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13. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
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(นางสาวนพวรรณ วัฒนะนนท์ หัวหน้ าห้ องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม แทน)
14. ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
กรรมการ
(นางสาวสาริยา นวมจิต หัวหน้ าฝ่ ายยุทธศาสตร์และประเมินผล แทน)
15. ผู้อํานวยการสถาบันประมวลข้ อมูลเพือการศึกษา
กรรมการ
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นางสาวสุรัสวดี อาจนนท์ลา
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เริมประชุมเวลา 10.30 น.
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ ทีประชุมพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที 1 เรืองแจ้ งทีประชุมทราบ
1.1 เรือง การแต่งตังคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิมเติมและสืบแทน
ผู้ช่วยอธิ ก ารบดีฝ่ายประกัน คุณ ภาพการศึก ษาแถลงว่า ตามมติ ที ประชุม ในการประชุม ครังที
1/2555 เมือวันที 9 ตุลาคม 2555 เห็นชอบให้ แต่งตังกรรมการจัดการความรู้เพิมเติม จํานวน 3 ราย ได้ แก่
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนางดวงใจ ศุภสารัมภ์ นัน
บัดนี มหาวิทยาลัยได้ มีคําสังที 1944/2555 ลงวันที 11 ตุลาคม 2555 แต่งตังกรรมการดังกล่าวแล้ ว
และเนืองจาก นางสาวอิษยา วัฒนวิบลู ย์ ตําแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ขอลาออกจาก
ราชการ ดังนัน สํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพได้ เสนอแต่งตัง นางสาววิภาดา วิภาวิน
ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สืบแทน นางสาวอิษยา วัฒนวิบูลย์ ตามคําสังที 21/2556
ลงวันที 7 มกราคม 2556 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
จึงแจ้ งทีประชุมทราบ
มติทีประชุม
รับทราบ
1.2 เรือง รายงานสรุปผลการดําเนินงานด้ านการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ 2553 - 2554
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษ ย์ แถลงว่า ตามมติที ประชุมมอบหมายให้ ฝ่ายบริ หาร
ทรัพยากรมนุษ ย์ ป รับ รายงานสรุปผลการดําเนิน งานด้ านการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ 2553-2554
เปรียบเทียบกับแผนการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ 2553-2554 ให้ ชดั เจน และให้ นําเสนอในการประชุม
ครังต่อไปนัน ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ขอเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงานด้ านการจัดการความรู้
ปี งบประมาณ 2553-2554 ดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
จึงแจ้ งทีประชุมทราบ
มติทีประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครังที 1/2555 เมือวันที 9 ตุลาคม 2555
ประธานขอให้ ทีประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ครังที 1/2555 เมือวันที 9 ตุลาคม 2555 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอทีประชุมพิจารณา
ทีประชุมพิจารณาแล้ วเสนอให้ แก้ ไขรายงานการประชุมหน้ า 9 บรรทัดที 8 นับจากด้ านล่าง จาก
Explicit knowledge เป็ น Tacit knowledge
มติทีประชุม
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยให้ แก้ ไขข้ อความตามเสนอ
ระเบียบวาระที 3 เรืองเพือพิจารณา
3.1 เรือง ร่างแผนจัดการความรู้ ปี งบประมาณ 2556-2559 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทีสอดคล้ อง
