
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 2/2551 

วันอังคารที่  3  มิถุนายน  2551  เวลา  16.00 น.เปนตนไป 
ณ  หองประชมุคณะศึกษาศาสตร 

 
ผูเขาประชุม 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร      ประธานกรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ – รักษาการแทน) 

2. รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต      กรรมการ 

(อาจารยเกษมสุข  เฉลียวศักดิ์ – รักษาการแทน) 

3. หัวหนาภาควิชาการประเมินผลและวิจัย    กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารยนรา  บูรณรัช ) 

4. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว    กรรมการ 

(อาจารย ดร.กาญจนวัลย  ภญิโญศุภสิทธิ์ – รักษาการแทน) 

5. หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน    กรรมการ 

(อาจารย ดร.วทิวัฒน  ขัตติยะมาน – รักษาการแทน) 

6. หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา    กรรมการ 

(อาจารย ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ - แทน) 

7. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา    กรรมการ 

(อาจารยเกษม  สุริยกัณฑ) 

8. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย) 

9. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรา  กลาณรงค) 

10. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(อาจารย ดร.อศิรัฏฐ  รินไธสง) 

11. กรรมการประเภทคณาจารย     กรรมการ 

(อาจารยชชัวาล  ชมุรักษา) 

12. รองคณบดีฝายวิจัยและประกนัคุณภาพ    กรรมการและเลขานุการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ – รักษาการแทน) 
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ผูไมเขาประชมุ 
1. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  เนื่องจาก ลาปวย 

(อาจารย ดร.สุธาสินี  บญุญาพิทักษ – รักษาการแทน)   

2. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เนื่องจาก ติดภารกิจ 

(อาจารยคุณอานันท  นิรมล) 

 
ผูรวมประชุม 

1. รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท  ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตร 

2. นางสมนิตย  สุกาพัฒน  ผูชวยเลขานุการ 

3. นางสุภาภรณ  ประดับแสง  ผูชวยเลขานุการ 

4. นางสาวจงกลวรรณ พิสิฐพันพร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  เวลา 16.20 น. 

 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
1.1.1 การจัดการศึกษาสําหรับผูทีจ่บหลักสูตรประกาศนียบัตรมาศึกษาตอระดับ

ปริญญาโท 
ดวยสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ . )  ไดทํ าหนั งสื อถึ ง

สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง แจงเรื่องการจัดการศึกษาสําหรับผูที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ

บริหารการศึกษาเขามาศึกษาตอในระดับปริญญาโท เพิ่มเติมอีก 1 ป โดยไมตองทําวิทยานิพนธ (แผน ข.) นั้น 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นวาการดําเนินการในลักษณะดังกลาวเปนการจัดการศึกษาที่ไมถูกตอง         

แตสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดโดยการเทียบโอน ซึ่งสามารถเทียบโอนไดไมเกิน 40% ของ

หลักสูตรที่จะเขาศึกษา 
1.1.2 การใชภาษาตางประเทศทีเ่ปนภาษาที่ 2 เพิ่มในการสอบเขาเรียนใน

มหาวิทยาลัย ในป 2553 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาตามที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยมีมติให

เพิ่มวิชาการวัดศักยภาพทางภาษาตางประเทศที่ 2 จํานวน 6 ภาษา ไดแก ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุน จีน บาลี 

และอาหรับ เปนภาษาที่ 2 ในการสอบ Admission เขามหาวิทยาลัยในป 2553 เปนผลใหผูสอนจะตองสอน

ภาษาเพิ่มอีก 1 ภาษา (เพิ่มจากภาษาอังกฤษ) เพื่อใชในการสอบ Admission เขามหาวิทยาลัย 

 

มต ิ      ทีป่ระชมุรับทราบ 
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 
  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 

- ไมมี – 

 

  1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ (แจงโดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

และหัวหนากลุมงานบริการวิชาการ) 
1.2.2.1  จํานวนนิสิตภาคปกติ ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2551 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.2.2.1 
1.2.2.2 การจัดโครงการสัมมนามาตรฐานหลักสูตร 

ฝายวิชาการฯ คณะศึกษาศาสตร กําหนดจัดโครงการสัมมนามาตรฐาน

หลักสูตรผลิตครู : วิชาชีพครู กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพและระบบนิเทศ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2551    

ณ โรงแรมวีวา จังหวัดสงขลา ใหกับอาจารยนิเทศกวิชาชีพครู อาจารยนิเทศกวิจัยในชั้นเรียน อาจารยนิเทศก

