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รายงานการประชุม คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 

ห้องประชุม 2 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
                          ------------------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 

1. อาจารย์พิมลพรรณ์  วงศ์อร่าม    รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายวิเทศสัมพันธ์                        ประธาน 
2. นางอาทิตา              นกอยู่                              กรรมการ 
3. นางจรินทร์                 คิดหมาย กรรมการ 
4. นางสมปอง          มิสสิตะ                            กรรมการ 
5. นางสาวสุมาลี วาทีหวาน กรรมการ 
6. นายสมภพ  สุขดี กรรมการ 
7. นางสาวอุไรวรรณ  จงเจริญ                              กรรมการ 
8. นางสาวจุฑามาศ  ถึงนาค                                      กรรมการ 
9. นางสาวกรุณา  ศรีเจริญ                                     กรรมการ  
10. นางณัชชา มณีวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางณัฐดินี ชมภูเอี่ยม                                  กรรมการ ลาประชุม 
2. นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล                                    กรรมการ ลาประชุม  
 
 

เปิดประชุม เวลา 8.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  รับรองรายงานการประชุม  
          ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 ในวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 
ประชุมออนไลน์ (ZOOM) 

 

       ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2564 ในวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 ประชุมออนไลน์ (ZOOM) ตามรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม  

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี 2.1 ความก้าวหน้าการด าเนินการกิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้ (KM) 

  ประธานมอบหมายให้ นายสมภพ สุขดี กรรมการคณะกรรมการการจัดการความรู้รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินการกิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้แทน นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ ซึ่ง
ลาประชุม โดยมี รายละเอียดดังนี้ มีการด าเนินงาน 2 กิจกรรม คือ 1. โครงการถอดองค์ความรู้ผู้เกษียณอายุ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  คณะกรรมการฯ ได้ส่งร่างค าถามให้แต่ละท่านแล้ว ซึ่งจะนัดถอดองค์ความรู้
ต่อไป 2. โครงการรวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการฯ ได้รวบรวม
ความรู้จากรายงานการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จากระบบจัดการภายในองค์กร (BACK OFFICE) เสร็จแล้ว 
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ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM (สืบเนื่องจาก
การศึกษาดูงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา) โดยแบ่งบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่ม  ดังนี้ 
วันที่ 31 มีนาคม 2564 บุคลากรส านักงานส านักหอสมุดกลาง และฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
วันที่ 2 เมษายน 2564 บุคลากรฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ 
วันที่ 7 เมษายน 2564 บุคลากรฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
หลังกิจกรรมดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้น าความรู้ ประสบการณ์ ที่บุคลากรได้รับจากการศึกษาดูงานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา มารวบรวมเป็นองค์ความรู้ที่จ าแนกตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ของส านักหอสมุดกลาง           
ที่อาจจะน ามาพัฒนางานตนเองและส านักหอสมุดกลางในภาพรวมได้ต่อไป ประธานเสนอให้มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานจากกิจกรรมที่จัดเพื่อให้ทราบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับประโยชน์หรือมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อย่างไรในการจัดกิจกรรม และน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2.2 ความก้าวหน้าการด าเนินการส ารวจ เรื่องความผูกพันต่อองค์กรและความสุขใน
การท างานของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า นางอาทิตา นกอยู่ ได้จัดท า Google form เรื่องความผูกพันต่อองค์กรและ
ความสุขในการท างานของบุคลากรส านักหอสมุดกลางเรียบร้อยแล้ว และจะได้ท าการส ารวจตั้งแต่บัดนี ้จนถึง
วันที่ 30 เมษายน 2564  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2.3 ผลการส ารวจการรับรู้เรื่องจรรยาวิชาชีพในการปฏิบัติงาน  
ประธานมอบหมายให้ นางอาทิตา นกอยู่ รายงานสรุปผลการส ารวจการรับรู้เรื่องจรรยาวิชาชีพในการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
บุคลการตอบแบบสอบถามการรับรู้เรื่องจรรยาวิชาชีพในการปฏิบัติงาน จ านวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 

84 จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด 84 ราย 
        จ าแนกตามฝ่ายหอสมุดคือ ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 31 ส านักงาน
ส านักหอสมุดกลาง จ านวน 21 ราย คิดเป็น ร้อยละ 29.3 ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 19 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 26.8 และ ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.7 ของ
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

