มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
........................................
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครัง้ ที่ 2/2556
วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556
ณ ห้ องประชุมสํานักงานอธิการบดี 1 ชัน้ 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
........................................
ผู้มาประชุม
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
รองประธาน
(รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑรู ชาติ)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนุพนั ธ์ วิสวุ รรณ)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจยั
กรรมการ
(นายณรงค์ เมืองโสภา สํานักงานบริหารงานวิจยั แทน)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์)
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. พันเอกถวัลย์ ฤกษ์ งาม)
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรี สนิท)
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการ
(นางสาวพัทธ์ทกั ษ์ อญ
ั อนันชฤทธิ์ เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป แทน)
8. ผู้อํานวยการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์
กรรมการ
(นางกัลยา นามสีฐาน เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไปชํานาญการ แทน)
9. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์)
10. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
กรรมการ
(นางสุจิตรา อุตมวาทิน รองผู้อํานวยการสายบริ หารและพัฒนา แทน)
11. ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
กรรมการ
(นางดวงรัตน์ เอนกเวียง เลขานุการสํานักทะเบียนและประมวลผล แทน)
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12. ผู้อํานวยการสถาบันประมวลข้ อมูลเพื่อการศึกษา
และการพัฒนา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์โปรดปราน ศิริธีรศาสน์)
13. นางดวงใจ ศุภสารัมภ์
14. รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริ มมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ
(นางชนันดา ธีญะวุฒิ)
15. รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ างานสารสนเทศ
และการจัดการความรู้
(นางแสงเดือน ตันตราวงศ์)
16. นายวินิจ รัศมีวงศ์พร

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร. วีรชัย กู้ประเสริฐ
2. อธิการบดี
(ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์วรินทร วูวงศ์)
4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรี ดี ฤทธิรงค์)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวาน ยอดวิศษิ ฎ์ศกั ดิ์
6. ผู้อํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข)

ที่ปรึกษา (ลาประชุม)
ประธานกรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)
กรรมการ (ติดราชการ)

ผู้เข้ าร่วมประชุม
1. นางสาวแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์
2. นางสาวอัญชนา ปั ทนาถา
3. นางสาววิภาดา วิภาวิน

