รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ 9/2561
วันที่ 26 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
--------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
9. ผศ.ดร.สุธี พรรณหาญ
2. ผศ.พนิดา ชาตยาภา
10. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
3. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
11. อาจารย์พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
4. อาจารย์นันทิยา รักตประจิต
12. อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน
5. ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
13. อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว
6. ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
14. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร
7. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
15. อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
8. อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
16. อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
รายชื่อกรรมการผู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
2. อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวจนา
3. อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
2. อาจารย์สายนภา วงศ์วิศาล
3. ผศ.กานน สมร่าง
4. นางสาวสายพิน ทาทอง
5. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
6. นางสมฤดี คัชมาตย์

7. นายกิตติภัค สุดสะกรี
8. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
9. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
10. นายกาพลศักดิ์ มณีงาม
11. นางสาวชญานิศ ศรีบุญสม
12. นางสาวณัฏฐ์ชฎามณฑ์ แจ่มฟ้า

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการ และงานวิจัย มีเรื่องแจ้งให้
ทราบเกี่ยวกับงานวิชาการ ดังนี้
1.1 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษา 1/2561
มีกาหนดการในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย

เรื่ อ ง “การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น” โดยวิ ท ยากร ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กั น ต์ ฤ ทั ย คลั ง พหล และ
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสื่อการสอนของนักศึกษา
จากนั้นทางฝ่ายวิชาการจะแจกแบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร และใบขอจบการศึกษาให้แก่นักศึกษา
สาหรับทาการตรวจสอบและส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อให้อาจารย์ได้
ตรวจสอบและส่งคืนให้กับหัวหน้าหมู่เรียนและนาไปจ่ายเงินค่าใบ Transcript จานวน 100 บาท ในวันที่
25 ตุลาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 การจัดตารางสอน รายชื่อผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2561
ทางสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีบันทึกขอให้ทุกหลักสูตร และกลุ่มวิชาชีพครู
ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา รายชื่อผู้สอน ที่จะเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2561 (ดังเอกสารแนบ) หากมี
การปรับเปลี่ยนชื่ออาจารย์ผู้สอนขอให้ดาเนินการแก้ไขมาในเอกสารดังกล่าว แต่สาหรับวัน -เวลาเรียน
ห้องเรียน วัน-เวลาสอบ และห้องสอบ ขอให้คงตามที่ทางสานักส่งเสริมวิชาการฯได้แจ้งมา ส่วนกรณีที่
รายวิชาไม่ปรากฏละเอี ยด ขอให้พิจารณาตรวจสอบเพื่อยืนยันการเปิดรายวิชา และระบุรายละเอียด
ต่างๆ ได้แก่ รายชื่ออาจารย์ผู้สอน วัน -เวลาสอน ห้องเรียน มาในเอกสาร โดยกาหนดส่งฝ่ายวิชาการ
ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 การส่งเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2561
หลักสูตร และกลุ่มวิชาชีพครู ที่มีความจาเป็นต้องจ้างอาจารย์พิเศษในภาคเรียนที่ 2/2561
ให้ดาเนินการเสนอชื่อ และประวัติอาจารย์พิเศษ ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
ในเดือนตุลาคม 2561 โดยอาจารย์พิเศษสามารถสอนได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/สัปดาห์ และไม่เกินร้ อยละ
50 ของรายวิชาสาหรับหลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน 2558
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 การขอเปลี่ยนชื่ออาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษ)
