้ เสนอขอรั บการประเมินการสอนและเอกสารประกอบ
การสอน เพื่ อ ขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ในการนี ้ จึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเสนอชื่ อ
คณะอนุก รรมการประเมิ น การสอนและเอกสารประกอบการสอนของบุค คลดัง กล่าว (เอกสารการประชุม
หมายเลข 5.1)
มติ เห็นชอบให้ เสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน
เพื่อขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ดวงฤดี พ่วงแสง ดังนี ้
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
เป็ นประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
เป็ นอนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้ าณรงค์
เป็ นอนุกรรมการ
4. ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ
5.2 การสอบระหว่ างภาคการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต ขอความร่ วมมือประธานสาขาวิชาดูแลการคุมสอบ
ของอาจารย์ในสาขาวิชาอย่างเคร่ งครัด โดยหากอาจารย์คนใดติดภารกิจไม่สามารถคุมสอบในช่วงเวลาที่ได้ รับ
มอบหมายได้ ให้ แจ้ งให้ ฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ทราบ เพื่อดําเนินการจัดคนคุมสอบแทน
มติ ที่ประชุมทราบ
5.3 การจัดตัง้ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ด้ วยมหาวิทยาลัยได้ แจ้ งอย่างไม่เป็ นทางการให้ คณะศึกษาศาสตร์ ทบทวนเรื่ องการจัดตัง้
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ซึง่ ให้ คณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาข้ อมูลที่นําเสนอมหาวิทยาลัยใหม่ โดยให้
นําเสนอข้ อมูลที่มีความชัดเจนขึ ้นกว่าเดิม
มติ มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตดําเนินการ
ปิ ดประชุม

เวลา

12.05 น.

นางสาวจงกลวรรณ พิสฐิ พันพร
บันทึกการประชุม
นางสุภาภรณ์ ประดับแสง, นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์
ตรวจรายงานการประชุม

