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รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 7/2559
วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 2/207
-------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อาจารย์ชุติมา
3. อาจารย์ชลิดา
4. อ.ศศิวิมล
5. อาจารย์ ดร.วราภรณ์
6. ผศ.สุวรรณา
7. อาจารย์สาธิตา
8. อาจารย์วิภาศิริ
9. อาจารย์ชญานุตม์
10. อาจารย์สุกัญญา
11. อาจารย์นิเวศ
12. อาจารย์ชนิตตา
13. อาจารย์ญาณเทพ
14. อาจารย์วีรวิชญ์
15. อาจารย์วันวิสา
16. อาจารย์อรวรรณ
17. นางภัคจิรา
18. นางสุภรัตน์
19. น.ส.รสสุคนธ์

บริสุทธิ์
ธนูธรรมทัศน์
แสนวิเศษ
สุทธิสาร
ทรัพย์รวงทอง
พันแสง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
(แทน) หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
สังข์พงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
แจ้งแสงทอง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
บุญพระเกศ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทองแห้ว
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
เผื่อนทิม
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม
โชติช่วง
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
อารมย์อุ่น
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
บุญส่ง
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
แย้มกระจ่าง หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ด่านวราวิจิตร หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
แท่นทอง
หัวหน้าสานักงานคณบดี
เครือวงษา
เลขานุการ
ดีขา
ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์

ติดภารกิจ
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เริ่มประชุม เวลา 13.15 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 หลั ก สู ต รหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้สาขาวิชาดู
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไป แผนการศึกษา และคาอธิบายรายวิช าหมวดศึกษาทั่ว ไป ดูจาก
เอกสารหมายเลข 1
1.2 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ดูจากเอกสารหมายเลข 2 โดยมีประเด็นดังนี้
1. การมีผลบังคับใช้
2. มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5. อาจารย์ผู้สอน
6. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร
1.3 ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตฐานหลั กสู ต รระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ให้สาขาวิชาดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้
1.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุมศึกษา พ.ศ.2558
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุมศึกษา พ.ศ.2558 ให้
สาขาวิชาดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้
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1.5 สรุปผลการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2559
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะ
มนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้มีการกากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2559 เพื่อให้
สาขาวิชาดาเนินการให้ตรงกับระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาเนินการเรียบร้อย
ภาษาจีน
ดาเนินการเรียบร้อย
ภาษาญี่ปุ่น
ดาเนินการเรียบร้อย
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ดาเนินการเรียบร้อย
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ดาเนินการเรียบร้อย
ศิลปกรรม
ดาเนินการเรียบร้อย
นิติศาสตร์
ดาเนินการเรียบร้อย
รัฐประศาสนศาสตร์
ดาเนินการเรียบร้อย
สังคมศึกษา
ดาเนินการเรียบร้อย
ภาษาไทย
ดาเนินการเรียบร้อย
ดนตรีศึกษา
ดาเนินการเรียบร้อย
การปกครองท้องถิ่น
ดาเนินการเรียบร้อย
งานกิจการนักศึกษา
ดาเนินการเรียบร้อย
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ดาเนินการเรียบร้อย
ภาควิชาสังคม
ดาเนินการเรียบร้อย
1.6 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัด ทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่านความ
เห็ น ชอบจากสภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 แล้ ว โดยทางกอง
นโยบายและแผนจะเปิดระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี 3 มิติ เพื่อให้ หน่วยงานเบิกจ่าย
งบประมาณ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ที่แต่ละสาขาวิชาได้รับ ขอให้สาขาวิชาตรวจสอบกิจกรรมที่ได้รับว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
และให้แจ้งที่สานักงานคณบดี
อาจารย์ ชุ ติ ม า ธนู ธ รรมทั ศ น์ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
หั ว หน้ า ส านั ก งานคณบดี คุ ณ ภั ค จิ ร า แท่ น ทอง ขอตรวจสอบวั ส ดุ ทุ ก รายการของสาขาวิ ช าที่
ดาเนินการจัดซื้อ
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อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่ม หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา เสนอว่า ให้
คณะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุของสาขาวิชา และของคณะ โดยมีตัวแทน จานวน 3 คน ดังนี้
1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2. ตัวแทนจากภาคสังคมศาสตร์ 1 คน
3. ตัวแทนจากภาคมนุษยศาสตร์ 1 คน
1.7 งบประมาณการจัดซื้อโต๊ะทางาน เก้าอี้ และตู้ทึบบานเลื่อน
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า ตาม
รายการที่ทางสาขาวิชาจัดส่งมา โดยพิจารณาจากโต๊ะและเก้าอี้ที่มีอายุการใช้งานนามและเก่ามาก จึง
ให้สาขาวิชาสารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ของสาขาวิชา ได้จัดสรรงบจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ และตู้ทึบให้ทุกสาขาวิชา
1.8 การใช้ห้องปฏิบัติกาต่างๆ
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า การใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 2/201 และห้อง 2/206 และห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้อง 2/304
อาจารย์ท่านใดต้องการใช้ห้องปฏิบัติสามารถทาเรื่องขอจองใช้ได้ที่สานักงานคณบดี โดย ห้อง 2/201
จะใช้เรียน และห้อง 2/206 จะเปิดบริการนักศึกษา แต่ต้องรอเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์คนใหม่
1.9 แจ้งการตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์
อาจารย์ ชุ ติ ม า ธนู ธ รรมทั ศ น์ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ -ครุภัณฑ์ จะเข้าตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ -ครุภัณฑ์ งวดตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 โดยจะขอเข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน
2559 จึ งขอความร่ว มมือสาขาวิช าเตรียมครุภัณฑ์ให้ พร้อมการรับตรวจจากคณะกรรมการ และ
จะแจ้งให้ทราบวันที่ตรวจให้ทราบภายหลัง
1.10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา
ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4
อาจารย์ ชุ ติ ม า ธนู ธ รรมทั ศ น์ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กาหนดปฏิทินการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สาหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1-4 ดังนี้
1-30 พ.ย. 59 ยื่นคาร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ
1-26 ธ.ค. 59 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และนักศึกษาตกค้าง พบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนออนไลน์ และพิมพ์ใบลงทะเบียนชาระค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร

5
19 ธ.ค. 59
เริ่มการเรียนการสอน
27 ธ.ค. 59
เริ่มปรับผู้ชาระค่าลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด
2-3 ม.ค. 60 หยุดชดเชย
5-19 ม.ค. 60 ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา
9 ม.ค.-9 ก.พ. 60 นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559
ยื่นเรื่องขอสาเร็จการศึกษาออนไลน์
6-10 ก.พ. 60 สอบกลางภาค
13 ก.พ. 60 หยุดชดเชย
24 มี.ค. 60
คณะจั ด ท าประกาศผู้ ไ ม่ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า สอบปลายภาค
การศึกษาที่ 2/2559
31 มี.ค. 60
วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาลงทะเบียน ภาคการศึกษา
ที่ 2/2559
5 เม.ย. 60
วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 1/2559
และวันสุดท้ายของการเรียนการสอน
6 เม.ย. 60
หยุดชดเชย
10-14 เม.ย. 60 หยุดชดเชย
17-21 เม.ย. 60 สอบปลายภาค
24-28 เม.ย. 60 สอบปลายภาค
8 พ.ค. 60
คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
ประจาภาคการศึกษาของรายวิชาในคณะ และคณะรวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา
7 มิ.ย. 60
สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญา
23 มิ.ย. 60
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา
1.11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา
ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5
อาจารย์ ชุ ติ ม า ธนู ธ รรมทั ศ น์ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กาหนดปฏิทินการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สาหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 5 ดังนี้
16-30 ก.ย. 59 ยื่นคาร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ
3 ต.ค. 59
เริ่มการเรียนการสอน
3-25 ต.ค. 59 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 และนักศึกษาตกค้า ง พบอาจารย์ ที่
ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนออนไลน์ และพิมพ์ใบลงทะเบียนชาระค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร
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24 ต.ค. 50
หยุดชดเชย
26 ต.ค. 59
เริ่มปรับผู้ชาระค่าลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด
1-21 พ.ย. 59 ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา
1 พ.ย.-1 ธ.ค. 59 นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559
ยื่นเรื่องขอสาเร็จการศึกษาออนไลน์
5 ธ.ค. 59
หยุดชดเชย
12 ธ.ค. 59
หยุดชดเชย
2-3 ม.ค. 60 หยุดชดเชย
6 ม.ค. 60
คณะจั ด ท าประกาศผู้ ไ ม่ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า สอบปลายภา ค
การศึกษาที่ 2/2559
13 ม.ค. 60
วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาลงทะเบียน ภาคการศึกษา
ที่ 2/2559
20 ม.ค. 60
วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 1/2559
และวันสุดท้ายของการเรียนการสอน
1 ก.พ. 60
คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
ประจาภาคการศึกษาของรายวิชาในคณะ และคณะรวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา
8 ก.พ. 60
สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญา
17 ก.พ. 60 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา
1.12 แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ
นางสาวรสสุ คนธ์ ดีขา นักวิช าการเงินและบัญชี แจ้งให้ ทราบว่า คณะ
มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ได้มีการจัด เล่ มแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ หั ว หน้า
สาขาวิช าใช้เป็น คู่มือในการจัดทาการเบิกจ่ายงบประมาณของสาขาวิช า รายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 9