สืบเนื่องจากการอนุมัติอาจารย์พิเศษในภาคเรียนที่ 1/2561 ให้ทางหลักสูตรหรือทางกลุ่ม
วิชาชีพครู ที่มีการจ้างอาจารย์พิเศษ ดาเนินการทาบันทึกขอเปลี่ยนชื่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว
ให้ถูกต้อง
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 การปรับปรุงหลักสูตรของกลุ่มวิชาชีพครู
เนื่องจากในปีการศึกษา 2562 กลุ่มวิชาชีพครูครบกาหนดวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตร ทาง
ฝ่ายวิชาการจึงทาเอกสารสาหรับการตรวจสอบคาอธิบายรายวิชา และ Curriculum Mapping ซึ่งจะ
นัดประชุมทุกกลุ่มวิชาชีพครูในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยจะแจ้งวันเวลาและสถานที่ให้ทราบภายหลัง
ส่วนหลักสูตรที่ครบกาหนดวงรอบสาหรับปรับปรุงหลักสูตร ขอให้ดาเนินการตรวจสอบรายวิชาสาหรับ

ปรับปรุงหลักสูตร และส่งให้อนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ตามกาหนดการที่ สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเทียนแจ้งมา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6 การส่งรายชื่อโรงเรียนสาหรับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (practicum 2)
ขอให้ทุกสาขาวิชา ส่งรายชื่อโรงเรียนและรายชื่อนักศึกษา พร้อมชื่ออาจารย์นิเทศก์ ในรายวิชา
การฝึ กปฏิ บั ติ วิช าชีพ ครู 2 ภายในวัน ที่ 4 ตุ ล าคม 2561 เพื่ อที่ ทางฝ่ า ยฝึ กประสบการณ์ จะได้
ดาเนินการทาหนังสือขอความอนุเคราะห์การรับนักศึกษาส่งไปยังโรงเรียน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.7 กาหนดการส่งเกรด รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และรายวิช าการฝึ กปฏิบัติ
วิชาชีพครู 1
จากปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้กาหนดวันส่งเกรดวันสุดท้ายของนักศึกษาชั้นปีที่ 5
ในวั น ที่ 5 ตุ ล าคม 2561 ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 5 ยั ง อยู่ ใ นระยะเวลาของการปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษา
มติที่ประชุม เห็นควรให้ขยายวันสุดท้ายของการส่งเกรดออกไป เนื่องจากโรงเรียนที่นักศึกษา
ได้ ป ฏิ บั ติ ก ารสอนยั ง ไม่ ปิ ด ภาคเรี ย น นั ก ศึก ษาจ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ การสอนในโรงเรี ย นให้ ค รบ
ระยะเวลาที่โรงเรียนกาหนด ทางผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงจึงจะประเมินคะแนนการฝึกสอนของ
นักศึกษาให้ มติที่ประชุมจึงเห็นควรให้ขยายเวลาการส่งเกรดของนักศึกษาเป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2561
1.8 งบประมาณที่ เ หลื อ จากโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ฯ โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ของปีงบประมาณ 2560
เนื่องจากการดาเนินโครงการในปีงบประมาณ 2560 แต่ละกิจกรรมยังคงเหลืองบประมาณ
สาหรับจัดทารูปเล่มกิจกรรมละ 4,950 บาท จึงขอให้ทุกหลักสูตรที่เป็นเจ้าของกิจกรรมได้ดาเนินการ
จัดทารูปเล่ม เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
1.9 การนั ด หมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ฯ โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเข้าร่วมประชุม
ขอเชิญผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 เข้าร่วมประชุมเรื่องงบประมาณ
สาหรับดาเนินโครงการในระยะที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 12.30 น. ณ ห้อง 7202
อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
มติที่ประชุม รับทราบ

1.10 สรุปรายงานผลการประชุมวิชาการกับคุรุสภา เรื่อง PLC พลังครูขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย
ผศ.กานน สมร่าง อาจารย์ประจาหลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป สรุปรายงานผลการ
ประชุม เรื่อง PLC พลังครูขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์
ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 พร้อมด้วย
อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขา และอาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ ดังนี้
๑. การประชุมดังกล่าวมีทั้งส่วนที่ประชุมโดยแยกจัดเป็นห้องย่อยๆ ตามหัวข้อที่สนใจ ซึ่งได้