กับแผนกลยุทธ์
ผู้ช่วยอธิ ก ารบดีฝ่ายประกัน คุณ ภาพการศึก ษาแถลงว่า ตามมติ ที ประชุมในการประชุมครังที
1/2555 เมือวันที 9 ตุลาคม 2555 เห็นชอบให้ ฝ่ายทีได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ จัดทํา
แผนจัดการความรู้ ปี งบประมาณ 2556-2559 ตาม Template แผนจัดการความรู้ ตามเสนอนัน บัดนี
ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ จดั ทําแผนจัดการความรู้ดงั กล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม
จึงเสนอทีประชุมพิจารณา
ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะดังนี
1) ดร. วีรชัย กู้ประเสริ ฐ เสนอว่า แม้ มหาวิทยาลัยกําหนดวิสยั ทัศน์ต้องการเป็ นหนึงในผู้นําด้ าน
การศึกษาใน ASEAN แต่มหาวิทยาลัยควรมองไปทีระดับโลกโดยศึกษาว่าสถาบันการศึกษาระดับโลกเขา
ทําอะไร ทําอย่างไร และเกียวข้ องกับเราอย่างไร หลังจากนัน มากําหนดร่วมกันว่าคณะควรมีองค์ความรู้
อะไรเพือเดินทางไปถึงจุดหมายนัน การศึกษาสิงเหล่านีต้ องใช้ เวลาจึงควรเริมตังแต่วนั นี
สําหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 คุณภาพหลักสูตรไม่เกียวข้ องกับ ASEAN แต่การปรับปรุงหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยให้ มีมาตรฐานจะทําให้ ASEAN ยอมรับหลักสูตร เช่น เกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต
ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ ที 4 เคยเสนอทีประชุมแล้ วว่า เราต้ องให้ ความสําคัญกับการให้ ข่าวเชิง
สร้ างสรรค์ไม่ใช่เชิงวิชาการหรือวิพากษ์ วิจารณ์ทวไป
ั และควรมีความสมําเสมอในการดําเนินกิจกรรม เช่น
จัดแถลงข่าวเป็ นประจําทุกเดือน แม้ ขา่ วบางเรืองเป็ นเรืองทีดีแต่ไม่สามารถสร้ าง impact เราก็ต้องทบทวน

5
เนือหาหรือวิธีการเสนอข่าว เช่น หากเกิดนําท่วมเราจะให้ ความรู้เชิงวิศวกรรมแก่ประชาชนอย่างไร เป็ นต้ น
ทังนี ควรพิจารณาแต่งตังโฆษกประจํามหาวิทยาลัยเพือให้ เกิดเอกภาพในการแถลงข่าว
2) ประธานเสนอว่า การกําหนดองค์ความรู้ทีจําเป็ นของประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 ขอให้ ใช้ ตามความ
เห็นชอบของทีประชุมในการประชุมครังที 1/2555 ส่วนการจัดทําหลักสูตรแบบ 2 ปริญญา หรือพหุปริญญา
ทีฝ่ ายวิชาการเสนอมาฝ่ ายวิชาการสามารถดําเนินการต่อไปได้ แต่อาจไม่ใช่องค์ความรู้ทีจําเป็ นทีต้ องมา
จัดการความรู้ของประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 ก็ได้
นอกจากนี ขอให้ ฝ่ายวิชาการพิจารณาเรื องการจัดการความรู้ เกียวกับมาตรฐานการศึกษาสากล
โดยใช้ Model การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร BBA ของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีเป็ นตัวอย่าง
สําหรับการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ซึงหลักสูตร BBA มีการจัดการเรียนการสอนทีโดดเด่น 3 ประการ
คือ เรี ยนในห้ องน้ อย ภาษาอังกฤษดี และเรี ยนวิธีการแก้ ปัญหาโดยใช้ case study ผลลัพธ์ คือ ผู้สําเร็จ
การศึกษาทุกคนได้ รับการว่าจ้ างและได้ รับค่าตอบแทนสูง ทีสําคัญคือ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
เพิงได้ รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน EQUIS (European Quality Improvement System) ซึงแสดงให้
เห็นถึงความเป็ นเลิศเทียบเท่าสถาบันบริหารธุรกิจชันนําของโลก หากมีการจัดการความรู้ เรื องเทคนิคการ
