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 รายงานการประชุมอาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ครั้งที่  1/2557 

วันจันทร์ที่  17  มีนาคม  2557  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น 3    อาคารส านักงานคณบดี  

 
ผู้มาประชุม  
      จ านวน 48 คน     คิดเป็นร้อยละ 89 
ผู้ไม่มาประชุม   

จ านวน 6 คน   คิดเป็นร้อยละ  11 
  
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.   

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
วาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

1.1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
1. แนะน าอาจารย์ใหม่ 2 ท่าน อาจารย์ไตรภพ บุญธรรม สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  อาจารย์ภัทรภร 

ภควีระชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  และอาจารย์กลับจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
อาจารย์เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว สาขาการผลิตพืช อาจารย์วรินธร ยิ้มย่อง สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 

2. การจัดการเรียนการสอน ตลอดภาคเรียนที่ผ่านมาไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ค าสั่ง การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และช่วงปิดภาคเรียนขอให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ค าสั่งของคณะ และค าสั่งมหาวิทยาลัย ติดตามข่าวสารของคณะทาง  Email Outlook หรือ SMS  เน้นย้ าให้
อาจารย์ทุกท่าน ได้ไปพัฒนาบุคลากร  น าเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ 
และได้ท าผลงานทางวิชาการ 

3. บทบาทหน้าที่จรรยาบรรณ ของอาจารย์ ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดี ยึดถือปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ    
เข้าใจในบทบาทของอาจารย์  บทบาทของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์  รอบประเมินนี้ ขอให้อาจารย์ทุกท่านกรอกแบบ
ประเมินตามที่คณะก าหนด ยื่นพร้อมแฟ้มสะสมผลงาน แบบค านวณภาระงานขั้นต่ า และอ้างอิงประกอบการคิด 

5. จากที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  work shop น าแผนไปสู่การปฏิบัติตาม
วาระเร่งด่วน Professional University  โดยให้ความส าคัญกับการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ :Hands On  
พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม :Research & Innovations  ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ :Internationalization 
และการบริหารจัดการสมัยใหม่ :Modern Management  ได้น าเสนอแผนพัฒนาอาจารย์ และเรื่องของ  One 
Teacher : One Text ; One Research พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคท่ีจะท าให้การพัฒนาไม่สัมฤทธิ์ผล ซึ่งอาจารย์ที่
จะด าเนินโครงการวิจัย สามารถเสนอขอสนับสนุนเงินจากกองทุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยได้   
 

วาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 3/2556         
รับรอง 
 

วาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
  ไม่มี  
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วาระท่ี  4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
1. คณะจัดโครงการพัฒนาบุคลากรส าหรับสายสนับสนุน วันที่ 1-4 เมษายน 2557พร้อมทั้งศึกษาดู

งานในภาคใต้ และการไปพัฒนาบุคลากร อบรม สัมมนาของอาจารย์ ขอให้ด าเนินการขออนุญาตไปราชการหรือ
เสนอขออนุมัติเบิกเงิน จัดท าล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันท าการ  

 มติที่ประชุม   ทราบ 
2. การจัดซื้อวัสดุฝึก ด าเนินการให้แล้วเสร็จในสิ้นเดือนสิงหาคม  และขอมอบให้หัวหน้าสาขาวิชา

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุฝึก และงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในสาขาวิชา 
มติที่ประชุม   ทราบ 

3. การสอบปลายภาค เรียนที่ 2/2557 ก าหนดรายงานผลการเรียน Onlineวันที่ 21 มีนาคม 2557 
เวลา 16.30 น.  รายงาน มคอ. 5 หรือบันทึกการสอน 30 วันหลังสิ้นภาคเรียน (วันที่ 10 เมษายน 2557) และ
อนุมัติผลการเรียน วันที่ 24 มีนาคม 2557 

 มติที่ประชุม   ทราบ 
4. การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(สอบตรง) ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 

16 มีนาคม 2557 จ านวนผู้เข้าสอบ 680 คน จากจ านวน 901 คน ซึ่งเกินจากแผนรับ จึงขอความร่วมมืออาจารย์
ทุกท่านที่มีรายชื่อตามค าสั่งรับนักศึกษาใหม่ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย เนื่องจากนักศึกษามีจ านวนมาก  
ประกาศผลสอบ วันที่ 24 มีนาคม 2557 และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 มีนาคม 2557  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
วันที่ 29 มีนาคม 2557 

