
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรฐศาาตรรและะตฐงคมาาตรรแคครฐงงี ่ค25ค(2/2561) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ครั้งท่ี 25 (2/2561) 

วันพุธ ท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2561   

เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

………………...............………… 

คณะกรรมการท่ีมาประชุม 

1.คคณบด คณะรฐศาาตรรและะตฐงคมาาตรรแ (รา.พรรณยพุาคนพรฐก) ประธานกรรมการ 

2.ครองคณบด ฝ่ายบริหารค(น.ต.อรญาคอนุกะู)    กรรมการ 

3.ครองคณบด ฝ่ายลผนละะวจิฐยค(ดร.ฉฐรรีิพยแคคชฐยฉกรรจแ)  กรรมการ 

4.ครองคณบด ฝ่ายวชิาการ (ดร.ปิยะวด ค โรหิรารชุน)   กรรมการ 

5.คหฐวหน้าตาขาวชิาพฐฒนาตฐงคม  (น.ต.ไพรนิีรแคคขฐดธิพงษแ)  กรรมการ 

6.คหฐวหน้าตาขาวชิารฐศาาตรรแ (ดร.รฐชระคพฐนธุแลตง)   กรรมการค 

7.คดร.ณฐศฑร ค  ตินธุนาวาคพงษแพิพฐฒนแ    กรรมการ 

8.คนางรฐรยิา  ฟชิเชอรแ      กรรมการ 

9.คนายชฐยวฐฒนแ  ชูเชิด       เะขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.คผู้ช่วยคณบด ฝ่ายวชิาการละะกิจการีฐ่วไปค(นายถริายุตแคคบ าบฐด) เขา้ร่วมช งลจง ค 

2.คผู้ช่วยคณบด ฝ่ายประกฐนคณุภาพการากึษาฯค(น.ต.ดารารฐรนแคคค าเป็ง) เขา้ร่วมช งลจง 

3.คผู้ช่วยคณบด ฝ่ายกจิการนิตริค(น.ต.ตารณิ ยแคภาตยะวรรณ)  เขา้ร่วมช งลจง 

ผู้ไมม่าประชุม 

 - 

 

เร่ิมประชุม เวลา 13.30 น. 

  ประธานกะ่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรฐศาาตรรและะตฐงคมาาตรรแค

ครฐงงี ่ค25ค(2/2561)คละะขอให้ี ่ประชุมพจิารณารามระเบ ยบวาระประชุมคดฐงน ง 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

 วาระท่ี 1.1  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

 1.1.1 ประธานลจ้งผะ ผู้ได้รฐบการคฐดเะือก ให้ เข้าร่วมโครงการพฐฒนา

ภาษาอฐงกฤษคณคประเีาอฐงกฤษคประจ าปงีบประมาณค2561คในต่วนของคณะฯคผู้ี ่ได้รฐบคฐดเะือกคดฐงน ง 

  -คบุคะากรตายวชิาการคคอืคน.ต.อฐกษราภฐคคชฐยปะะะ 

  -คนิติรคจ านวนค4คคน, ตาขาพฐฒนาตฐงคมค1คคน, ตาขารฐศาาตรรแค3คคนคค 
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 1.1.2 ประธานลจ้งเรื่องการต่งข้อมูะลผนการาึกษาร่อของบุคะากรตาย

วชิาการในรอบค3คปีค(2562-2564)คว่าคณะฯคได้ด าเนินการเร ยบร้อยละ้วโดยพิจารณาจฐดะ าดฐบราม

ขอ้มูะอายุงานของอาจารยแคได้ลก่คปีงบประมาณค2562คน.ต.นิาาชะคพรหมรินีรแ, ปีงบประมาณค2563ค

น.ต.วิะาติน ควด าิริาฐกดิ์,คปีงบประมาณค2564คน.ต.อรญาคอนุกูะค 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ี ่ประชุมรฐบีราบรามวาระี ่ค1.1.1-1.1.2 
 

 วาระท่ี 1.2 เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ 

 1.2.1 งานการเงินฯคขอรายงานการอนุมฐริจ่ายเงินรายได้คณะรฐศาาตรรแฯค

ประจ าเดือนคกุมภาพฐนธแค2561คตืบเนื่องจากี ่คณบด ได้มอบหมายให้งานการเงินละะพฐตดุคจฐดี า

รายงานการอนุมฐริจ่ายเงินรายได้คณะรฐศาาตรรและะตฐงคมาาตรรแคโดยให้รายงานเพื่อีราบีุกเดือนนฐงนค