หัวหน้ าหอสมุดป๋ วย อึง๊ ภากรณ์
สํานักหอสมุด
สํานักงานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลังแถลงว่า เนื่องจากท่านอธิการบดีติดราชการจึงมอบหมาย
ให้ ทําหน้ าที่ ประธานการประชุมของคณะกรรมการจัดการความรู้ ในการประชุมครั ง้ ที่ 2/2556 วันที่ 5
เมษายน 2556 จึงขอเปิ ดประชุมและขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่ อง การแต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สืบแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ มีคําสัง่ ที่ 21/2556
ลงวันที่ 7 มกราคม 2556 แต่งตั ้ง นางสาววิภาดา วิภาวิน ดํารงตําแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สืบแทน นางสาวอิษยา วัฒนวิบลู ย์ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบดําเนินการการจัดการความรู้ใน
สํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ ดังนัน้ เพื่อให้ การดําเนินงานด้ านการจัดการความรู้ ของ
มหาวิทยาลัยเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรยกเลิกคําสัง่ ที่ 21/2556 ลงวันที่ 7
มกราคม 2556 และแต่งตังให้
้ นายวินิจ รัศมีวงศ์พร ดํารงตําแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สืบแทน
นางสาววิภาดา วิภาวิน โดยกําหนดให้ มีอํานาจหน้ าที่และวาระการดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ ใน
คํ า สั่ง มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ที่ 1103/2555 ลงวัน ที่ 8 มิ ถุน ายน 2555 รายละเอี ย ดดัง เอกสาร
ประกอบการประชุม
จึงแจ้ งที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2 เรื่ อง โครงการสัมมนาเครื อข่ายการจัดการความรู้เรื่ อง การจัดการความรู้ในองค์กร
ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแถลงว่า สํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ จัดโครงการสัมมนาเครื อข่ายจัดการความรู้ เรื่ อง “การจัดการความรู้ ในองค์กร” เมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2556 ณ ห้ องประชุมปรี ดี พนมยงค์ ชัน้ 3 อาคารโดมบริ หาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ แู ทนหน่วยงานซึ่งได้ รับมอบหมายเป็ นเครื อข่ายจัดการความรู้ ได้ ทําความรู้ จกั
และสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และได้ รับความรู้ความเข้ าใจทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ รวมถึงได้
้ ้ ได้ รับเกียรติจาก
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ที่เกิดขึ ้นในหน่วยงานภายนอก ทังนี
นางสาวสมใจ เนียมหอม หัวหน้ างานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
และ นางจี ร พรรณ เลิ ศ วงศ์ ส กุ ล หั ว หน้ างานพัฒ นาคุ ณ ภาพ คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นวิทยากรในหัวข้ อ “สู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ด้ วย KM : ประสบการณ์ คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล” และ “ประสบการณ์การจัดการความรู้ ในงานพัฒนาคุณภาพ” โดยมีผ้ แู ทน
หน่วยงาน ประกอบด้ วย ผู้บริ หาร อาจารย์ หัวหน้ างาน และเจ้ าหน้ าที่ เข้ าร่ วมสัมมนารวมจํานวน 97 คน
นอกจากการฟั งสัมมนาในภาคเช้ าแล้ ว ภาคบ่ายกําหนดให้ แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิเพื่อสร้ างและพัฒนาชุมชน
นักปฏิบตั ิ (Community of Practice หรื อ CoP) และทบทวนกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้ เทคนิค AAR (After
Action Review) ซึ่งได้ รับความสนใจและได้ รับความร่ วมมือในการดําเนินกิจกรรมจากคณะผู้เข้ าร่ วม
สัมมนาเป็ นอย่างดี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
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จึงแจ้ งที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556
ประธานขอให้ ที่ประชุมพิจารณาร่ างรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่แก้ ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่ อง ร่างแผนจัดการความรู้ ปี งบประมาณ 2556-2559
ผู้ช่ว ยอธิ ก ารบดีฝ่ายประกัน คุณภาพการศึก ษาแถลงว่า ตามมติที่ ประชุม ในการประชุมครั ง้ ที่
1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 มีมติเห็นชอบร่ างแผนจัดการความรู้ ปี งบประมาณ 2556-2559 และ
ขอให้ ฝ่ายที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบการดําเนินงานแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในร่ างแผนจัดการความรู้ ให้ ครบถ้ วนนัน้ บัดนี ้ ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ จดั ทําแผน
จัดการความรู้ดงั กล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้ ปรับรู ปแบบหัวข้ อกระบวนการจัดการความรู้ให้ เป็ นตารางแบบ Grant chart และ
ให้ ปรับข้ อมูลดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1
1.1 เพิ่มองค์ความรู้ที่จําเป็ นลําดับที่ 7 การจัดหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ (Double major
และ Double degree)
1.2 ปรับตัวชี ้วัดความสําเร็ จการจัดการความรู้ลําดับที่ 3 จากจํานวนบัณฑิตที่ได้ งานทําใน
ประชาคม ASEAN เป็ น จํานวนนักศึกษาที่ศกึ ษาในหลักสูตรพหุวิทยาการ
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1.3 เพิ่มตัวชี ้วัดความสําเร็จการจัดการความรู้ลําดับที่ 4 จํานวนหลักสูตรที่เป็ นพหุ
วิทยาการที่เพิม่ ขึ ้นในมหาวิทยาลัย
1.4. ให้ กําหนดกิจกรรมหรื อแผนปฏิบตั กิ ารในช่วงปี งบประมาณ 2557-2559 เพิ่มเติม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2
2.1 ตัดองค์ความรู้ที่จําเป็ นลําดับที่ 4 หลักเกณฑ์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชันนํ
้ าในเอเชีย
และระดับโลก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3
3.1 ปรับองค์ความรู้ที่จําเป็ นลําดับที่ 2 จาก การเผยแพร่ ตีพิมพ์ เป็ น เทคนิคการเขียนบทความ
วิจยั เพื่อให้ ได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล
3.2 ตัดองค์ความรู้ที่จําเป็ นลําดับที่ 3 การสร้ างเครื อข่ายวิจยั
3.3 ปรับองค์ความรู้ที่จําเป็ นลําดับที่ 4 จาก การเข้ าถึงฐานข้ อมูล เป็ น การเข้ าถึงฐานข้ อมูลที่
สนับสนุนการวิจยั และเครื อข่ายวิจยั
3.4 ปรับองค์ความรู้ที่จําเป็ นลําดับที่ 5 เทคนิคการวิจยั สมัยใหม่ เป็ น เทคนิคการวิจยั