มติที่ประชุม   ทราบ 
5. การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ตามการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้ก าหนดทุกชั้น

ปี เปิดเรียน 18 สิงหาคม 2557 จัดแผนการเรียนใหม่ให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาไม่ช้ากว่าแผนการ
เรียนเดิม ซึ่งก าหนดเป็นภาคปกติ และภาคพิเศษ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เข้า
ศึกษาปีการศึกษา 2557) ภาคฤดูร้อน/2557 ภาคปกติและภาคพิเศษเปิด 1 มิถุนายน 2558  กลุ่มท่ีสองนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 (เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556)  ให้ปรับลดภาคการศึกษาปกติจากแผนเดิมหนึ่งภาคการศึกษา และ
เพ่ิมภาคการศึกษาฤดูร้อนจากแผนเดิมอีก 2 ภาคการศึกษาทดแทน และก าหนดภาคการศึกษาพิเศษ ( 4เดือน) 
เพ่ือใช้ส าหรับนักศึกษาที่ออกฝึกงานสหกิจศึกษา  จัดแผนการศึกษานักศึกษาเก่าในภาคฤดูร้อนให้มีหน่วยกิต รวม
ได้ไม่เกินภาคการศึกษาละ 12 หน่วยกิต  ภาคฤดูร้อน 2556 ช่วง 17 มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2557 ภาค
การศึกษาพิเศษ2557(4เดือน) ช่วง 17 มีนาคม - 10 สิงหาคม 2557  ภาคฤดูร้อนพิเศษ2557 ช่วง 2 มิถุนายน - 
10 สิงหาคม 2557 

 มติที่ประชุม   ทราบ 
6. การฝึกงานนักศึกษา และปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ขอให้อาจารย์นิเทศนักศึกษาได้ตรวจสอบ

เส้นทางและก าหนดการวันออกนิเทศ ซึ่งรอบนี้ขอให้สาขาพิจารณาเลือกเฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรม  โดยอาจารย์
นิเทศทุกท่านมีภารกิจในการสัมภาษณ์สถานประกอบการการ เกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิต และรายงานคณะ 

มติที่ประชุม   ทราบ 
7. อาจารย์ไปฝังตัวสถานประกอบการ เสนอขออนุมัติโครงการใหม่  ระบุหัวข้อ ระยะเวลา 

งบประมาณ เป้าหมายและตัวชี้วัด ซึ่งขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จใน เดือนพฤษภาคม เพ่ือจะได้ไปฝั่งตัวในช่วง
เดือนมิถุนายน  

 มติที่ประชุม   ทราบ 
8. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 แจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการให้เตรียม

เอกสารรายงานประเมินตนเองระดับสาขาวิชา ติดตามการเรียนการสอน วิจัย เพ่ือตรวจประเมินรอบ 9 เดือนใน
เดือนเมษายน  2557  และก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาและระดับคณะ 
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ประมาณเดือน มิถุนายน -กรกฎาคม 2557  ซึ่งในปีการศึกษา 2555 (SAR 55) จะตรวจระดับคณะ วันที่ 27 - 28 
มีนาคม 2557 โดยคณะต้องด าเนินการเตรียมรับตรวจ และต้องจัดเตรียมหาตัวแทนแต่ละกลุ่มมาสัมภาษณ์  

มติที่ประชุม   ทราบ 
9. ช่วงปิดภาคเรียนจะด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จึงขอให้ประธานหลักสูตร เข้าใจใน

บทบาทหน้าที่ และเตรียมการพัฒนาหลักสูตร ระดับบัณฑิต 3 หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี 7 สาขา 
ให้เสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2557 โดยให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบของมหาวิทยาลัยฯ 
รวมถึงแนวทางและเงื่อนไขการจัดท าหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีการประเมินคุณสมบัติเฉพาะบัณฑิต เพื่อการ
พัฒนาหลักสูตร 

มติที่ประชุม   ทราบ 
10.  โครงการ One Teacher : One Research : One Text ประจ าปี 2557 อาจารย์ที่ไม่มี