งานการเงินฯคได้ต่งตรุปรายงานการอนุมฐริจ่ายเงินรายได้ประจ าเดือนกุมภาพฐนธแค2561ครายะะเอ ยดดฐงน ง 

  งบประมาณี ่ได้รฐบจฐดตรร    6,417,300 บาี 

 อนุมฐริจ่ายเงินเดือนกุมภาพฐนธแค2561  424,804.34 บาี 

 รวมคา่ใช้จ่ายค(ณคเดือนกุมภาพฐนธแค2561)  1,453,741.06 บาี 

 คงเหะือ      4,963,558.94 บาี 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ี ่ประชุมรฐบีราบค 
 

 1.2.2 นางตาวอรญาคอนุกูะครองคณบด ฝ่ายบริหารคขอรายงานความคืบหน้าการ

ด าเนินการปรฐบปรุงห้องคว่าขณะน งคได้ด าเนินการประตานกฐบีางมหาวิียาะฐยเพื่อของบประมาณ

ตนฐบตนุนงานดฐงกะ่าวคโดยได้รฐบการอนุมฐริเป็นจ านวนเงินค500,000.-คบาีค(ห้าลตนบาีถ้วน)คีฐงงน งค

ีางบริษฐีฯคี ่มหาวิียาะฐยวา่จ้างได้มาต ารวจละะออกลบบเข ยนลปะนเตนอีางคณะฯคเร ยบร้อยละ้วค

ละะจะเข้ามาด าเนินการประมาณกะางเดือนพฤษภาคมค2561คจึงลจ้งให้ี ่ประชุมีราบค 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ี ่ประชุมรฐบีราบคละะม มริมอบหมายครองคณบด ฝ่ายบริหารคริดรามร่อไป 
 

ค 1.2.3 นางตาวอรญาคอนุกูะครองคณบด ฝ่ายบริหารคขอลจ้งเรื่องการเรร ยมความ

พร้อมรฐบการประเมินคุณธรรมละะความโปร่งใตในการด าเนินงานของมหาวิียาะฐยรามหะฐกธรรมา 

ภิบาะคประจ าปีงบประมาณค2561คโดยมหาวิียาะฐยได้มอบหมายให้คณะฯครรวจตอบละะด าเนินการ

รามรฐวช งวฐดี ่ก าหนดคีฐงงน งคตามารถดูรายะะเอ ยดได้ในคูมื่อการประเมินคุณธรรมละะความโปร่งใตการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐศค(Integrity and Transparency Assessment - ITA)คประจ าปงีบประมาณค

พ.า.ค2561คจึงลจ้งให้ี ่ประชุมีราบค 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ี ่ประชุมรฐบีราบ 
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1.2.4คนางตาวอรญาคอนุกูะครองคณบด ฝ่ายบริหารคขอลจ้งเรื่องการตร้างฝายค

ประจ าปีค2561คว่ามหาวิี ยาะฐยได้มอบหมายให้ลร่ะะหน่วยงานด าเนินการตร้างฝายคโดยม งบประมาณ

ตนฐบตนุนหน่วยงานะะค5,000.-คบาีค(ห้าพฐนบาีถ้วน)คซ่ึงร้องด าเนินการให้ละ้วเตร็จภายในเดือน

เมษายนค2561คีฐงงน งคคณะฯคจะด าเนินการตร้างฝายร่วมกฐบคณะวิียาาาตรรแคละะคณะเีคโนโะย 

ตารตนเีาละะการตือ่ตารคเบงืองร้นตถานี ่ี ่จะด าเนินการคคอืคบ้านห้วยเค ยนคร าบะลม่กาคอ าเภอเมืองค

จฐงหวฐดพะเยาคโดยได้มอบหมายให้นายอภิรฐกษแคนิะวฐฒนแคละะนางตาวอฐนธิกาคใจด คด าเนินการ

ประตานงานเพื่อประชุมก าหนดวฐนี ่ด าเนินการร่อไปคจึงลจ้งให้ี ่ประชุมีราบ 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ี ่ประชุมรฐบีราบคละะมอบหมายรองคณบด ฝ่ายบริหารรฐงงงบประมาณ

ด าเนินการในปีงบประมาณถฐดไปค 
 

 1.2.5 ดร.ฉฐรรีิพยแคชฐยฉกรรจแครองคณบด ฝ่ายลผนละะวิจฐยคขอลจ้งรายงาน

การประชุมคณะี างานรายงานประจ าปีค2560คครฐงงี ่ค1คเมื่อวฐนี ่ค8คม นาคมค2561ควา่คณะกรรมการได้

