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เริ่มประชุมเวลา  เวลา 09.20 น. 

 

 
วาระที่  1   เรือ่งแจงเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจงจากประธาน 
  1.1.1 ผลการประชุมสัมมนาโครงการ “โครงสรางและทิศทางการพัฒนาศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ” 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการ  “โครงสรางและทิศทางการพัฒนา

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552  ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร อาคารคณะ

ศึกษาศาสตรเดิม โดยไดเชิญศาสตราจารย ดร.ปรัชญา  เวสารัชช เปนวิทยากรบรรยายในโครงการดังกลาวนั้น 

ผลจากการประชุมสัมมนาในวันดังกลาวไดขอสรุปในเรื่องของโครงสรางคณะศึกษาศาสตร โดยแบงเปน

สํานักงาน กลุมสาขาวิชา และศูนย ดังนี้ 

(1)  สํานักงาน จํานวน 2 สํานักงาน คือ สํานักงานคณบดี และสํานักงานวิชาการ 

พัฒนานิสิต และประกันคุณภาพ 

(2) กลุมสาขาวิชา จํานวน 3 กลุมสาขาวิชา คือ กลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร กลุม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชาภาษา ศิลปะ และสังคม 

(3) ศูนย จํานวน 2 ศูนย คือ ศูนยปฏิบัติการวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

ซึ่ งรายละเอียดตางๆ  คณะไดแจ ง เวียนใหบุคลากรทราบในสรุปโครงการ

ประชุมสัมมนาดังกลาวแลว 
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1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ 
  1.2.1  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 

ฝายพัฒนานิ สิต  คณะศึกษาศาสตร  ไดจัดโครงการลอยกระทง  เมื่อวันที่  2 

พฤศจิกายน 2552  ณ ลานอเนกประสงค มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใชงบกิจกรรมนิสิตในการจัดกิจกรรม ภายใน

งานมีการจัดการประกวดนางนพมาศ และการจําหนายอาหารของนิสิต มีนิสิตใหความสนใจเขารวมโครงการ

จํานวนมาก 
 
  1.2.2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

1.2.2.1  การฝกอบรมชุดมาตรฐานวิชาชีพครู 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดรับมอบหมายจากคุรุสภาใหเปนหนวยฝกอบรม

ชุดมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภานั้น คณะไดจัดการอบรมเสร็จส้ินแลวจํานวน 2 รุน โดยรุนที่ 1 จัดระหวางวันที่ 

12-18 ตุลาคม 2552 และรุนที่ 2 ระหวางวันที่ 19-25 ตุลาคม 2552 และขณะนี้ไดปดรับสมัครผูเขารับการอบรม

ในรุนที่ 3 ซึ่งมีกําหนดการอบรมระหวางวันที่ 8-29 พฤศจิกายน 2552 แลว โดยมีผูใหความสนใจเขารับการอบรม

เปนจํานวนมาก ทั้งนี้ รายละเอียดจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
1.2.2.2  การผลิตครูในโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (โครงการ สควค.) 
ตามที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สควค.) ไดรับ

อนุมัติจากรัฐบาลใหผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในระยะที่ 3 ตั้งแต    

ป พ.ศ. 2553-2560 นั้น คณะศึกษาศาสตรจะจัดประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรระดับอุดมศึกษาในภาคใตเขต 5 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ชวงบาย   

เพื่อสรุปและหาแนวปฏิบัติในการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร          

โดยรายละเอียดจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 
1.2.2.3 การปรับปรุงหลักสูตร 

ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณไดอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปรับปรุง

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา พ.ศ..... (หลักสูตร 5 ป) จํานวน 11 สาขาวิชา และ 1 หมวด   

รายวิชาชีพครู เปนเงินจํานวน 360,000 บาท โดยคณะจะเชิญคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ป) ประชุมเพื่อหารือในเรื่องดังกลาว ซึ่งความคืบหนาจะแจงใหทราบในโอกาส

ตอไป 

 
  1.2.3  รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย 

- ไมมี – 
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1.2.4 หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ตามที่ภาควิชาไดสนับสนุนใหนิสิตเขารวมโครงการสิงหสรางสรรค คนทีวีป 4 นั้น 