โครงการงานวิจัยในปี 2557 ให้เสนอของบประมาณ โดยใช้แบบฟอร์มงานวิจัยเงินรายได้ ส่งภายในวันที่ 26 
มีนาคม 2557 ส่วนต ารา อาจารย์ที่แจ้งชื่อไว้ด าเนินการในปี 2557 ให้จัดท าเอกสารต าราและกรอกเอกสารตามที่
ก าหนดส่งให้สาขาวิชา พร้อมรายละเอียด 

 มติที่ประชุม   ทราบ 
11.  จากการประชุมการด าเนินงานสมุดกิจกรรมนักศึกษา(กพน.) ในเรื่องการพัฒนานักศึกษาในด้าน 

soft  skill โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยให้มุ่ง 2 ด้าน คือ ด้านภาษา  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อ
เตรียมรับ AEC และ ด้าน IT ขอให้อาจารย์ทุกท่านได้ช่วยกันผลักดันในเรื่องนี้ด้วย โดยผลการส ารวจการสอบ
ภาษาอังกฤษ ใช้โปรแกรม  Teel me more จากจ านวนนักศึกษา 6,000 คน พบว่า นักศึกษาได้รับ B1  จ านวน 
1 คน (B1 = ความรู้ในระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษาแล้ว)นักศึกษาได้รับ B๐  จ านวน 200 คน (B๐ = ความรู้
ในระดับก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี)และนักศึกษาได้รับคะแนนต่ ากว่า B๐ จ านวน 5,000 คน ส่วนคุณลักษณะ
การพัฒนานักศึกษาด้านอื่น เช่น ภาวะการเป็นผู้น าการท างานเป็นทีม จิตอาสา ให้สอดแทรกไปในรายวิชาของ
หลักสูตรและมอบทีมพัฒนานักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ขับเคลื่อนต่อไป 

มติที่ประชุม   ทราบ 
12.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( Student Activity Transcript) ที่เคยรายงานให้ที่ประชุมทราบนั้น 

ผลการน าเข้าหารือในสภามหาวิทยาลัย ท่านอธิการบดีสรุปว่า อยากให้เป็นแบบสมัครใจ ยังไม่อยากให้บังคับ คือ 
หลักสูตร 4 – 5 ปี ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  กิจกรรมวันส าคัญของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมการเดินการกุศล  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา  
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  และกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษา  โดยนักศึกษาท่ีเข้าร่วมจะได้รับใบรับรอง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษา (Student Activity -  Transcript) อีก 1 ใบ นอกเหนือจาก Transcript วิชาการ    

มติที่ประชุม   ทราบ  
13. ปฏิทินการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 ดังนี้ 

- วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2557 ปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัย จัดก่อนเปิดภาคเรียน 
- วันที่ 1 – 13 สิงหาคม 2557 กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ (2 สัปดาห์) 
- วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ไหว้ครูมหาวิทยาลัย 
- วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เปิดภาคเรียน 

มติที่ประชุม   ทราบ 
14. จากการประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งข่าวสารดังนี้ 

1) การเก็บเงินค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุหมู่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 เก็บในอัตรา 200 
บาท/คน  นักศึกษาเก่า 140 บาท/คน โดยค่าสินไหมทดแทนเท่าเดิม คือ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ครั้งละ 
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20,000 บาท  กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 160,000 บาท  เริ่มคุ้มครองวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.00 
น. ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น. 

2) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ขณะนี้จ านวนเงินกองทุนมีไม่เพียงพอ ส าหรับ
นักศึกษาใหม่ 2557 ที่ต้องการกู้ยืมให้ไปใช้ กองทุนที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  แทน ส าหรับคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สามารถกู้ยืมได้ใน 6 สาขา ยกเว้น สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เนื่องจากเป็นเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะเน้นสาขาที่ขาดแคลนจึงได้รับสิทธิให้กู้ยืม  

3) มทร.ธัญบุรี มีแนวทางสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยมี
ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ณฐา  คุปตัษเฐียร เป็นผู้ประสานงาน โดยการด าเนินงานที่ผ่านมามีนักศึกษาต่างชาติที่เดินทาง
มาแลกเปลี่ยนยัง มทร.ธัญบุรี (Foreign Students come to RMUTT for Exchange) ดังนี้ 