ด าเนินการประชุมละะม มริละะรายะะเอ ยดดฐงน ง 

  -คผู้รฐบผิดชอบได้ด าเนินการลร่งรฐงงคณะี างานละ้ว 

  -คคาดวา่จะเข้าโรงพมิพแประมาณเดือนมิถุนายนค2561 

จึงขอลจ้งให้ี ่ประชุมีราบค 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ   ี ่ประชุมรฐบีราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ประธานฯคได้ขอให้ี ่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า 

คณะรฐศาาตรรและะตฐงคมาาตรรแคครฐงงี ่ค24ค(1/2561)คเม่ือวฐนพุธคี ่ค21คกุมภาพฐนธแค2561คณคห้องประชุม

ชฐ่วคราวคณะรฐศาาตรรและะตฐงคมาาตรรแคมหาวิี ยาะฐยพะเยาคดฐงเอกตารลนบ 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ รฐบรองรายงานการประชุมคครฐงงี ่ค24ค(1/2561)คเม่ือวฐนพุธคี ่ค21คกุมภาพฐนธแค2561ค 

ณคห้องประชุมชฐ่วคราวคณะรฐศาาตรรและะตฐงคมาาตรรแคมหาวิียาะฐยพะเยาคโดยไม่

ม การลก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสบืเนื่อง 

  - ไม่มี -  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี 4.1 การกรอกภาระงานของพนักงานสายวิชาการ 

 ด้วยฝ่ายบริหารได้รฐบมอบหมายให้ด าเนินการพฐฒนาระบบภาระงานคเพื่อให้

บุคะากรได้กรอกภาระงานรามภารกิจค5คด้านของมหาวิียาะฐยคีฐงงน งคหน่วยคอมพวิเรอรแค(นายธนรินีรแค

คงเถื่อน)คได้ด าเนินการเตร็จเร ยบร้อยละ้วคโดยตามารถเปิดเขา้ไปในระบบได้ี ่เว็บไซรแคณะรฐศาาตรรแ

ละะตฐงคมาาตรรแ>ระบบตารตนเีาคณะฯ>ERP System:Beta >ะงช่ือเข้าใช้งานค> ระบบบฐนีึกภาระ

งานค(ตายวชิาการ) 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  

 พิจารณาเก ่ยวกฐบการก าหนดช่วงเวะาในการให้คณาจารยแเข้าไปกรอกข้อมูะใน

ระบบบฐนีึกภาระงานคเพื่อน าข้อมูะดฐงกะ่าวคประกอบการพจิารณาเะื่อนเงินเดือนประจ าปคีการประกฐน

คุณภาพการาึกษาของคณะฯคละะการค านวณเพื่อหาคา่คFTES ต าหรฐบการขออฐรราก าะฐงของบุคะากร

ในคณะฯคร่อไป 

มติ 1. เห็นชอบค 

 2.คมอบหฐวหน้าตาขาวิชาคก ากฐบคดูละการเข้าด าเนินการกรอกให้ครบถ้วนีุกคนคหาก

บุคะากรี่านใดไม่เขา้ด าเนินการจะไม่ได้รฐบการพจิารณาความด ความชอบประจ าปี 

 3.คก าหนดให้เริ่มด าเนินการประมาณเดือนมิถุนายนค2561คเป็นร้นไป 

 

 วาระท่ี 4.2 การขอส่งผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ ของ ดร.ฉัตรทิพย์ 

ชัยฉกรรจ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

   รามี ่คดร.ฉฐรรีิพยแคชฐยฉกรรจแคได้ขอรฐบการประเมินการตอนละะเอกตาร

ประกอบการตอนครายวชิาค147441คการวางลผนละะการบริหารนโยบายตฐงคมคเพื่อขอก าหนดร าลหน่ง

ีางวิชาการในร าลหน่งคผู้ช่วยาาตรราจารยแคเม่ือวฐนค16คพฤษภาคมค2559คี ่ผ่านมานฐงนคีฐงงน งคบุคคะ

ดฐงกะ่าวได้ลจ้งความประตงคแผ่านคณะคเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่อผะงานละะรายะะเอ ยดี ่

เก ่ยวข้องร่อไป 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาคให้ความเห็นชอบร่อผะงานละะรายะะเอ ยดี ่เก ่ยวข้อง 

มติ เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ  

  5.1  น.ต.ตาริณ ยแคภาตยะวรรณคผู้ช่วยคณบด ฝ่ายกิจการนิติรคขอลจ้งให้ี ่ประชุม

ีราบเก ่ยวกฐบก าหนดการประเพณ ลห่ผ้าห่มพระธารุจอมีองคประจ าปีค2561คว่าในปีน งม ก าหนดจฐด