ขณะนี้มีผลงานของนิสิตเขารอบจํานวน 2 เร่ืองคือ “แสงเทียนปลายดามขวาน” และ “เปแฮอากูเตะ เขาใจเรา

บาง (เสียงสะทอนจากปอเนาะ)” ซึ่งออกอากาศทางรายการเรื่องจริงผานจอ ในการนี้ ขอเชิญชวนกรรมการ    

รวมโหวตผลงานของนิสิตดวย 

 
1.2.5 กรรมการประเภทคณาจารย 

- ไมมี - 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 
วาระที่  2   เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ 
ครั้งที่ 9/2552 

    ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สมัยสามัญ      

ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 ตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 2.1) 

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแกไข ดงันี้ 
หนาที่ 5  วาระที่ 1.2.3.2 ในสวนของชื่อเรื่อง 
ขอความเดิม ตัวชี้วัดที่มหาวทิยาลัยของปรับคาเปาหมาย 

แกไขเปน ตัวชี้วัดที่มหาวทิยาลัยขอปรับคาเปาหมาย 
หนาที่ 8  วาระที่ 4.2 ในสวนของมต ิ
ขอความเดิม เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

แกไขเปน เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร โดยใหตรวจสอบขอมูลตามตัวชี้วัดกอนนําสง 

 

 
วาระที่  3   เรือ่งสืบเนื่อง 

- ไมมี - 
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วาระที่  4   เรือ่งพิจารณา / หารือ 
4.1 การสนับสนุนการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร 

 ดวยคณะศึกษาศาสตร ไดจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําป พ.ศ. 2533 เพื่อสนับสนุน

การดําเนินการวิจัยของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร ฝายวิจัยและประกันคุณภาพจึงไดดําเนินการจัดทําระเบียบ/

ประกาศตางๆ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย        

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาทิศทาง ประกาศและรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับการสนับสนุนการวิจัยของคณะ

ศึกษาศาสตร (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.1...นอกเลม) 
ขอเสนอแนะจากกรรมการ 
1. ในสวนของประกาศการจัดสรรทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร ประจําป พ.ศ. 2553 ในสวน

ของงบประมาณ ควรปรับการจายเงินทุนใหผูรับขอทุนเปนจายคราวเดียว 100% หากไมสามารถทําไดควรแบง

จายเปน 2 งวด ครั้งที่ 1 จาย 80% และครั้งที่ 2 จาย 20%  

  มติ 1.  ที่ประชุมเห็นชอบทิศทางการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร 

2.   เห็นชอบประกาศการจัดสรรทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร ประจําป พ.ศ. 2553     

โดยใหปรับในสวนของการจายเงินทุนตามขอเสนอแนะของกรรมการ 

3.   เห็นชอบแบบสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายไดคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4.   ใหปรับคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัยจากคนละ 800 บาท เปน  

คนละ 1,000 บาท 

5.   เห็นชอบประกาศคณะศึกษาศาสตร เร่ือง หลักเกณฑและอัตราการใหรางวัล   

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย จากเงินรายไดคณะศึกษาศาสตร ประจําป 2553 

6.   เห็นชอบประกาศคณะศึกษาศาสตร  เ ร่ือง  หลักเกณฑและอัตราการให            

การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม สัมมนาทางวิชาการ จากเงินรายไดคณะศึกษาศาสตร 

ประจําป พ.ศ. 2553 

7.   เห็นชอบประกาศคณะศึกษาศาสตร เร่ือง แตงตั้งคณะที่ปรึกษาในการดําเนินการ
วิจัย โดยใหแตงตั้งบุคลากรคณะศึกษาศาสตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป     

เปนคณะที่ปรึกษาในการดําเนินการวิจัยเพิ่มเติม 
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4.2 การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป
การศึกษา 2551 
 ดวยคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ กําหนดใหคณะพิจารณาเสนอชื่อ 

ผูมีคุณสมบัติไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ เพื่อเปนการยกยองบุคคลผูทรงคุณวุฒิและคุณธรรม ซึ่งไดบําเพ็ญตน  

เปนประโยชนตอสวนรวมฯ โดยใหสอดคลองตามความในขอ 6 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการให

ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2552 คณบดีคณะศึกษาศาสตรจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อผูสมควร

ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2551 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.2) 

มติ เห็นชอบใหยืนยันการเสนอชื่อบุคคลที่คณะไดไดเสนอไปแลวเมื่อปการศึกษา 2550 

จํานวน 3 ชื่อเพื่อรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2551 คือ 

 1.   นายศักดิ์สิน  โรจนสราญรมย  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 2.  พระราชพิพัฒนาภรณ  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา

การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 3.  คุณหญิง ดร.กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา 

 

 
4.3 การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรที่ขาดคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธใหเปนผูเชี่ยวชาญ (ผูชวยศาสตราจารยเมธี  ลิมอักษร) 
 ดวยหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตร เสนอใหแตงตั้ง       

ผูชวยศาสตราจารยเมธี  ลิมอักษร  เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) ของหลักสูตร หัวหนากลุมงานบริการวิชาการจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

การแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (รายละเอียด

ตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.3) 

 มติ เห็นชอบการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยเมธี  ลิมอักษร เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อทํา

หนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 
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4.4 การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรที่ขาดคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธใหเปนผูเชี่ยวชาญ (ผูชวยศาสตราจารยนิดา  มีสุข) 
 ดวยหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  (กศ .ม .)  สาขาวิชาภาษาไทย  เสนอใหแตงตั้ ง           

ผูชวยศาสตราจารยนิดา  มีสุข  เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (กรรมการ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ) ของหลักสูตร คณบดีคณะศึกษาศาสตรจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งบุคคล

ดังกลาวเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (รายละเอียดตามเอกสารการ

ประชุม หมายเลข 4.4) 

 มติ เห็นชอบการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยนิดา  มีสุข เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อ        

ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 

 
4.5 การแตงตั้งบุคคลเปนอาจารยพิเศษ (อาจารย ดร.โสภาค  วิริโยธิน) 

 ดวยภาควิชาการบริหารการศึกษา จะเปดสอนวิชา 0320532 การบริหารบุคลากรทาง

การศึกษาใหแกนิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 

2552 และไดเชิญอาจารย ดร.โสภาค  วิริโยธิน  เปนอาจารยพิเศษเพื่อสอนรายวิชาดังกลาว คณบดีคณะ

ศึกษาศาสตรจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนอาจารยพิเศษสอนวิชา 0320532          

การบริหารบุคลากรทางการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.5) 

 มติ เห็นชอบการแตงตั้งอาจารย ดร.โสภาค  วิริโยธิน เปนอาจารยพิเศษสอนรายวิชา 

0320532 การบริหารบุคลากรทางการศึกษา โดยใหประสานภาควิชาใหระบุเหตุผลความจําเปนในการจาง

บุคคลดังกลาวเปนอาจารยพิเศษเพิ่มเติมกอนนําเสนอเรื่องดังกลาวไปยังมหาวิทยาลัย 

 

 
4.6 การแตงตั้งบุคคลเปนอาจารยพิเศษ (ผูชวยศาสตราจารยนิพนธ  ทิพยศรีนิมิต) 

 ดวยฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ จะเปดสอนวิชา 0320241  ภาษาไทยสําหรับครู 2(1-2-3) 

ใหกับนิสิต กศ.บ. ป 2 วิชาเอกภาษาไทย ในภาคเรียนปลาย ปการศึกษา 2552 เพื่อใหนิสิตไดเรียนครบ        

ตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว และไดเชิญอาจารยผูสอนจากภาควิชาภาษาไทยและภาษา

ตะวันออกเปนอาจารยผูสอน แตเนื่องจากภาระสอนของอาจารยภาควิชาภาษาไทยฯ มีจํานวนมากเกินเกณฑ   

ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว ดังนั้น ฝายวิชาการฯ จึงไดเชิญผูชวยศาสตราจารยนิพนธ  ทิพยศรีนิมิต เปนอาจารย

พิเศษสอนใหกับนิสิตกลุมดังกลาว รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา      

การแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยนิพนธ  ทิพยศรีนิมิต เปนอาจารยพิเศษสอนวิชา 0320241 ภาษาไทยสําหรับครู 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.6...นอกเลม) 

 มติ เห็นชอบการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยนิพนธ  ทิพยศรีนิมิต เปนอาจารยพิเศษสอน