จ าแนกตามเพศคือ เพศชาย จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.8 เพศหญิง จ านวน 52 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 73.2  

สรุปผลการส ารวจการรับรู้โดยจ าแนกตามประเภทงาน คือ จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  จ านวน 71 ราย จากทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม 71 ราย  มีผลการรับรู้คิดเป็นร้อยละ 100  ส านัก
หอสมุดกลาง มีบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานตามข้อก าหนด และเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพจ านวนทั้งสิ้น 35 ราย 
โดยในจ านวนดังกล่าวนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.4 แบ่งออกเป็น ผู้รับผิดชอบ
ด้านบรรณารักษ์ จ านวน 22 ราย ด้านพัสดุ จ านวน 7 ราย และด้านคอมพิวเตอร์/นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 6 ราย โดยจะต้องปฏิบัติตาม 1) จรรยาบรรณบรรณารักษ์ พุทธศักราช 2552 2) จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงาน
พัสดุ 2543 และ 3) จรรยาบรรณนักคอมพิวเตอร์/นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล าดับ โดยมีผลสรุปการส ารวจ
ดังนี้  

ผู้ปฏิบัติตามบรรจรรยาบรรณบรรณารักษ์ พุทธศักราช 2552 จ านวน 19 ราย ตอบแบบสอบถาม คิดเป็น
ร้อยละ 27 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด มีผลการส ารวจการรับรู้คิดเป็นร้อยละ 100  
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ผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานพัสดุ 2543 จ านวน 7 ราย ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 10 
ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีผลการส ารวจการรับรู้คิดเป็นร้อยละ 100 

ผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักคอมพิวเตอร์/นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 6 ราย ตอบแบบสอบถามคิด
เป็นร้อยละ 8 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีผลการส ารวจการรับรู้คิดเป็นร้อยละ 100  โดยมีรายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2.4  การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในมุมมองผู้ประเมิน (Accessor 
Perspective) จากการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) จากการอบรม  
หลักสูตรผู้ประเมิน (Accessor Perspective) วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ดังนี้ 

 ในมุมมองผู้ประเมิน โดยหลักของการประเมินระบบงานคือ ต้องมีกระบวนการ  มีผู้รับผิดชอบ                
มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร มีการวัดผล และมีการทบทวนกระบวนงานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน
การประเมินในรอบต่อไป โดยกระบวนการด าเนินงานที่ดีนั้นหมายถึงกระบวนงานที่สามารถท าซ้ าอย่างเป็นระบบ
ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีได้อย่างสม่ าเสมอ 
          การประเมินผลการด าเนินงาน    หมวด 1-6 ด้านกระบวนการ ให้พิจารณาจากหลัก A D L I  
A (Approach ) – “แนวทาง” หมายถึง มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
D (Deployment) – “การถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติ” หมายถึง มีการก าหนดระยะเวลาและวิธีการในการ
ถ่ายทอดอย่างชัดเจนและทั่วถึงครอบคลุมทุกคนในองค์กรให้ทราบบทบาทและเข้าใจองค์กร 
L (Learning) – “การเรียนรู้” หมายถึง มีการน าผลด าเนินการมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดผลในแนวทางท่ีดีขึ้น 
I (Integration) – “การบูรณาการ” หมายถึง มีการด าเนินงานที่มีความสอดคล้องและครอบคลุม และสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน 
          การประเมินผลการด าเนินงาน ในหมวด 7 ผลลัพธ์ใช้หลักการ LeTCI  
L (Level) – มีระดับของผลการด าเนินการในปัจจุบันมีเกณฑ์ ในการวัด 
T (Trends) – มีแนวโน้มในการด าเนินงาน สืบผลจากการปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
C (Comparisons) – การเปรียบเทียบผลลัพธ์ย้อนหลัง หรือกับคู่เทียบอย่างเหมาะสม  
I (Integration) – การด าเนินงานที่มีความสอดคล้องและครอบคลุมตัวชี้วัด 
ข้อมูลส าคัญจากการประเมินที่สามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคือ OFI (Opportunitie For 
Improvement) ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือพัฒนาเพ่ือให้เกิดผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
        ระเบียบวาระท่ี 3.1 การปรับแก้ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน และความหมายข้อร้องเรียน 
        ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2564 ให้มีการปรับขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน 
ตามข้อก าหนดของ ITA โดยเพ่ิมขั้นตอนการร้องเรียนบุคลากรภายในและผู้บริหารด้วย จึงมอบให้ นางสาว
จุฑามาศ ถึงนาค รายงานการด าเนินการ โดยสรุปดังนี้ มีการปรับแก้ ค าจ ากัดความของ “ข้อร้องเรียน ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ” และล าดับของข้อร้องเรียนดังเอกสารประกอบการประชุม นอกจากนี้ที่ประชุมพิจารณาผัง
ขั้นตอนแล้ว ให้มีการปรับแก้ข้อความและขั้นตอนของผังการด าเนินการหลังจากที่มีการบันทึกข้อร้องเรียนเรื่อง
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การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งผลการสอบข้อเท็จจริงให้กับงานบุคคลของส านักหอสมุดกลางและ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  จากนั้นให้ส่งผลการสอบข้อเท็จจริงไปยังมหาวิทยาลัย และน าส่งข้อมูลคณะกรรมการ
การบริหารความเสี่ยงเพ่ือด าเนินการต่อไป โดย นางสาว จุฑามาศ ถึงนาค จะได้ท าการปรับแก้ไขต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 การปรับแก้ขั้นตอนงานบ ารุงรักษาอาคารสถานที่/ครุภัณฑ์ 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่าได้แจ้ง รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางฝ่ายบริหารแล้ว และจะติดตามการ