โครงการในวฐนี ่ค28คเมษายนค2561คละะขอเชิญชวนผู้บริหารคคณาจารยแคเจ้าหน้าี ่เข้าร่วมโครงการค 

 จึงแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ี ่ประชุมรฐบีราบ 
 

 5.2คน.ต.ตาริณ ยแคภาตยะวรรณคผู้ช่วยคณบด ฝ่ายกิจการนิติรคขอลจ้งให้ี ่ประชุม

ีราบเก ่ยวกฐบก าหนดการกิจกรรมประเพณ ตงกรานรแคม.พะเยาคประจ าปคี2561คดฐงน ง 

  -คช่วงเช้า คณะฯคจฐดงานรดนง าด าหฐวคณบด /อาจารยแอาวุโตคห้อง Tempค 

  -คช่วงบ่าย มหาวิียาะฐยคจฐดงานรดนง าด าหฐว/การประกวดหนู น้อย

ตงกรานรแคณคอาคารตงวนเตริมาร คงานเริ่มเวะาค12.30คน.คเป็นร้นไปคละะขอเชิญชวนผู้บริหารค

คณาจารยแคเจ้าหน้าี ่เข้าร่วมโครงการ 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ี ่ประชุมรฐบีราบ 
 

 5.3คนายถิรายุตแคบ าบฐดคผู้ช่วยคณบด ฝ่ายวชิาการละะกิจการีฐ่วไปคขอลจ้งตรุปการ

ด าเนินโครงการพริาบขาวเหิรฟา้คติงหรากู่ค ารามคละะโครงการคSmart Studentคว่าโครงการเป็นไปด้วย

ความเร ยบร้อยคีฐงงน งม นิติรให้ความตนใจเข้าร่วมโครงการพิราบขาวฯคจ านวนค53คคนคละะโครงการค

Smart Studentคจ านวนค39คคนค 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ี ่ประชุมรฐบีราบ 
 

 5.4คดร.ปิยะวด คโรหิรารชุนครองคณบด ฝ่ายวิชาการคขอลจ้งก าหนดวฐนต่งร้นฉบฐบ

ขอ้ตอบคว่างานบริการการาึกษาคณะฯคก าหนดรฐบร้นฉบฐบข้อตอบวฐนตุดี้ายวฐนี ่ค30คเมษายนค2561ค  

จึงขอลจ้งให้ี ่ประชุมีราบละะฝากหฐวหน้าตาขาลจ้งคณาจารยแร่อไป 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ี ่ประชุมรฐบีราบ 
 

 5.5คดร.ปิยะวด คโรหิรารชุนครองคณบด ฝ่ายวิชาการคขอลจ้งเรื่องการก าหนดวฐน

ประชุมน าเตนอผะงานนิติรระดฐบบฐณฑิราึกษาคว่ามหาวิี ยาะฐยได้ม มริให้ก าหนดเป็นวฐนเตารแี ่ค3คของ

เดือนมิถุนายนคของีุกปีคจึงขอลจ้งให้ี ่ประชุมีราบ 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ี ่ประชุมรฐบีราบ 
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 5.6คดร.ปิยะวด คโรหิรารชุนครองคณบด ฝ่ายวิชาการคขอลจ้งเรื่องวฐนตอบปะายภาคค

ประจ าปกีาราึกษาค2560ควา่อยูใ่นช่วงค7-18คพฤษภาคมค2561คจึงขอลจ้งให้ี ่ประชุมีราบค 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ี ่ประชุมรฐบีราบค 
 

 5.7คดร.ปิยะวด คโรหิรารชุนครองคณบด ฝ่ายวิชาการคขอความอนุเคราะหแหฐวหน้า

ตาขาวชิาประชาตฐมพฐนธแเชิญชวนให้คณาจารยแในตฐงกฐดเขา้ร่วมโครงการละกเปะ ่ยนเร ยนรูร้ะหว่างคณะฯค

กฐบคกองบริการการาึกษาคในวฐนี ่ค2คพ.ค.ค2561คเวะาค10.00คน.คเป็นร้นไปค 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ี ่ประชุมรฐบีราบค 
 

 5.8คดร.ปิยะวด คโรหิรารชุนครองคณบด ฝ่ายวิชาการคขอความอนุเคราะหแหฐวหน้า

ตาขาวชิาลจ้งให้คณาจารยแในตฐงกฐดรอบลบบต ารวจี ่งานบริการการาึกษาได้จฐดี าขึงนเพื่อต ารวจขอ้มูะ