รายวิชา 0320241 ภาษาไทยสําหรับครู 
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4.7 นโยบายการจัดทําวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ และการดําเนินการจัดทําวารสารศึกษาศาสตร

เปนไปดวยความเรียบรอย รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนด

นโยบายในการจัดทําวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการจัดทําวารสารตอไป 

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุม หมายเลข 4.7) 
ขอเสนอแนะจากรรมการ 
1. ควรมีความถี่ในการตีพิมพวารสารศึกษาศาสตรใหมากขึ้น อยางนอยปละ 2 ฉบับ และ

ควรมีความชัดเจนในเรื่องของกําหนดเวลาในการเผยแพร 

2. ควรจัดทําวารสารในลักษณะ 2 ภาษา และมีการเผยแพรวารสารทางเว็บไซตในรูปของ    

e-book เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะในการกาวสูความเปนสากล โดยใหคณะจัดสรรงบประมาณ     

ในการจัดทําวารสารใหมากขึ้น 

3. ควรแบงสัดสวนผลงานในวารสารระหวางบุคลากรและนิสิต เปน 50 : 50 โดยเนนการ

ประชาสัมพันธใหบุคลากรลงผลงานใหมากขึ้น 

4. ควรพิจารณาแตงตั้งบุคคลจากภายนอกรวมเปนกองบรรณาธิการ และบรรณาธิการ 

รวมถึงกองบรรณาธิการ ควรมีวาระการดํารงตําแหนงที่ชัดเจน 

 มติ ใหนําเสนอกองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตรพิจารณาขอเสนอแนะตางๆ จาก

กรรมการ เพื่อปรับปรุงการจัดทําวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในสวน

ของการจัดทําวารสาร 2 ภาษานั้น ใหเร่ิมตนจาก Abstract เพียงอยางเดียวกอน  

 
วาระที่  5   เรือ่งอื่นๆ 

5.1 พิจารณาการแกไขคาระดบัข้ันของนิสิตระดับปริญญาตรี รายวิชา 0308432  
การสงเสริมสุขภาพและกีฬาในสถานศึกษา 
 ดวยนายณัฐพล  บุญทอง รหัส 491031096 นิสิตชั้นปที่ 4 วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว    

ไดลงทะเบียนเรียนรายวิชา 0308432 การสงเสริมสุขภาพและกีฬาในสถานศึกษา ซึ่งมีอาจารยผูสอนรวม        

ในรายวิชาดังกลาว จํานวน 5 ทาน  โดยนิสิตไดขาดเรียนในชวงสุดทายของการเรียนซึ่งรองศาสตราจารยนอม  

สังขทอง เปนผูสอน จํานวน  3 คาบเรียน ซึ่งเกินเกณฑที่ผูสอนกําหนด จึงไมไดรับการประเมินใหคาคะแนน     

ในสวนของรองศาสตราจารยนอม  สังขทอง สงผลใหนิสิตไดคาระดับขั้นในรายวิชาดังกลาวเปน D  ภายหลัง

นิสิตไดชี้แจงการขาดเรียนในชวงเวลาดังกลาววาเกิดจากการเจ็บปวยทําใหไมสามารถเขาเรียนได ประกอบกับ

ผูสอนไดรับการยืนยันจากนิสิตวิชาเอกเดียวกัน  รองศาสตราจารยนอม  สังขทอง จึงไดประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนายณัฐพล  บุญทอง ในสวนที่รับผิดชอบ ซึ่งเมื่อรวมกับผูสอนทานอื่นอีก 4 ทานแลว ทําให    

คาระดับขั้นในรายวิชา 0308432 ของนายณัฐพล  บุญทอง ปรับจาก D เปน C จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

การปรับคาระดับขั้นของนายณัฐพล  บุญทอง (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม นอกเลม) 

  มติ เห็นชอบใหปรับคาระดับขั้นของนายณัฐพล  บุญทอง จาก D เปน C 
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ปดประชุม เวลา 12.15 น. 

 

 

นางสาวจงกลวรรณ  พิสิฐพันพร 

         บันทึกการประชุม 

 

 

นางสุภาภรณ  ประดับแสง 

 ตรวจรายงานการประชมุ 


