
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  1 

ครั้งที่ 3/2556 2 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 3 

ณ ห้องประชุมส านักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 3 4 

 5 

ผู้มาประชุม 6 

1. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  ร องอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ประธานกรรมการ 7 

2. ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ  8 
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4. ผศ.ดร.ภาวดี ภักด ี ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 10 

5. นายสมโภชน์ ถิ่นปร ุ  แทน ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 11 

6. รศ.สุภาพ ณ นคร  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป      กรรมการและเลขานุการ        12 

7. ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    ผู้ช่วยเลขานุการ   13 

8. นางจินตนา กนกปราน  รองผู้ อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  ผู้ช่วยเลขานุการ 14 

9. น.ส.นวรัตน ์ก าลังเลิศ  นักวิชาการศึกษา      ผู้ช่วยเลขานุการ 15 

 16 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจส าคัญ)  17 

1. ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      กรรมการ 18 

2. รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        กรรมการ 19 

3. ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 20 

4. อ.ปรีชา เครือวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 21 

 22 

เริ่มประชุมเวลา 10.10 นาฬิกา 23 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 24 

 25 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 26 

1.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2556 ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม  27 

2556) 28 

 รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2556 29 

ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556  โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 12,760,000 บาท 30 

งบประมาณเงินแผ่นดิน 2,815,000 บาท รวมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 15,575,000 บาท (สิบห้าล้านห้า31 

แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 6,251,845.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 32 

เบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน 1,986,376.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.56 โดยในไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่าย33 

งบประมาณเงินรายได้ร้อยละ 11.90  ต่ ากว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ในไตรมาสที่ 2 ที่ก าหนดไว้  34 

 35 

/ร้อยละ... 36 

 37 

ร้อยละ 25 ส่วนงบประมาณเงินแผ่นดินมีการเบิกจ่ายร้อยละ 33.16 มากกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงิน38 

แผ่นดินในไตรมาสที่ 2 ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 25 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.1 จึงแจ้ง39 

ที่ประชุมเพ่ือทราบ 40 

ที่ประชุมรับทราบ 41 

 42 
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1.2 จ านวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 1 

 รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป รายงานจ านวนนักศึกษาท่ีคณะแจ้งขอส ารองที่นั่ง2 

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 3 

2556 โดยเปิดท าการสอน 20 รายวิชา จ านวนนักศึกษา 21,113 ราย แบ่งเป็น 385 กลุ่มเรียน ดั งรายละเอียด4 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.2 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 5 

ที่ประชุมรับทราบ 6 

 7 

1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 531/2556 เรื่อง มาตรการและแนวทางเพื่อขับเคลื่อน8 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่เป้าหมาย (เพิ่มเติม)  9 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป แจ้งที่ประชุมความว่า ตามประกาศ10 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 531/2556 เรื่อง มาตรการและแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่11 

เป้าหมาย (เพ่ิมเติม) โดยมาตรการที่เก่ียวข้องกับภารกิจของส านักวิชาศึกษาท่ัวไปคือมาตรการด้านการผลิต12 

บัณฑิต ในเรื่องการทบทวนและปรับระบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพื่อสร้างคุณลักษณะ13 

บัณฑิตที่พึงประสงค์ (คุณลักษณะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21) และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Ready to Work) 14 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 15 

ที่ประชุมรับทราบ 16 

 17 

1.4 ผลการศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย 18 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอผลการศึกษาดูงานและการอบรม ณ 19 

University Putra Malaysia ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดยมีผู้บริหารส านักวิชา20 

ศึกษาท่ัวไป ตัวแทนคณะกรรมการบริหารส านักวิชาศึกษาท่ัวไป และตัวแทนผู้รับผิดชอบรายวิชา จ านวน 10 21 

ท่าน เข้าร่วมศึกษาดูงานและอบรมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. Structure and Management of Centre for 22 

Academic Development 2. Curriculum Structure for Malaysian Higher Education 3. Developing 23 

Effective Learning Outcomes 4. Assessment of Affective Domain 5. Assessment of Soft Skills 6. 24 

Student Centred Learning Approaches และ 7. Integration of Various Domains and Soft Skills in 25 

Teaching and Learning ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.4 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 26 

ที่ประชุมรับทราบ 27 

/1.5... 28 

 29 

1.5 สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของผู้รับผิดชอบรายวิชา  30 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ31 

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย จ านวน 8 32 

ท่าน 10 รายวิชา โดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นแนวปฏิบัติที่ดี จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะด้านการ33 