- ปี 2555นักศึกษาจาก State Polytehnic of Jember, Indonesia จ านวน 15 คน ศึกษาท่ี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- ปี 2556 นักศึกษาจาก Seoul Women’s University, Korea Visiting for Cultural 
Exchange จ านวน 10 คน และนักศึกษาจาก Hong Duc University, Vietnam Visiting for Cultural 
Exchange จ านวน 9 คน มาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะอ่ืนของ
มทร.ธัญบุรี   

-  ปี 2557 นักศึกษาจาก Seoul Women’s University, Korea Visiting for Cultural 
Exchange จ านวน 10 คน มาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะอ่ืนของมทร.
ธัญบุรี และนักศึกษาจาก State Polytechnic of Jember, Indonesia มาศึกษาที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จ านวน 19 คน 

4) มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการอบรม Computer Literacy IC3 Camp (ครั้งที่ 1) ให้กับนักศึกษา 
โดยให้นักศึกษาท่ีมาร่วมโครงการได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน จากกระทรวง 
ICT กระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย โดยคณะ ก าหนดอบรม วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 
2557 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องอบรม iwork 201  สอบวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 
น. (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 

5) การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพ่ือพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย  
ประจ าปี 2557 โดย มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพ ก าหนดจัดในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ในการจัดมีดังนี้ 

- เพื่อให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงบทบาทของสถาบันที่ต้องให้
ความส าคัญในการสร้างนิสิต นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม   

- เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ และรวมพลังในการขับเคลื่อนการ
พัฒนานิสิต นักศึกษา เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์การพัฒนานิสิต 
นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตอุดมคติไทย 

6) มทร.ธัญบุรี ก าหนดจัดโครงการสัมมนาสมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษา ประจ าปี 2557 ในวันที่ 1 – 4 เมษายน 2557 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

7) มทร.ธัญบุรี ก าหนดจัดโครงการ 5th University Scholars Leadership Symposium 2014 
วันที่ 1 – 7  สิงหาคม 2557  ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  โดยให้คณะ คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเรียน
ดี ท ากิจกรรมเก่ง สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี ไปเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งได้แจ้งให้หัวหน้าสาขา
รับทราบ และคัดเลือกนักศึกษา 
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8) กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ว.( New Voter) มทร.ธัญบุรี ก าหนดให้มีการด าเนินงานการ
รณรงค์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมเมธาวี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 09.00 
– 15.00 น. ทางมหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์คณะ จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 15 คน  

9) ได้ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ว.ล่วงหน้า วันที่ 23 มีนาคม 2557 จะรับสมัครนักศึกษา 
และเจ้าหน้าที่  ปฏิบัติงาน จ านวน 3 วัน ค่าจ้าง 1,000 บาท  ดังนี้ 

   - วันที่ 20 มีนาคม 2557   เข้ารับการอบรม 
  - วันที่ 22 มีนาคม 2557   จัดเตรียมคูหาเลือกตั้ง  
  - วันที่ 23 มีนาคม 2557   ประจ าหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า 

แจ้งหัวหน้าสาขา ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจสมัคร (สมัครได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา)      
 มติที่ประชุม   ทราบ 

15. ก าหนดการจัดงานสืบสานสงกรานต์ไทย  2 กิจกรรม ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม  โดย
คณะ ก าหนดจัดในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ณ บริเวณอาคารส านักงานคณบดี  และมหาวิทยาลัย ก าหนดจัดใน
วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557  ณ หอประชุมใหญ่ 

มติที่ประชุม   ทราบ 
 16. ขอให้อาจารย์ได้แจ้งและสร้างความเข้าใจต่อนักศึกษาในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ตามประกาศก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา “มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม” เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ควบคู่กับคุณลักษณะด้านความรู้วิชาการ 
วิชาชีพและทักษะด้านสังคม  

มติที่ประชุม   ทราบ 
 

วาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
   ไม่มี 

 
วาระท่ี  6  อ่ืนๆ 
   ไม่มี 
 
เลิกประชุม เวลา  11.30  น.        
 
 
        (นางสาวพรรณปพร  โภคัง) 
                                                                                    ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 