วิชาเอก และอาจารยผูสอนในหลักสูตรผลิตครูระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู  

จํานวน 150 คน เพื่อเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรผลิตครู แนว

ทางการจัดการเรียนรูรายวิชาชีพครู และระบบการนิเทศและประเมินใหคณาจารยในโครงการความรวมมือ         

ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา โดยมีผูอํานวยการสํานักมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา เปนวิทยากรใหความรู          

ในวันดังกลาว 

 
  1.2.3  รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ 

1.2.3.1  โครงการเสวนาเชิงวิชาการ 
 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการจะจัดโครงการเสวนา

เชิงวิชาการ เ ร่ือง “แนวทาง   การวิจัยในชุมชน และแหลงทุนสนับสนุน”  ในวันที่ 11 มิถุนายน  2551                  

ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  หากคณะกรรมการทานใด

สนใจสามารถเขารวมโครงการดังกลาวไดในวันที่ 11 มิถุนายน 2551  ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น.  

 
1.2.4  หัวหนาภาควิชาตางๆ 

- ไมมี – 

 
1.2.5  กรรมการประเภทคณาจารย 

- ไมมี – 
 

      มติ      ทีป่ระชมุรับทราบ 
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วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 

ครั้งที่ 3/2551 
  ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ คร้ังที่ 

5/2551 เมื่อวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2551 ตอที่ประชมุเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม (รายละเอียดตาม

เอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไข ดงันี้ 
หนาที่  2 วาระที่ 1.1.2 ขอ (2) 
ขอความเดิม (2) หัวหนาสวนงานตางๆ จากเดมิ... 

แกไขเปน (2) หัวหนาสวนงานตางๆ ที่ไมใชสวนงานวิชาการ จากเดิม... 

 
หนาที่  4 วาระที่ 1.2.3.1 บรรทัดสดุทาย 
ขอความเดิม จะทําการประกันคุณภาพในชวงเดือนมิถุนายน 2551... 

แกไขเปน จะทําการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในชวงเดือน

มิถุนายน 2551... 

 
  วาระที่ 1.2.4.1 ขอที่ (1) และ (2) 
ขอความเดิม . . .กําหนดจัดโครงการพัฒนารูปแบบการฝกอบรม เชิ ง

ปฏิบัติการ... 

แกไขเปน ...กําหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... 

 
หนาที่  5 วาระที่ 1.2.4.2 บรรทัดสดุทาย 
ขอความเดิม มหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันราชการในภูมิภาค... 

แกไขเปน มหาวิทยาลัยทักษิณ และสวนราชการในภูมิภาค... 

 
หนาที่  6 วาระที่ 4.1  บรรทัดแรก 
ขอความเดิม ตามที่หาวิทยาลัยทักษิณ จะดําเนินการสรรหา... 

แกไขเปน ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ จะดําเนินการสรรหา... 

 
หนาที่  7 วาระที่ 4.3 บรรทัดที่ 2 และในสวนของมต ิ
ขอความเดิม สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

แกไขเปน สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว  
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วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 
      - ไมม ี- 

 

 
วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 

4.1 คาระดับข้ันประจําภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2550 
  ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการพิจารณาคาระดับขั้นโดยใหผานความเห็นชอบจาก           

ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาคาระดับขั้น ประจําภาคเรียนฤดูรอน 

ปการศึกษา 2550 (เอกสารการประชุม หมายเลข 4.1) 

 

    มติ รับรองคาระดับขั้น  ประจําภาคเรียนฤดูรอน  ปการศึกษา 2550  โดยใหปรับปรุงและ

แกไขดังนี้ 

1. ใหอาจารย ดร.สมจิตร อุดม ชี้แจงการใหคาระดับขั้น I  

2. ใหผูที่ยังไมสงคาระดับขั้นทําบันทึกขอสงคาระดับขั้นชากวากําหนด 

3. ใหแกไขชื่อผูสอนในรายวิชา 0308241 จากอาจารยราเมษ  วัฒนไชย เปน

อาจารยราเมษ  วัฒนไชย และคณะ เนื่องจากเปนรายวิชาที่มีผูสอนหลายคน 

 

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 รางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 ดวยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี     

(เอกสารการประชุม หมายเลข 5.1...นอกเลม) 