เรียนการสอน ข้อเสนอแนะด้านการบริหาร และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดั งรายละเอียดตามเอกสาร34 

ประกอบวาระการประชุมที่ 1.5 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 35 

ที่ประชุมรับทราบ 36 

 37 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 38 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 และมีมติรับรองรายงาน39 

การประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  40 
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วาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 2 

 3.1 การจัดสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  3 

 ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ4 

พิจารณารายวิชาศึกษาท่ัวไปขอยกเลิกการจัดสอบกลางภาค เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ยกเว้นรายวิชา 000 5 

155 พันธะทางสังคมของพลเมือง โดยในปีการศึกษา 2557 รายวิชาศึกษาท่ัวไปทุกรายวิชาจะไม่มีการจัดสอบ6 

กลางภาค มีเพียงการจัดสอบปลายภาค เหตุผลสืบเนื่องจากเวลาในการจัดสอบกลางภาคของมหาวิทยาลัยมี7 

จ านวน 5 วัน แต่รายวิชาศึกษาท่ัวไปที่จัดสอบมีจ านวน 11 รายวิชา ท าให้มีบางรายวิชาที่มีวันเวลาสอบซ้ าซ้อน 8 

และในขณะที่รายวิชาศึกษาท่ัวไปมีการประเมินผลการเรียนรู้จากหลายด้าน โดยที่คะแนนเก็บส่วนใหญ่มาจาก9 

คะแนนพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 การสอบกลางภาคมีคะแนนเก็บในสัดส่วนที่น้อยมาก อีกท้ังเพ่ือเป็นการ10 

ประหยัดงบประมาณในการจัดท าส าเนาข้อสอบ การกักตัวนักศึกษาสอบ จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 11 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสอบกลางภาคของวิชาศึกษาท่ัวไปจะมีการจัดสอบหรือไม่ ให้ขึ้นอยู่12 

กับความจ าเป็นและรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา  13 

 14 

3.2 นโยบาย ทิศทางการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ15 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2557 16 

นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอที่17 

ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2557 18 

โดยในปีงบประมาณ 2556 ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปด าเนินโครงการและก าหนดตัวชี้วัดครอบคลุมใน 6 ประเด็น19 

ยุทธศาสตร์ จ านวน 27 โครงการ ดังรายละเ อียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  3.2  จึงน าเสนอท่ี20 

ประชุมเพ่ือพิจารณา 21 

/ที่ประชุม... 22 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ตัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริการวิชาการ ตัวชี้วัดที่ 4.1 จ านวน23 

ชุมชนที่ได้รับบริการ เนื่องจากไม่ตรงกับภารกิจของส านักวิชาศึกษาท่ัวไปโดยตรง ส่วนตัวชี้วัดที่ 4.2 จ านวน 24 

เครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Service Learning ให้25 

ไปอยู่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้การด าเนินงานต่าง ๆ ขอให้สอดรับกับการพัฒนา26 

ทักษะนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21  และขอให้มีจุดเน้นการพัฒนา  Learning  Outcomes ที่ชัดเจน  และมีความ27 

แตกต่างกันในแต่ละรายวิชา    28 

 29 

3.3 การจ้างอาจารย์ผู้สอนโดยใช้เงินรายได้  30 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอข้อคิดเห็นเสนอแนะจากที่ประชุมคณบดี 31 

คราวประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ที่ว่าส านักวิชาศึกษาท่ัวไปควรจะมีอาจารย์ประจ าสังกัด32 

ที่ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ประมาณ 10-20 คน เพื่อท าการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป แต่จะพบปัญหาที่อาจารย์ประจ าไม่33 

สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้ ดังรายละเ อียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่  3.3 จึงน าเสนอท่ี34 

ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางในการด าเนินการจัดหาอาจารย์ประจ าส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  35 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ โดยขอให้ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปพิจารณา36 

เหตุผลความจ าเป็น ข้อดี ข้อเสียของการมีอาจารย์ประจ า และความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 37 

ทั้งนี้จากเหตุผลที่หากการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปไม่สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้ อาจพิจารณาขอจ้างในอัตรา38 

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 3 ปี  และเห็นควรหารือมหาวิทยาลัยในกรณีท่ีอาจารย์จากสังกัดคณะวิชาต่าง ๆ จะขอ39 

ย้ายมาสังกัดส านักวิชาศึกษาท่ัวไปก็สามารถกระท าได้หรือไม่ 40 
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 1 

3.4 การเก็บค่าธรรมเนียมการขอใช้ห้องเรียน 2 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง3 

หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร สถานที่ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือให้มี4 