บริหารจัดการด้ านการเรียนการสอนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีก็จะเป็ นประโยชน์แก่คณะอืนใน
มหาวิทยาลัยทีจะนําไปประยุกต์ใช้ ด้วย
3) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เสนอว่า ขณะทีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยให้ ความสําคัญกับ
จํานวนชัวโมงเรียนแต่มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกลับให้ ความสําคัญกับ Outcome มากกว่า ดังนัน หากเรา
ต้ องการได้ รับการยอมรับในระดับ ASEAN และระดับสากล เราก็ต้องสร้ างมาตรฐานการศึกษาให้ สอดคล้ อง
กับมาตรฐานสากลด้ วย
4) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์เสนอว่า เป้าหมายของฝ่ ายประชาสัมพันธ์คือ การสร้ างพืนที
ในสือให้ เป็ นทางการมากขึน ดังนัน จึงจัดให้ มีทีมนักวิชาการทําหน้ าทีเสนอข้ อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย
ผ่านสือเป็ นระยะแล้ ว
มติทีประชุม
1. มีมติ เ ห็น ชอบร่ างแผนจัดการความรู้ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ ที 2 และ 3 โดยมีข้อเสนอสําหรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์อืน ดังนี
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 1 เสนอให้ ฝ่ายวิชาการพิจารณาทบทวนรายการองค์ความรู้ ที
จําเป็ นและรายการตัวชีวัดความสําเร็จการจัดการความรู้โดยให้ ใช้ รายการองค์ความรู้ทีจําเป็ นและรายการ
ตัวชีวัดความสําเร็จการจัดการความรู้ตามทีคณะกรรมการจัดการความรู้ให้ ความเห็นชอบแล้ ว
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2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที 4 เสนอให้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ใช้ รายการองค์ความรู้ทีจําเป็ น และ
รายการตัวชีวัดความสําเร็ จ การจัดการความรู้ ที ปรับ ใหม่ได้ ตามเสนอ และควรใช้ เ ป้ าประสงค์ป ระเด็น
ยุทธศาสตร์เดิมเนืองจากเป็ นเป้าประสงค์ทีกําหนดไว้ ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที 5 เสนอให้ ฝ่ายการนักศึกษาใช้ รายการองค์ความรู้ทีจําเป็ นทีปรับ
ใหม่ได้ ตามเสนอ และขอให้ ป รับ รายการองค์ความรู้ ฯ ลําดับ ที 3 จากการเสริ มสร้ างสุข ภาพด้ ว ยการ
ขี จัก รยาน เป็ นการเสริ มสร้ างสุขภาพประชาคมธรรมศาสตร์ และให้ ใช้ รายการตัวชีวัดความสําเร็จ การ
จัดการความรู้ทีปรับใหม่ได้ ตามเสนอ
4) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 6 เสนอให้ ตดั รายการองค์ความรู้ฯ ลําดับ ที 5 ความรู้ เ กี ยวกับ
การจัดทําแผน
2. ขอให้ ฝ่ายทีรับผิดชอบในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพิมเติมข้ อมูลระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการในแผนจัดการความรู้ให้ ครบถ้ วน
3.2 เรือง การจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมการจัดการความรู้และการแลกเปลียนเรียนรู้ ปี งบประมาณ 2556
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแถลงว่า สํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกัน
คุณภาพขอเสนอแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริ มให้ เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู้ทีสอดคล้ องกับแผนการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย ดังนี
(1) กิจกรรมทีดําเนินงานโดยสํานักงานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
(1.1) กําหนดให้ มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่เจ้ าของบทความทีได้ รับคัดเลือกให้ เผยแพร่