 
    ขอเสนอแนะจากกรรมการ 

1. รายวิชา 0204671 สัมมนาเคมี, 0204616 หัวขอพิเศษทางเคมีอนินทรีย, 0204626 

หัวขอพิเศษทางเคมีอินทรีย และ 0204664 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี นาจะเปนรายวิชาที่มีการปฏิบัติการ จึงควร

แกไขหนวยกิตเปน 2(1-2-3) 

2. หนาที่ 11 ขอ 17.4 แผนการศึกษา ชั้นปที่ 1 แผนการเรียนรายวิชาพื้นฐานทาง

การศึกษาและวิจัย (บังคับ) ควรใหนิสิตไดเรียนรายวิชา 0320511 การวิจัยทางการศึกษา จํานวน 3 หนวยกิต   

ในภาคเรียนที่ 1 รวมกับรายวิชา 0320501 บูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา เพื่อประโยชนกับนิสิตในการเขียน

งานวิจัย และยายวิชาเอก (บังคับ) 1 รายวิชา จํานวน 3 หนวยกิต ไปเรียนในภาคเรียนที่ 2  
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3. หนาที่ 5 ขอ 11.2 เกณฑการสําเร็จการศึกษา ใหตรวจสอบขอมูลวานิสิตที่จะไดรับ

ปริญญาจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา 2 ภาคเรียน หรือ 3 ภาคเรียน เพื่อใหสอดคลองกับขอ 10 หนาที่ 3      

เร่ืองการลงทะเบียนเรียน 

 

  มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

1. ใหแกไขดังนี้ 

1.1 ใหแกไขชื่อวิชาในรายวิชา 0204663  

ขอความเดิม  การพัฒนาบทเรียนเคมีคอมพิวเตอรชวยสอน 

แกไขเปน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

1.2 ปรับคําอธิบายรายวิชาในรายวิชา 0204664 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี ใหมี

รายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้น 

1.3 ใหตัดคําในคําอธิบายรายวิชา 0204663 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน 

ขอความเดิม ...โปรแกรมสําเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอนและ

การบริหารการศึกษาทางเคมี 

แกไขเปน ...โปรแกรมสําเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอนและ

การศึกษาทางเคมี 

1.4 ใหเพิ่มเอกสาร หนาที่ 25 และ 26 

1.5 หนาที่ 10  รายวิชา 0204652 เทคนิคการแยกสารทางเคมี ใหแกไข

จํานวนหนวยกิต จาก 3(2-0-4) เปน 2(2-0-4) 

1.6 หนาที่ 11 แผนการศึกษา ในสวนของชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

ขอความเดิม วิชาเอก (บังคับ) 

แกไขเปน วิชาเอก (เลือก) 

1.7 หนาที่ 17 ขอ 20. เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร บรรทัดที่ 2 

ขอความเดิม ...และสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ... 

แกไขเปน ...และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ... 

1.8 หนาที่ 30 ใหตัดรายละเอียดของงานวิจัยที่กําลังทําออก 

 

2. ใหปรับปรุงรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ตามขอเสนอแนะ

จากกรรมการ และใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยตอไป 
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5.2 โครงการสงเสริม สนับสนุนเครือขายสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาครู 
 ดวยสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ไดจัดโครงการ

สงเสริม  สนับสนุนเครือขายสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษา  และ               

จัดสรรงบประมาณใหกับเครือขายสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) ซึ่งหาก

สถาบันอุดมศึกษาใดมีความประสงคขอรับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาครู สามารถสงแบบเสนอขอรับ          

การสนับสนุนไปยังสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาได ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2551 

ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาโครงการสงเสริม สนับสนุน เครือขายสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาครู 

(เอกสารการประชุม หมายเลข 5.2) 

 

  มติ เห็นชอบใหมีการเสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาครู โดยมอบรองคณบดี    

ฝายวิจัยและประกันคุณภาพ ศึกษาและรวบรวมรายละเอียดในการจัดโครงการพัฒนาครูเพิ่มเติม และ

ดําเนินการเสนอขอรับการสนับสนุนไปยังสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

 

 
5.3 ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ...... 
 ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เร่ือง ครุยวิทยฐานะ           

เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ            

สภามหาวิทยาลัย พ.ศ....และขอใหหนวยงานตางๆ พิจารณารางประกาศดังกลาว  ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.... (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.3) 

 

  มติ ยืนยันการใช “สีฟาเขม” เปนสีประจําครุยวิทยฐานะประจําคณะศึกษาศาสตร และ

การใชเข็มวิทยฐานะในรูปแบบเดิม 

 