การควบคุม ดูแลและบ ารุงรักษาการใช้อาคารสถานที่ของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป จึงควรก าหนดอัตรา5 

ค่าธรรมเนียมการขอใช้ห้องเรียนในอาคาร แบ่งอัตราค่าธรรมเนียมเป็น 3 อัตราตามประเภทผู้ขอใช้ ดั ง6 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 3.4 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 7 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้มีการแก้ไข ดังนี้ 8 

1. ค าว่า หมายถึง แก้ไขเป็น หมายความว่า  9 

2. รักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป แก้ไขเป็น ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษา10 

ทั่วไป  11 

3. ให้เพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมของประเภทผู้ขอใช้ประเภทที่ 2 และ 3 ดังนี้ 12 

 3.1 ผู้ขอใช้ประเภทที่ 2 ให้เพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียม  13 

  ห้องเรียน 120 ที่นั่ง เป็นเงิน 1,500 บาท (เต็มวัน) และ 750 บาท (ครึ่งวัน) 14 

ห้องเรียน 300 ที่นั่ง เป็นเงิน 2,250 บาท (เต็มวัน) และ 1,125 บาท (ครึ่งวัน)  15 

/ห้องประชุม... 16 

  ห้องประชุม 20 ที่นั่ง เป็นเงิน 1,200 บาท (เต็มวัน) และ 600 บาท (ครึ่งวัน) 17 

3.2 ผู้ขอใช้ประเภทที่ 3 ให้เพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียม 18 

ห้องเรียน 120 ที่นั่ง เป็นเงิน 2,400 บาท (เต็มวัน) และ 1,200 บาท (ครึ่งวัน) 19 

  ห้องเรียน 300 ที่นั่ง เป็นเงิน 4,000 บาท (เต็มวัน) และ 2,000 บาท (ครึ่งวัน)  20 

ห้องประชุม 20 ที่นั่ง เป็นเงิน 2,000 บาท (เต็มวัน) และ 1,000 บาท (ครึ่งวัน) 21 

4. ข้อ 8.2 ตัดออก  22 

5. ขอให้ประกาศนี้ครอบคลุมห้องเรียนของสถาบันภาษาด้วย  23 

 24 

3.5 การย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 25 

รศ.สุภาพ ณ นคร ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอชื่อ นางสาวสุจิรา ศรีสวัสดิ์ พนักงาน26 

มหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่27 

ได้รับการคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดส านักวิชา28 

ศึกษาท่ัวไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 776/2556 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 เรื่อง ผลการ29 

คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2556 และมีความ30 

ประสงค์จะย้ายไปสังกัดส านักวิชาศึกษาท่ัวไป ตามประกาศ กบม. ฉบับที่ 9/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ31 

ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยที่ประชุม32 

คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 มีมติเห็นชอบให้ย้ายได้  ดัง33 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 3.5 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 34 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 35 

 36 

3.6 รายละเอียดของรายวิชา 000 158 วิถีชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน  37 

ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป น าเสนอรายละเอียดของ38 

รายวิชา 000 158 วิถีชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน  ซึ่งจะเริ่มเปิดท าการสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 39 

2556 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 3.6 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 40 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 1 

 2 

3.7 การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 7.1 ภาวะผู้น าของกรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับ3 

ของคณะ/หน่วยงาน  4 

นางจินตนา กนกปราน รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  น าเสนอ5 

การด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 7.1 ภาวะผู้น าของกรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงาน 6 

โดยก าหนดให้กรรมการบริหารสูงสุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน และมีการประเมินตนเองตาม7 

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า และกรรมการบริหารสูงสุดประเมินผลการบริหารงานของคณะ/หน่วยงานและ8 

ผู้บริหาร ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 3.7 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 9 

/ที่ประชุม... 10 

 11 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการ (ชุดเดิม) ประกอบด้วย 1. ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ 12 

2. ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี 3. อ.ปรีชา เครือวรรณ ท าหน้าที่ในการประเมินผลการบริหารงานของส านักวิชาศึกษา13 

ทั่วไป และให้ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปด าเนินการส่งเอกสารการประเมินตนเองเวียนให้กรรมการบริหารสูงสุดท าการ14 

ประเมินต่อไป   15 

 16 

 17 

เลิกประชุม เวลา 12.20 นาฬิกา 18 

 19 

 20 

    (รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร) 21 

                   กรรมการและเลขานุการ  22 

      คณะกรรมการอ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  23 

 24 

 25 

นางสาวนวรัตน์ ก าลังเลิศ 26 

ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 27 