ปรับแก้ต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 ตัวชี้วัดที่ 23 คลังเก็บข้อมูลผลงานวิจัยในแบบส่ือดิจิทัล 
ประธานได้มอบหมายให้ นางสาว จุฑามาศ ถึงนาค รายงานเรื่องการด าเนินการ ตัวชี้วัดที่ 23 คลังเก็บ

ข้อมูลผลงานวิจัยในแบบสื่อดิจิทัล โดยมีข้อสรุปดังนี้ การด าเนินการคลังเก็บข้อมูลยังไม่ได้มีการลงนามในสัญญา
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยให้มีการสลักหลังใน TOR และขณะนี้บริษัทลานเกียร์ เทคโนโลยี จ ากัด ก าลังแก้ไขการ
จัดเรียงชุมชน SU Society's Pride & Awards ให้ถูกต้องเหมาะสม และพัฒนา Template เพ่ือบันทึกผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับรางวัลที่ยังไม่เคยมีในคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร ส าหรับผลงานที่โดดเด่นทางคณะวิชา
จะส่งใหส้ านักหอสมุดกลาง โดยส านักหอสมุดกลางจะด าเนินการติดตามจากคณะวิชาต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
        

ระเบียบวาระท่ี 3.4  ผังงาน ขั้นตอนการบริการ ยืม-คืน วัสดุการศึกษา ขั้นตอนการบริการ ยืม-คืน 
วัสดุการศึกษาระหว่างวิทยาเขต และข้ันตอนการ ยืม-คืน วัสดุการศึกษาระหว่างห้องสมุด 

ประธานแจ้งเรื่อง ผังงานขั้นตอนการบริการ ยืม-คืน วัสดุการศึกษา ผังงานขั้นตอนการบริการ ยืม-คืน
วัสดุการศึกษาระหว่างวิทยาเขต และผังงานขั้นตอนการยืม-คืน ระหว่างห้องสมุด บรรจุเป็นวาระสืบเนื่องในการ
ประชุมครั้งต่อไป เพ่ือให้ฝ่ายหอสมุดได้หารือในขั้นตอนการด าเนินงานก่อนและเสนอให้ ผังงานบริการยืม-คืน ทุก
ผังงานควรมีการจัดท าเป็น Inforgraphic ด้วย โดยประธานจะประสานงานการจัดท าชุดภาพ infographic ต่อไป
เพ่ือจัดแสดง ณ จุดให้บริการให้ผู้ใช้บริการเข้าใจได้ง่ายท่ีสุด 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