ในเว็บไซต์อตั ราบทความละ 3,000 บาท และให้ มีการประกวดองค์ความรู้ดีเด่นโดยมีการมอบเงินรางวัลแก่
เจ้ าของบทความทีได้ รับคัดเลือกจากบทความทีเผยแพร่ในเว็บไซต์ แบ่งเป็ น 3 ระดับ ระดับละ 1 รางวัล รวม
3 รางวัล ดังนี ระดับดีเด่นอัตราบทความละ 20,000 บาท ระดับดีมากอัตราบทความละ 15,000 บาท และ
ระดับดีอตั ราบทความละ 10,000 บาท
(1.2) การจัดโครงการสัมมนาหรืออบรมความรู้เกียวกับการจัดการความรู้
(1.3) การจ้ างทําเว็บไซต์การจัดการความรู้ วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ทังนี ในระหว่าง
การจัดทําเว็บไซต์การจัดการความรู้ หากประเด็นยุทธศาสตร์ ใดมีองค์ความรู้ ทีต้ องการเผยแพร่ สํานักงาน
ส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพจะเผยแพร่ในอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ของสํานักงาน
ทีมีอยู่ไปพลางก่อน
(2) กิจกรรมทีดําเนินการโดยผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) การกลันกรองบทความทีเกียวข้ องกับองค์ความรู้ทีจําเป็ นเพือนําเสนอในเว็บไซต์
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(2.2) การจัดกิจ กรรมกลุ่มย่อยแลกเปลียนความรู้ตามความสนใจของบุคลากร โดยให้
บุคลากรรวมกลุม่ กันนําเสนอโครงการทีมีความสนใจร่วมกัน และจัดให้ มีการอภิปรายแบบประชุมกลุ่มย่อย
ในลักษณะชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP)
(2.3) การจัดเวทีสมั มนาเพือแลกเปลียนเรี ยนรู้ประสบการณ์ของผู้มีประสบการณ์ตรงที
เกียวข้ องกับองค์ความรู้ทีจําเป็ น
จึงเสนอทีประชุมพิจารณา
ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะดังนี
1) ดร. วีรชัย กู้ประเสริ ฐ เสนอว่า แต่ละหน่วยงานต้ องกระตุ้นให้ บุคลากรเห็นคุณค่าการเผยแพร่
ความรู้ทีมีอยู่ในตัวเอง การจัดการความรู้มีสิงสําคัญเพียง 2 ประการคือ How to และ Why กล่าวคือ
How to เป็ นเรืองของบุคลากรทีทํากิจกรรมในหน่วยงานแล้ วเกิดการเรี ยนรู้ มีการแก้ ไขปั ญหาและ
ข้ อจํ ากัดต่างๆ การจัดการความรู้จ ะประสบความสําเร็ จ ได้ ห ากทุกหน่วยงานทํ าให้ ก ารจัดการความรู้
กลายเป็ นงานประจํา
Why เป็ นการหาคําตอบว่าทําไมเราต้ องจัดการความรู้ ทําแล้ วแก้ ไขปั ญหาได้ หรื อไม่ วิธีง่ายๆ คือ
มองหน่วยงานข้ างเคีย งว่าเขามีวิธีแก้ ไขปั ญ หาเดีย วกับเราอย่างไร ทังนี เราก็สามารถแลกเปลียนหรื อ
แบ่งปั นเทคนิคการทํางานและวิธีการแก้ ไขปั ญหาของเราแก่เพือนร่วมงานได้ ด้วย ข้ อสังเกตคือวิธีการทํางาน
เดิมทีคุ้นเคยอาจไม่สามารถนํามาใช้ งานได้ เพราะทุกอย่างมีการเปลียนแปลง แต่อาจเกิดการคิดใหม่ปรับ
ใหม่ในลักษณะ Innovative thinking
สําหรับ ระดับ มหาวิท ยาลัย ต้ องศึก ษาว่ามหาวิทยาลัยอืนมีวิธีบ ริ หารจัดการการจัดการความรู้
อย่างไรโดยให้ มองไปถึงการบริ หารจัดการในอนาคตด้ วย ขณะเดีย วกัน ทุก หน่วยงานควรมี KM Team
นอกจากนี ต้ องประชาสัมพันธ์ให้ หน่วยงานทราบว่ามหาวิทยาลัยมีกิจกรรมจัดการความรู้ เช่น จัด KM day
โดยเชิญ Km Team จากหน่วยงานมาร่วมงาน มีการประกวดผลงาน เป็ นต้ น
2) ประธานเสนอว่า ขอให้ ใช้ แผนจัดการความรู้ของแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ เป็ นกรอบกําหนด
เนือหาของบทความ โดยเปิ ดกว้ างทังบทความที นําเสนอความรู้จ ากการค้ นคว้ าผ่านสือหรื อบทความที
นําเสนอความรู้จากตัวบุคคล เช่น หาก ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ รัตนเดโชจัดทําบทความเรือง วิธีทํางาน