เลือก เข้าฟังในหัวข้อที่เกี่ยวกับ PLC เนื้อหาจะเป็นหลักการทั่วไป เกี่ยวกับการดาเนินงาน ส่วนแนว
ปฏิบัติขึ้นอยู่กับแต่ละที่จะกาหนดวิธีการอย่างไร ในการสัมมนานี้ทางคุรุสภาได้เ ชิญ รศ.ดร.ไมตรี จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นผู้แบ่งปันประสบการณ์
๒. ในงานครั้งนี้ได้มีการจัดแสดงผลงานของโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จ มานาเสนองานด้วย
เรียกชื่อว่า หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม โรงเรียนที่นาเสนอมีทั้งในส่วนของโรงเรียนสพฐ. อาชีวศึกษา
และ กทม. ผลการศึ กษาพบว่า ส่ว นมากโรงเรียนมีความสนใจ และตื่นตัว เรื่อง PLC มาก มีการนา
กระบวนการ PLC มาให้ นักเรียนร่วมกันทา และสร้างสรรค์ผลงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังพบว่า
โรงเรียนที่ประสบความสาเร็จในการทา PLC ก็จะมีการกาหนดรูปแบบการสอนและการเรียนของตนเอง
ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ
สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้
1. ได้รับความรู้ และรับทราบถึงแนวทางที่หลากหลาย เพื่อนามาทาโครงการ และงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับกับนักศึกษาต่อไป
๒. การทา PLC ต้องเป็นการทางานในรูปของการบูรณาการแบบสหวิทยาการ และความพร้อม
เพรียงของหมู่คณะ ตลอดจนการยอมรับซึ่งกันและกัน จึงจะทาให้ประสบความสาเร็จได้
๓. ได้เห็นความก้าวหน้าทางวิชาการของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแต่ละโรงเรียน
ก็พยายามที่จะนาเอาความก้าวหน้าทางวิชาการ มากาหนดเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่มีความชัดเจน
มากขึ้น
ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
เนื่องจากคณะครุศาสตร์เป็นหน่วยผลิตครูออกสู่โรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษา ประกอบ
กับความก้าวหน้าทางวิชาการมีมากมาย และโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็มีการปรับตัวจาก
โรงเรียน และขยายสู่อีกโรงเรียนหนึ่งอย่างชัดเจน ประกอบกับแต่ละโรงเรียนมีการนาเสนอรูปแบบการ
สอนที่มี ลักษณะเฉพาะของตนที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ ทาให้เห็นถึงงานวิชาการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
จึงมีความเห็นว่าคณะครุศาสตร์ ควรกาหนดรูปแบบการสอน รูปแบบการเรียนของคณะเพื่อสะท้อน
ถึงอัตลักษณ์ที่สามารถให้เห็นเป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนสืบไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ บริการวิชาการ และงานวิจัย นาเสนอ
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 จานวน 8 หน้า
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขอเปลี่ยนแปลงเกรดนักศึกษา (รายวิชาของ อ.ณัฐวัตร สุดจินดา)
อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์ เสนอเรื่องการขอเปลี่ยนแปลง
เกรดของนักศึกษา ในรายวิชา คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา รหัสวิชา 1093602 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 ของนางสาวลลิดา กรึ่มกลางดอน โดยมีอาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา เป็นอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากพบว่าเกิด
การผิดพลาดในการคานวณคะแนนของนักศึกษา จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวจาก
75 คะแนน เป็น 82 คะแนน เกรดจาก B+ เป็น A
มติที่ประชุม อนุมัติ
3.2 การปรับตารางการศึกษาสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว ประธานหลักสูตรชี ววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป เสนอเรื่ องการปรับ
ตารางการศึกษาสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เนื่องด้วยทางหลักสูตรได้รับการสอบถามจากทาง
โรงเรียนเรื่องการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในชั้นปีที่ 5 มีความล่าช้ากว่าการเปิดภาคเรียนของ
สพฐ. แต่เนื่องจากการปิดภาคเรียนของทางมหาวิทยาลัยไม่ตรงกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของ สพฐ. ทางหลักสูตร
จึงขอเสนอให้คณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ หาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาของการส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ให้ทันต่อการเปิดภาคเรียนของ สพฐ.