การจฐดโครงการเพิ่มาฐกยภาพของบุคะากรคประจ าปีค2561คีฐงงน งเพื่อให้ผู้รฐบผิดชอบในการจฐดโครงการ

ตรุปข้อมูะละะด าเนินการร่อไปค 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ี ่ประชุมรฐบีราบค 
 

 5.9ครา.พรรณยุพาคนพรฐกคคณบด คณะรฐศาาตรรและะตฐงคมาาตรรแคขอลจ้งตาขาวชิา

ละะผู้เก ่ยวข้องให้ด าเนินการในเรื่องร่อไปน ง 

  -คมอบหมายหฐวหน้าตาขาวิชาลจ้งคณาจารยแคเร่งด าเนินการเก ่ยวกฐบการขอ

ก าหนดร าลหน่งีางวิชาการคเนื่องจากต่งผะกระีบกฐบการปฏิบฐริงานของบุคะากรในศานะอาจารยแ

ประจ าละะรฐบผิดชอบหะฐกตูรรคในระยะยาว 

  -คมอบหมายคณะกรรมการีุกี่านคร่วมมือกฐนประชาตฐมพฐนธแหะฐกตูรรของคณะฯ 

  -คมอบหมายผู้เก ่ยวข้องเก ่ยวกฐบการพฐฒนาหะฐกตูรรครป.ด.,ครป.บ., ครูตฐงคมค

เร่งด าเนินการให้ีฐนการเปิดรฐบนิติรในปีค2562ค 

  -คมอบหมายหฐวหน้าตาขาวิชารรวจตอบ/ให้ความเห็นเก ่ยวกฐบการะาาึกษาร่อ

ของบุคะากรตายวิชาการในตฐงกฐดว่าตอดคะ้องกฐบวิชาตอบ/หะฐกตูรรหรือไม่คเพื่อคณะจะได้น าข้อมูะ

ประกอบการพจิารณาอนุมฐริให้ะาาึกษาร่อค 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

มติ ี ่ประชุมรฐบีราบค 
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 5.10คน.ต.อรญาคอนุกูะคได้ขอให้ี ่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมฐริ

งบประมาณเพิ่มเริมในต่วนของค่าโีราฐพีแของผู้บริหารคจ านวนค10,000 บาีคโดยขอโอนงบประมาณ

จากกองีุนเพื่อการาึกษาคหมวดคา่รอบลีนใช้ตอยละะวฐตดุคเนื่องจากในปัจจุบฐนงบประมาณต่วนน งไม่

เพ ยงพอคจึงเตนอี ่ประชุมพจิารณาคคค 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ให้ความเห็นชอบอนุมฐริงบประมาณคจ านวนค10,000คบาี 

มติ เห็นชอบค 
 

 5.11ครามี ่คผา.ตุนีรคตุขตราญจิรคขออนุมฐริลก้ไขรายงานผะการาึกษาครายวิชาค

147121คตฐงคมวิียาละะมานุษยวิียาเบงืองร้น คปีการาึกษาค1/2560ค(AEC)คีฐงงน งคณะฯคได้ลร่งรฐงง

คณะกรรมการตอบตวนหาข้อเี็จจริงฯคโดยผะการตอบตวนขอ้เี็จจริงพบว่าคผะการาึกษาของนิติร

จ านวนค2ครายคม ข้อผิดพะาด เนื่องจากการประมวะผะการเร ยนของนิติรคะาดเคะื่อน คจึงเตนอ 

ี ่ประชุมพจิารณาให้ความเห็นชอบคคค 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 พจิารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมฐริลก้ไขรายงานผะการาึกษารายวิชาค147121ค

ตฐงคมวิียาละะมานุษยวิียาเบงืองร้นคปีการาึกษาค1/2560ค(AEC)ครามี ่คผา.ตุนีรคตุขตราญจิรค 

ขออนุมฐริลก้ไขคค 

มติ เห็นชอบ 

  
   

ประธานกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 18.00 น. 
 

 .....................................บุคะากร คคคคคคคคคค...................................รองคณบด ฝ่ายบริหาร 

   คค(นายชฐยวฐฒนแคคชูเชิด)คค   คคคคคคคคคค(นางตาวอรญาคอนกุะู) 

ผู้จดรายงานการประชุม   คคคคคคคผู้รรวจรายงานการประชุม 

คคคคคคคคเะขานกุาร   คคคคคคคคคคคคคคคคคกรรมการ 

     คคคคคคคคค 

คคคคคคคคคคค 