 
5.4 ขออนุญาตแตงตั้งบุคลากรภายนอกเปนอาจารยพิเศษ 

 ตามที่คณะศึกษาศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา วิชาชีพครู 

ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ และเนื่องจากในภาคเรียนตน ปการศึกษา 2551 ไดเปดสอนรายวิชา 0314537 การ

จัดการเรียนรูอาชีวศึกษา  และรายวิชา 0314535 การจัดการเรียนรูวิชาศิลปะ จึงขออนุญาตแตงตั้ง

บุคคลภายนอกเปนอาจารยพิเศษ ดังนี้ (เอกสารการประชุม หมายเลข 5.1...นอกเลม) 
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ช่ือรายวิชา ระดับการสอน รายชื่ออาจารยพิเศษ หมายเหต ุ

1. 0314537 

การจัดการเรียนรูอาชีวศึกษา 

นิ สิ ต  ป .บัณฑิ ต 

ภาคพิเศษพัทลุง 

นายสุชาติ  รักใหม ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แหงที่ 2 

2. 0314535 

การจัดการเรียนรูวิชาศิลปะ 

นิ สิ ต  ป .บัณฑิ ต 

ภาคพิเศษสงขลา 

นายวิสาร  สุทธิสวาง ครู คศ .2 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย

สมบูรณกุลกันยา 

 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
ควรพิจารณาอาจารยภายในมหาวิทยาลัยเปนอาจารยผูสอนหลัก และใหบุคคลภายนอกเปน

อาจารยพิเศษรวมสอน 

 

มติ เห็นชอบใหแตงตั้งนายสุชาติ  รักใหม และนายวิสาร  สุทธิสวาง เปนอาจารยพิเศษ 

โดยใหปรับปรุงในสวนของประมวลการเรียนวิชาใหมีความสอดคลองและครอบคลุมกับสาระการเรียนรูดาน

ศิลปะ และมอบคณบดีคณะศึกษาศาสตร และรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ คณะศึกษาศาสตร 

พิจารณาการแตงตั้งอาจารยผูสอนตามขอเสนอแนะของกรรมการ และรายละเอียดที่ปรับปรุงแลว 

 

 
5.5 การจัดกิจกรรมครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร 

 ดวยคณะศึกษาศาสตรจะครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตรในเดือนตุลาคม 2551 และไดมี

การประชุมหารือเร่ืองการจัดกิจกรรมครอบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 โดยในที่

ประชุมไดแบงการจัดกิจกรรมเปนฝายตางๆ ในการนี้ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อประธาน  ฝายตางๆ 

ในการจัดกิจกรรมครบรอบ 40 ปคณะศึกษาศาสตร  (เอกสารการประชุม...นอกเลม) 

 

  มติ ที่ประชุมเสนอชื่อประธานดําเนินงานในฝายตางๆ ดังนี้ 

1. ฝายกิจกรรมทางวิชาการ 

1.1 อาจารย ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  ประธาน 

2. ฝายกิจกรรมทางศาสนา 

2.1 ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค  วรรธนเศรณี  ประธาน 

3. ฝายกิจกรรมพบปะสังสรรค (คืนสูเหยา) 

3.1 รองศาสตราจารยประดิษฐ  มีสุข   ประธาน 

3.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี  กระโหมวงศ  เลขานุการ 

4. ฝายกิจกรรมหารายได 

4.1 คณบดีคณะศึกษาศาสตร    ประธาน 

4.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ  รองประธาน 
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4.3 รองศาสตราจารยสุเทพ สันติวรานนท  เลขานุการ 

5. ฝายจัดทําเอกสารและประชาสัมพันธ 

5.1 อาจารยคุณอานันท  นิรมล   ประธาน 

6. ฝายจัดตั้งกองทุนการศึกษา 

6.1 รองศาสตราจารยนิรันดร  จุลทรัพย   ประธาน 

7. ฝายเลขานุการ 

7.1 เลขานุการคณะศึกษาศาสตร   ประธาน 

และมอบหมายใหเลขานุการคณะศึกษาศาสตรดําเนินการหาบุคคลเพื่อเปน

คณะกรรมการในฝายอื่นๆ นอกเหนือจาก 7 ฝายขางตน  

 

 

ปดประชุม เวลา 18.25 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง, นางสมนิตย  สุกาพัฒน 

                ตรวจรายงานการประชุม 