          ระเบียบวาระท่ี 3.5 ผังงาน การจัดเก็บรักษาเงินนอกเวลาราชการ 
           นางสาวสุมาลี วาทีหวาน แจ้งที่ประชุมเรื่องขั้นตอนและผังงานการจัดเก็บรักษาเงินนอกเวลาราชการ   
ว่าอยู่ในระหว่างการด าเนินการเนื่องจากต้องรอเอกสารการอนุมัติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรก่อน นาง
อาทิตา   นกอยู่ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง แจ้งว่าสามารถจัดท าผังงานได้เลย เนื่องจากเป็นกระบวนการ
ปฏิบัติที่ท างานตามขั้นตอนอยู่แล้ว ประธานเสนอให้ผังงาน การจัดเก็บรักษาเงินนอกเวลาราชการ เป็นวาระ
สืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
           ระเบียบวาระที่ 4.1 แบบส ารวจความคาดหวังความพึงพอใจต่อภาวะผู้น า 
           ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณา แบบส ารวจความคาดหวังความพึงพอใจต่อภาวะผู้น า ที่ประชุมมีมติให้ 
 
ด าเนินการปรับแกข้้อค าถาม ข้อ 3 และ 4 เหมือนข้อค าถามข้อ 1.3 และ 1.4 ของแบบสอบถามความคิดเห็น 
เรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรและความสุขในการท างาน ของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดังนี้ (โปรดพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมเพ่ิมเติม)  
 

3. ปัจจุบันท่านเป็นบุคลากรประเภทใด  
� 1. ข้าราชการ � 2. พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า 
� 3. พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว  �� 4. ลูกจ้างประจ า  
� 5. ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทชั่วคราว  �

4. ท่านปฏิบัติงานในสายงานใด  
� 1. สายบริหาร (เลขานุการฯ/หัวหน้าฝ่ายหอสมุด/หัวหน้างาน/ผู้ช่วยเลขาฯ/ผู้ช่วยหัวหน้าหอสมุด)  
� 2. สายวิชาชีพ (บรรณารกัษ์/นักคอมพิวเตอร์) � 3. สายสนับสนุน�

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ 

          ระเบียบวาระท่ี 4.2 แบบส ารวจการรับรู้ทิศทางส านักหอสมุดกลางของบุคลากร 
           ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณา แบบส ารวจการรับรู้ทิศทางส านักหอสมุดกลางของบุคลากร ที่ประชุม
พิจารณาแล้วให้ด าเนินการปรับแก้ข้อค าถามส่วนที่ 1 ข้อ 3 และ 4 เหมือนข้อค าถามข้อ 1.3 และ 1.4            
ของแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรและความสุขในการท างาน ของบุคลากรส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ (โปรดพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมเพ่ิมเติม) 
 

3. ปัจจุบันท่านเป็นบุคลากรประเภทใด  
� 1. ข้าราชการ � 2. พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า 
� 3. พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว  �� 4. ลูกจ้างประจ า  
� 5. ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทชั่วคราว  �

4. ท่านปฏิบัติงานในสายงานใด  
� 1. สายบริหาร (เลขานุการฯ/หัวหน้าฝ่ายหอสมุด/หัวหน้างาน/ผู้ช่วยเลขาฯ/ผู้ช่วยหัวหน้าหอสมุด)  
� 2. สายวิชาชีพ (บรรณารกัษ์/นักคอมพิวเตอร์) � 3. สายสนับสนุน�

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 

         ระเบียบวาระท่ี 5.1 การจัดท าร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563 
 ประธานมอบหมายให้คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีรับผิดชอบการการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองเกณฑ์ EdPEx แต่ละหมวด จัดท าร่าง รายงานการประเมินตนเอง โดยยึดตามคู่มือการด าเนินงาน
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2563-2566 และตามแนวทางการประเมินดังแจ้งใน
วาระที่ 2.4 โดยก าหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าร่าง ครั้งที่ 1 น าเสนอในที่ประชุมกรรมการการประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 5/2564  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ 
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ปิดประชุมเวลา 12.40 น. 
 
 

                                                                            (นางณัชชา   มณีวงศ์)   
                                                        ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

 

 

                                                                            
                                                                           (อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม) 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
 
 
 