วิจยั ให้ ได้ รางวัล วิธีเขียนบทความทีสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีมี Impact factor สูงๆ อย่างนีจะเป็ น
ประโยชน์แก่บคุ ลากรสายวิชาการท่านอืนๆ เป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม คาดว่าปี นีคงมีผ้ สู นใจส่งบทความ
ให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาไม่เกิน 100 บทความ การจ่ายเงินค่าตอบแทนจึงเป็ นการกระตุ้นวิธีหนึง ดังนัน
จึง ควรกํ าหนดวงเงิ น ค่าตอบแทนให้ เหมาะสมเพื อดึงดูดความสนใจทังบุคลากรสายวิช าการและสาย
สนับสนุนวิชาการ
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สําหรับการเผยแพร่บทความให้ เผยแพร่แก่คนทัวไปไม่จํากัดเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงไม่
จําเป็ นต้ องใช้ อินทราเน็ต ทังนี โดยทัวไปคนมักสนใจเว็บไซต์สว่ นบุคคลมากกว่าของหน่วยงาน
3) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอว่า มหาวิทยาลัยจะทําเว็บไซต์ การจัดการ
ความรู้เพือเผยแพร่บทความทีนําเสนอเนือหาองค์ความรู้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ และบทความทีมีเนือหา
เกียวกับการจัดการความรู้ และให้ ผ้ อู า่ นบทความสามารถเสนอความคิดเห็นได้
4) ผู้แทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอว่า คุณค่าการจัดการความรู้คือการถ่ายทอดความรู้ทีมี
อยู่ในตัวบุคคล จึงควรพิจารณาว่าจะบริ หารจัดการอย่างไรระหว่างบทความนําเสนอความรู้ทีได้ จากการ
ค้ นคว้ าผ่านสือกับบทความทีนําเสนอความรู้จากตัวบุคคล
5) ผู้แทนผู้อํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาเสนอว่า การกําหนดอัตราค่าตอบแทนสามารถ
กําหนดได้ หลากหลาย ประเด็นหนึงซึงอาจพิจารณาได้ คือผลกระทบหรื อผลทีคาดว่าจะเกิดขึนกับองค์กร
จากการนําเสนอบทความนัน
6) นางดวงใจ ศุภสารัมภ์ เสนอว่า แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ควรพิจารณาทาบทามผู้มีชือเสียงที
เกียวข้ องกับองค์ความรู้ทีจําเป็ นของประเด็นยุทธศาสตร์ มาบรรยายหรื อเขียนเว็บบล็อกเพือกระตุ้นให้ เกิด
การแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
มติทีประชุม
1. เห็นชอบการกําหนดวงเงินการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ กับเจ้ าของบทความทีได้ รับคัดเลือกให้
เผยแพร่ใ นเว็บไซต์อตั ราบทความละ 3,000 บาท และการจ่ายเงินรางวัลให้ กับ เจ้ าของบทความที ได้ รับ
คัดเลือกเป็ นองค์ความรู้ดีเด่น โดยแบ่งเป็ น 3 ระดับ ระดับละ 1 รางวัล ดังนี ระดับดีเด่นอัตราบทความละ
20,000 บาท ระดับดีมากอัตราบทความละ 15,000 บาท และระดับดีอตั ราบทความละ 10,000 บาท ตาม
เสนอ และมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการยกร่างระเบียบเกียวกับการจ่ายค่าตอบแทนและเงินรางวัลดังกล่าว
เสนอให้ ทีประชุมพิจารณา
2. เห็น ชอบให้ จ้ างทํ าเว็บ ไซต์ก ารจัดการความรู้ ภายในวงเงิ น ไม่เ กิ น 200,000 บาท โดยให้ มี
องค์ประกอบของเว็บไซต์ตามทีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ
ระเบียบวาระที 4 เรืองอืนๆ
4.1 เรือง กําหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ครังต่อไป
ประธานกําหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครังที 2/2556 ในวันที 13 มีนาคม 2556
เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

9
มติทีประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
นายวินิจ รัศมีวงศ์พร
นางแสงเดือน ตันตราวงศ์
นางชนันดา ธีญะวุฒิ

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

