รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 9/2559
วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.15 – 16.15 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
บริสุทธิ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
2. อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3. อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4. อาจารย์ศศิวิมล
สุทธิสาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5. อาจารย์พุ่มพันธ์
ผิวพรรณงาม หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
6. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
7. อาจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน
ผู้แทนคณาจารย์
8. อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น
ผู้แทนคณาจารย์
9. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ผู้แทนคณาจารย์
10. นางมัทนา
ศุภนคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายพีระพงษ์
ศรีเหนี่ยง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. ดร.สุรพล
เคยบรรจง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นางภัคจิรา
แท่นทอง
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
14. น.ส.ระวีวรรณ
นาคโชติ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สรุปโครงการประจาเดือน กันยายน 2559 ประจาปีงบประมาณ 2559
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ งที่ ประชุม ทราบถึ ง สรุป โครงการประจาเดือ น กันยายน 2559
ประจาปีงบประมาณ 2559 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามตาราง ดังนี้

สรุปโครงการประจาเดือน กันยายน 2559
ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับที่

วัน เดือน ปี

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

1

1-2 ก.ย. 59

ปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ

โรงแรมอมรพันธ์วิลล่า จ.ระยอง

อ.ศศิชาล์

2

1-2 ก.ย. 59

โครงการเรียนรู้และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

กรุงเทพมหานคร

อ.วีรวิชญ์

3

3-ก.ย.-59

อบรมความรู้ CEFR สาหรับครู

ห้อง 2/304 และ 2/303

อ.วิภาศิริ

4
5

3-4 ก.ย. 59
6-ก.ย.-59

สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจุบัน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ

จ.นครราชสีมา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

อ.จันทวัน
อ.คมกริช

6

8-ก.ย.-59

ไหว้ครูดนตรีไทย

หอประชุม 1

อ.เกียรติรัตน์

7

10-11 ก.ย. 59

การแลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ าษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

16/406 และ 2/309

อ.ศศิลักษณ์

8

11-ก.ย.-59

กีฬานิติศาสตร์สัมพันธ์

โรงยิมเนเซียม

อ.รุ่งโรจน์

9

14-ก.ย.-59

อบรมเสริมความรู้ทางกฎหมาย

อาคาร 10 ชั้น 3

อ.อภิชาติ

10

13-14 ก.ย. 59

ปรับปรุงหลักสูตรภาควิชาสังคมศาสตร์

ห้องประชุมยูงทอง

อ.ชลิดา

1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตฯ ปีงบประมาณ 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุ นต่อหน่วยผลผลิต
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ 2558
นางภัคจิรา แท่นทอง หัวหน้าสานักงานคณบดี ชี้แจงว่า รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทาขึ้น
โดยในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์ฯ นั้นจาแนกเป็นสาขาวิชา 12 สาขาวิชา โดยสาขาวิชาที่มีค่าบารุงการศึกษาจานวน
มาก และนักศึกษาน้อยจะมีต้นทุนสูง ส่วนสาขาที่มีค่าบารุงการศึกษาจานวนน้อย และนักศึกษาในสาขาวิชาจานวน
มาก จะมีต้นทุนต่า รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 1 – 1.6
1.3รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 20 กันยายน 2559
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง รายงานการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2559
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชี้ แจงว่า รายงานการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 นี้ ผ่านการตรวจสอบจากสาขาวิชา และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว ส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ เหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ และกิจกรรมที่ไม่บรรลุตามวั ตถุประสงค์ คือ การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน เนื่องจากมีงบประมาณ
จานวนมากแต่มีผู้จัดทาวิจัยจานวนน้อย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 8/2559 วั นพุธ ที่
24 สิงหาคม 2559
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2559 วั น พุ ธ ที่
24 สิงหาคม 2559 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
.

3.1 อ.ศุภธี โตสกุล ขอแก้ไขผลการเรียนรายวิชา รศ 2208308 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาคการศึกษา 1/2558
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา บันทึกข้อความขอแก้ไขผลการเรียนรายวิชา
รศ 2208308 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคการศึกษา 1/2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติ การแก้ไขผลการเรียนรายวิชา รศ 2208308 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ภาคการศึกษา 1/2558 ดังนี้
1) น.ส. ทวีสุข ชูโฉม รหัส 56294700512 เกรดD
2) น.ส.สุภาวดี จิวศิริตระกูล รหัส 56294700533 เกรด B
3) น.ส.จุฑารัตน์ ปัญญกูล รหัส 56294700541 เกรด C+
3.2 Mr.Patrick Duclou ขออนุญาตแก้ ไขผลการเรี ยน รายวิชา ศท 0033015 วิ ชา การพู ด
ภาษาอังกฤษอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558
รองคณบดีฝ่ ายวิชาการแจ้ง ที่ประชุมพิจารณา บันทึกข้อความขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน
รายวิชา ศท 0033015 วิชา การพูดภาษาอังกฤษอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ การแก้ ไ ขผลการเรี ย นรายวิ ชา ศท 0033015 วิ ชา การพู ด
ภาษาอังกฤษอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ของ นายภาณุทิตย์ ฉ่าพึ่ง รหัส 55124640118 เกรด D
3.3 Mr.Keith Shippen ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผลการเรียน รายวิชา ศท 0033015
วิชาการพูดภาษาอังกฤษสาหรับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจาก Mr.Keith Shippen ลาป่วยไม่สามารถติดต่อ
ขอเอกสารมาชี้แจงได้ จึงขอเลื่อนผลการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558
ประธานที่ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ประชุม พิจารณา ตารางสรุป คะแนนผลการประเมิ นคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
1) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คะแนนเฉลี่ยรวม 3.39
2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยรวม 3.17
3) สาขาวิชานิติศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยรวม 3.06
4) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คะแนนเฉลี่ยรวม 3.08
5) สาขาวิชาศิลปกรรม คะแนนเฉลี่ยรวม 2.97
6) สาขาวิชาภาษาจีน คะแนนเฉลี่ยรวม 2.97
7) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คะแนนเฉลี่ยรวม 3.22
8) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภอ.) คะแนนเฉลี่ยรวม 3.15
9) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คะแนนเฉลี่ยรวม 2.76
10) สาขาวิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยรวม 3.11
11) สาขาวิชาสังคมศึกษา คะแนนเฉลี่ยรวม 3.33
12) สาขาวิชาดนตรีศึกษา คะแนนเฉลี่ยรวม 3.10