มติที่ประชุม เนื่องจากในปีการศึกษา 1/2562 ยังไม่สามารถปรับตารางการศึกษาให้เป็นไป
ตามที่เสนอพิจารณาได้ เพราะปฏิทินการเรียนของนักศึกษาจะสิ้นสุดการสอบปลายภาคในภาคเรียนที่ 2/2561
ซึ่งเป็นช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2562 จึงจาเป็นต้องออกฝึกปฏิบัติการสอนอย่างเร็วที่สุดในวันที่ 1 มิถุนายน
2562 แต่หากในปีการศึกษาถัดไปมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการเปิดภาคเรียน ให้ตรงกับการเปิด-ปิดภาคเรียน
ของ สพฐ. ทางฝ่ายวิชาการจะดาเนินการในการส่งนักศึกษาปฏิบัติการสอนให้ตรงกับช่วงเปิด -ปิดภาคเรียน
ดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนล่าช้าขึ้นอีก
3.3 การสอบ Exit Exam ของคณะครุศาสตร์
อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว ประธานหลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป เสนอเรื่องการ
สอบ Exit Exam ซึ่ ง การสอบ Exit Exam เป็ น การวั ด ความรู้ ค วามสามารถของนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นมาตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยตามหลักสูตร และเป็นการสร้างความตระหนักกับนักศึกษาให้มีการเตรียมตัว
ก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิช าชีพหรื อการออกไปทางาน การสอบออกมีความส าคัญอีกประการหนึ่งคือ
นักศึกษาครูที่เรียนตั้งแต่รหัส 56 เป็นต้นไป ที่จะต้องสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูก่อนจบจะได้มีโอกาส
สอบก่อนที่จะต้องออกไปสอบจริง เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู การสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูที่คุรุ
สภากาลังจะจัดทาขึ้นนั้นจะส่งผลต่อคุณภาพของนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยนั้นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา จึงมีดาริที่จะดาเนินการในเรื่ องนี้ก่อน โดยการสอบออกนั้น
จะมีการสอบอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการดาเนินการ เช่น การสอบวิชาเอก การสอบวิชาครู การสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ และการสอบเกี่ยวกับความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์
มติที่ประชุม คณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ ขอประชุมหารือเพื่อร่วมวางแผนออกแบบ
และกาหนดกฎเกณฑ์สาหรับการสอบ Exit Exam

3.4 จานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 60 คน ต่อ 1 หมูเ่ รียน
อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว ประธานหลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป เสนอประเด็น
ปัญหา การแบ่งจานวนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีจานวน 60 คน แต่ทางฝ่ายวิชาการฯ จัดให้มีแค่ 1 หมู่เรียน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อบังคับของคุรุสภาที่ให้หมู่เรียนละ 30 คน ซึ่งทาให้เกิดปัญหาในการบริการจัดการนักศึกษา
มติที่ประชุม ขอให้ทางฝ่ายวิชาการฯ แจ้งให้คณะได้รับทราบสาหรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การจั ดหมู่เ รี ย นนั กศึก ษา เพื่อให้ อาจารย์ ที่ ปรึก ษาได้ รับทราบ และสามารถบริ ห ารจั ดการนักศึ กษาได้ แต่
เนื่องจากข้อบังคับของคุรุสภาที่กาหนดให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จานวนต่อหนึ่งห้องเรี ยนเป็น 30
คน จึงขอให้ทางฝ่ายวิชาการฯ ได้จัดหมู่เรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นห้องละ 30 ตามโครงสร้างเดิม
ปิดประชุม เวลา 15.00 น.
นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