ระเบียบวาระที่ 2
พ.ศ. 2559

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559 วันพุธที่ 14 กันยายน
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559 วันพุธที่
14 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 4 ข้อ 1.7 ให้แก้ไขคาว่า “หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ”
เป็น “หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต”
หน้าที่ 5 ข้อ 4.2 คาว่า พันธกิจ ฉีกคา
หน้าที่ 5 ข้อ 5.1 คาว่า “ร้านอาหารลอละอองทองธาร” เป็น “ร้านอาหาร
ล.ละอองธารทอง”
หน้าที่ 6 ข้อ 5.2 แก้ไขคาว่า “บ้าง” เป็น “บาง” และ คาว่า “ไม่ใช่” เป็น “ไม่
ใช้”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ขอข้อมูลจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์สาขาวิชา
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะให้
สาขาวิชาส่งเอกสารประชาสัมพันธ์สาขาวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อหลักสูตร, ปรัชญา, วิสัยทัศน์,
พันธกิจ, คุณลักษณะบัณฑิต, คุณสมบัติผู้สมัคร, งานที่ทาเมื่อจบการศึกษา และอื่นๆ ที่ต้องการจะ
นาเสนอ พร้อมแผ่นซีดีรูปภาพที่จะลงประชาสัมพันธ์สาขาวิชา หรือสาขาวิชาได้จะออกแบบในรูปแผ่น
พับเองก็ได้ ข้อมูลดังกล่าวจะนามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และมหาวิทยาลัยจะจัดงาน Open
House ดังนั้นจึงต้องมีการประชาสัมพันธ์คณะ และสาขาวิชา เป็นการปรับภาพลักษณ์ของสาขาวิชา
และคณะ ให้ส่งรายละเอียดภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ที่คุณระวีวรรณ นาคโชติ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาศึ กษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า คณะได้จัดทา
(ร่ า ง) คาสั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการรายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ให้
สาขาวิชาตรวจสอบคณะกรรมการของสาขาด้วย ดังนี้
อาจารย์ ช นิ ต ตา โชติ ช่ ว ง หั ว หน้ า สาขาวิ ช าภาษาไทย แจ้ ง ว่ า สาขาวิ ช า
ภาษาไทย ให้เพิ่มคณะกรรมการ 2 ท่าน คือ อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น และ อาจารย์ปริญญา เงินพลอย
อาจารย์วิภาศิริ แจ้งแสงทอง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. แจ้งว่า วิชา
ศท 0011213 ภาษาอาเซีย นเพื่อ การสื่ อ สาร และ ศท 0011214 ภาษาและวัฒ นธรรมอาเซีย น
ศักยภาพอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษไม่สามารถสอน 2 รายวิชานี้ได้
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อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม แจ้งว่า ให้แก้ไขชื่ออาจารย์
พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม เป็น ผศ.วิบูลย์ จันทร์แย้ม
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ว่ า ในรายวิ ช า
ศท 0022011, ศท 0022204 การรู้สารสนเทศ ให้ เพิ่มชื่อ อาจารย์ ดร.มยุรี ทรัพย์เที่ยง และในกลุ่ม
สังคมศาสตร์ ให้ตัด หมายเลข 1, 2 และ 14
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ตารางสรุปรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอน
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า คณะได้สรุปรายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่เปิดสอน ดังเอกสารหมายเลข 12
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้
ตาแหน่งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ได้ว่าง เนื่องจาก อาจารย์พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม มหาวิทยาลัย
ไม่ต่อสัญญา ดังนั้น คณะต้องเลือกหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์คนใหม่
เลิกประชุม เวลา 15.30 น.
นางสุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