ส่วนสาขาวิชาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จะแจ้งผลคะแนนให้ทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไปเนื่องจาก เพิ่งมีการตรวจประเมินผลจึงยังไม่ทราบผลคะแนน
อาจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน เสนอว่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) มีผลคะแนนต่ากว่า
สาขาวิชาอื่นๆ คณะควรหาแนวทางการพัฒนาให้สาขาวิชามีมาตรฐานที่ดีขึ้น เพราะเป็นหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตควรจะมีมาตราฐานที่สูง
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่า การที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ค.บ.) มีผลคะแนนน้อยเนื่องจากจานวนนักศึกษาที่รับเข้า ไม่สอดคล้องกับจานวนนักศึกษาที่จบการศึกษา
และอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่มีตาแหน่งทางวิชาการด้วย ซึ่งเป็น เรื่องที่คณะจะดาเนินการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาให้ตรงตามมาตรฐานต่อไป
4.2 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รั บการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมพิจารณา การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดารง
ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เนื่องจาก ศ.วิจิตร ศรีสะอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี คนปัจจุบัน จะหมดวาระลง ตามประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภาฯ เรื่องหลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยคณะมนุษยศาสตร์ฯมีผู้ถูกเสนอชื่อ จานวน 2 ท่ าน
คือ 1. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา 2. รศ.ดร.กวี ศิริโภคาภิรมย์
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้
1) ให้คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการหยั่ง
เสียงเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2) ให้มีการหยั่งเสียงเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใน
วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
3) มีมติให้ผู้ที่ได้คะแนนเสี ยงมากอันดับที่1 เป็นผู้ ถูกเสนอชื่อนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 5 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน 5 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
2) หลักสูตรภาษาจีน
3) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
4) หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
5) หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 5 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
2) หลักสูตรภาษาจีน
3) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
4) หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
5) หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ)
โดยมีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการแนะนา และนาเข้าที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป
4.4 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I (ร)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 4 รายวิชา 9 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด X
(ขส) จานวน 15 รายวิชา 26 คน
4.5 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ
ภาค กศ.บป. ดังนี้
1) อาจารย์สาธิตา สั งข์พงษ์ ขออนุญาตส่ งเกรดเพิ่มเติม รายวิชา ศท 0033013 วิช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการรายวิชา รายวิชา ศท 0033013 วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ดังนี้
- นายจุมพล ละไมกุล รหัส 56294790134 เกรด E
- นายกฤชฎา ปรัชญาพร รหัส 56294790135 เกรด E
- นายพงษ์พันธ์ โพธิสมการพงษ์ รหัส 56294790146 เกรด E
4.6 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค
กศ.บป. ปีการศึกษา 2557 และ2558 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 53 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 10 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 6 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
4) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาค กศ.บป. ภาคฤดู ร้ อน ปี การศึ กษา 2558 หน่ วยการจั ด
การศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 6 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
5) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาค กศ.บป. ภาคฤดู ร้ อน ปี การศึ กษา 2558 หน่ วยการจั ด
การศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
6) ผลการเรี ยนนั กศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้ อน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 14 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
7) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ภาคการศึ กษาที่ 2/2558 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 5 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
8) ผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาค กศ.บป. ภาคการศึ กษาที่ 2/2558 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 4 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
9) ผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาค กศ.บป. ภาคการศึ กษาที่ 1/2558 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
10) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2558 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 2 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)

4.7 สรุปผลการดาเนินงาน การประเมินผลความสาเร็จแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอ ผลการการดาเนินงาน
การประเมิ น ผลความส าเร็ จ ของแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 ตาม
รายละเอียดในเอกสาร ผลการการดาเนินงาน การประเมินผลความสาเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมติ เห็นชอบ โดย ประธานที่ประชุม มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้ปรับเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนให้มีครบทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
2. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ขอให้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการประกวด ให้
เหมาะสมกับช่วงระยะเวลา การเฉลิมฉลอง 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 10/2559
ประธานแจ้ง ที่ป ระชุม ว่า จะประชุม คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้ง ที่ 10/2559
ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
เลิกประชุมเวลา 16.15 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