สมัยใหม่ และให้ นําไปรวมกับองค์ความรู้ที่จําเป็ นลําดับที่ 1 เป็ น ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั และเทคนิค
การวิจยั สมัยใหม่
3.5 ปรับองค์ความรู้ที่จําเป็ นลําดับที่ 6 จาก วิธีการนําความรู้วจิ ยั ไปใช้ ประโยชน์ เป็ น
วิธีการนําผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
3.6 ปรับตัวชี ้วัดความสําเร็จการจัดการความรู้ลําดับที่ 2 จาก จํานวนผลงานวิจยั ที่ได้ รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เป็ น จํานวนผลงานวิจยั /สิง่ ประดิษฐ์ /งานสร้ างสรรค์ที่ได้ รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4
4.1 ปรับองค์ความรู้ที่จําเป็ นลําดับที่ 1 จาก สถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้ มปั ญหาใน
อนาคต เป็ น ประเด็นชี ้นําแก้ ปัญหาสังคมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้ มปั ญหาในอนาคต
4.2 เพิ่มฝ่ ายบริ การวิชาการและวิจยั เป็ นผู้รับผิดชอบร่วมในการจัดการความรู้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5
5.1 ปรับตัวชี ้วัดความสําเร็ จการจัดการความรู้ลําดับที่ 1 จาก จํานวนคูม่ ือที่เผยแพร่องค์
ความรู้ที่กําหนดไว้ ในแต่ละปี งบประมาณรวมทังหมดไม่
้
น้อยกว่า 3 เล่ม เป็ น จํานวนคูม่ ือที่เผยแพร่องค์
ความรู้ที่กําหนดไว้
5.2 ปรับตัวชี ้วัดความสําเร็จการจัดการความรู้ลําดับที่ 2 จาก จํานวนคณะที่มีการจัดการ
องค์ความรู้รวมทังหมด
้
4 ปี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของทังหมด
้
เป็ น จํานวนคณะที่มีสว่ นร่วมในการจัดการ
องค์ความรู้ในเรื่ องที่กําหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของทังหมด
้
5.3 เพิ่มตัวชี ้วัดความสําเร็จการจัดการความรู้ลําดับที่ 2 ค่าเฉลี่ยของผลประเมินผู้ใช้
บัณฑิตในข้ อที่เกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6
6.1 ให้ กําหนดชื่อรายการกิจกรรมให้ ชดั เจน เช่น หลักและวิธีการจัดซื ้อจัดจ้ างอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2 เรื่ อง ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน
หรื อเงินรางวัลแก่ผ้ เู ขียน/ผู้จดั ทําบทความจัดการความรู้
ผู้ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ ายประกัน คุณ ภาพการศึก ษาแถลงว่ า ตามที่ ค ณะกรรมการจัด การความรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุม ครั ง้ ที่ 1/2556 เมื่ อวันที่ 24 มกราคม 2556 มี มติเห็นชอบให้
สํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ จัดทํ าร่ างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนหรื อเงินรางวัลแก่ผ้ ูเขียน/ผู้จัดทํ าบทความจัดการความรู้
สาระสําคัญคือ จะมีการพิจารณาองค์ความรู้ โดยแบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ดีเด่น ดีมาก และดี โดยกําหนดให้
มหาวิทยาลัยจ่ายเงินค่าตอบแทนหรื อเงินรางวัลให้ ผ้ เู ขียน/ผู้จดั ทําบทความด้ วยเงินงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้ พิเศษของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี ้
1. บทความที่ได้ รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาบทความ ให้ จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่
ผู้เขียน/ผู้จดั ทําบทความ อัตราบทความละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้ วน)
2. บทความที่ได้ รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาองค์ความรู้ ให้ เป็ นองค์ความรู้ ระดับ
ดีเด่น ให้ จ่ายเงินรางวัลแก่ผ้ เู ขียน/ผู้จดั ทําบทความ อัตราบทความละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้ วน)
จํานวนปี งบประมาณละไม่เกิน 1 บทความ
3. บทความที่ได้ รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาองค์ความรู้ ให้ เป็ นองค์ความรู้ ระดับดี
มาก ให้ จ่ายเงินรางวัลแก่ผ้ เู ขียน/ผู้จดั ทําบทความ อัตราบทความละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้ าพันบาท
ถ้ วน) จํานวนปี งบประมาณละไม่เกิน 1 บทความ
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4. บทความที่ได้ รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาองค์ความรู้ ให้ เป็ นองค์ความรู้ ระดับดี
ให้ จ่ายเงินรางวัลแก่ผ้ เู ขียน/ผู้จดั ทําบทความ อัตราบทความละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้ วน) จํานวน
ปี งบประมาณละไม่เกิน 1 บทความ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการของร่ างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และอัตราการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนหรื อเงินรางวัลแก่ผ้ เู ขียน/ผู้จดั ทําบทความจัดการความรู้ โดยมอบหมายให้ ผ้ อู ํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีตรวจสอบข้ อความในร่างระเบียบให้ เหมาะสม และให้ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตาม
ขันตอนต่
้
อไป
3.3 เรื่ อง ร่างรายงานผลการดําเนินงานตัวบ่งชี ้ สกอ. 7.2 การพัฒนาสูส่ ถาบันเรี ยนรู้ ปี การศึกษา 2555
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาแถลงว่า สํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ จัดทําร่ างรายงานผลการดําเนินงานตัวบ่งชี ้ สกอ. 7.2 การพัฒนาสู่สถาบันเรี ยนรู้ ปี การศึกษา
2555 ซึ่งจะใช้ สําหรั บการจัดทํ ารายงานประเมิน คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรองรั บการตรวจ
้ ้ ผลการดําเนินงานปี การศึกษา 2554 ได้ 2 ข้ อ 2
ประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ทังนี
คะแนน แต่เป้าหมายปี การศึกษา 2555 คือ 4 ข้ อ 4 คะแนน อย่างไรก็ดี ได้ จดั ทํารายงานผลการดําเนินงาน
ครบทัง้ 5 เกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบร่ างรายงานผลการดําเนินงานตัวบ่งชี ้ สกอ. 7.2 การพัฒนาสู่สถาบันเรี ยนรู้ ปี การศึกษา
2555 ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องอื่นๆ
4.1 เรื่ อง กําหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ครัง้ ต่อไป
ประธานแถลงว่า สําหรับการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครัง้ ต่อไปจะแจ้ งให้
ทราบในภายหลัง
มติที่ประชุม
รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
นางสาววิภาดา วิภาวิน
นางแสงเดือน ตันตราวงศ์
นางชนันดา ธีญะวุฒิ

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

