รายงานการประชุมคณะทางานการจัดการความรู้ ประจามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕
วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้ องประชุมทองหลาง ๑ อาคาร ๗ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และห้ องประชุม ๒ อาคารบริหารและสานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------ผู้เข้ าประชุ ม
๑. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข
รองประธานคณะทางาน
๒. คณบดีหรื อรองคณบดีคณะวิทยาการสุ ขภาพและการกีฬา
คณะทางาน
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
๓. คณบดีหรื อรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะทางาน
(อาจารย์ชิโนรส รุ่ งสกุล)
๔. คณบดีหรื อรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะทางาน
(อาจารย์อกั ษรประเสริ ฐ เศรษฐประเสริ ฐ)
๕. คณบดีหรื อรองคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
คณะทางาน
(นางพรทิพย์ บุญจุน แทน...คณบดีหรื อรองคณบดีคณะเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุมชน)
๖. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
คณะทางาน
(นายศิลป์ ชัย สุ วรรณมณี แทน...ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา)
๗. หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะทางาน
(นางสาวศิริวรรณา กราปั ญจะ)
๘. อาจารย์บุญเรื อง ขาวนวล
คณะทางาน
๙. นางสาวปิ่ นปิ นัทธ์ ดานุย้
คณะทางาน
๑๐. นายชัยยุทธ มณี ฉาย
คณะทางาน
๑๑. หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการคณะทางาน
(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
๑๒. นางปุณญาดา สุ วรรณมณี
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
๑๓. นายฐานิต วังวิวฒั น์ขจร
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
๑๔. นางสาวเสาวรี ย ์ ฤทธิ์ ทอง
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน

-๒ผู้ไม่ มาประชุ ม
๑. อธิการบดี
๒. รองอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)
๓. คณบดีหรื อรองคณบดีคณะนิติศาสตร์
๔. คณบดีหรื อรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๕. คณบดีหรื อรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุ รกิจ
๖. คณบดีหรื อรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๗. คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุ ม เวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุม รองประธานคณะทางาน ในฐานะประธานที่ประชุ มคณะทางานการ
จัดการความรู้ ประจ ามหาวิทยาลัยทักษิ ณ กล่ าวเปิ ดการประชุ ม และด าเนิ นการประชุ มตามระเบี ยบวาระ
การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้ งเพือ่ ทราบ
๑.๑ เรื่องแจ้ งจากประธาน
๑.๑.๑ คาสั่ งเปลีย่ นแปลงและแต่ งตั้งคณะทางานด้ านการจัดการความรู้
ประจามหาวิทยาลัย
ตามที่ ฝ่ ายบริ หารกล างแล ะทรั พ ย ากรบุ คคลได้ รั บ มอบหมาย
จากมหาวิทยาลัยให้มีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู ้ ของมหาวิทยาลัย นั้น เพื่อให้การ
ดาเนิ นงานการจัดการความรู้ เป็ นไปด้วยความเรี ย บร้ อย และมีประสิ ทธิ ภาพ บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่วางไว้
มหาวิทยาลัย จึ งมี ค าสั่ง เปลี่ ยนแปลงและแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการความรู ้ ป ระจา มหาวิท ยาลัย
ทักษิณ ดังต่อไปนี้
๑. อธิ การบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
ที่ปรึ กษา
๒. รองอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) ประธานคณะทางาน
๓. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข)
รองประธานคณะทางาน
๔. คณบดีหรื อรองคณบดีที่ดูแลงานด้านวิชาการทุกคณะ
คณะทางาน
๕. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
คณะทางาน
๖. หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะทางาน
๗. อาจารย์บุญเรื อง ขาวนวล
คณะทางาน

-๓๘. นางสาวปิ่ นปิ นัทธ์ ดานุย้
๙. นายชัยยุทธ มณี ฉาย
๑๐. หัวหน้าฝ่ ายบริ หารกลางและทรัพยากรบุคคล
๑๑. นางปุณญาดา สุ วรรณมณี
๑๒. นายฐานิต วังวิวฒั น์ขจร
๑๓. นางอ้อยอุสา ฉัตรทอง
๑๔. นางสาวเสาวรี ย ์ ฤทธิ์ ทอง
มติ

คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการคณะทางาน
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

รับทราบ

๑.๑.๒ โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ประสบการณ์ และผลการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ รอบ ๖ เดือน
ตามที่ ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล ก าหนดจัด โครงการ
แล ก เป ลี่ ย น เรี ย นรู้ ปร ะ ส บ กา รณ์ แล ะ ผล การ ด า เนิ น งา นกา รจั ด ก ารค วา มรู้ รอ บ ๖ เ ดื อ น
เมื่ อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วิท ยาลัย ภูมิ ปัญญาชุ มชน มหาวิทยาลัยทัก ษิ ณ วิทยาเขตพัทลุ ง นั้น
ผลการดาเนิ นงานสาเร็ จลุ ล่วงไปด้วยดี หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันแลกเปลี่ ยนประสบการณ์
ในการดาเนินงาน โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็ นกลุ่มเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนและถอดบทเรี ยนหรื อถอดองค์ความรู ้
ออกมา แล้วให้แต่ละกลุ่ มนาเสนอองค์ความรู ้ ในรู ปแบบต่างๆ โดยกลุ่ มที่ นาเสนอได้น่าสนใจจะได้รับ
รางวัลตอบแทน และมีผสู ้ นใจเข้าร่ วมโครงการฯ จานวน ๗๑ คน ทั้งนี้ คณะทีมงานได้สรุ ปองค์ความรู้จาก
การร่ วมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ แล้วจะนาองค์ความรู ้ ที่ได้ ไปเผยแพร่ ให้กบั หน่ วยงานภายใน หลังจากผ่าน
ความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะทางานด้านการจัดการความรู้ประจามหาวิทยาลัย
มติ

๑. รับทราบ
๒. มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
๑. ปัญหาและอุปสรรคใน ข้อที่ ๒
เดิม ระยะเวลาในการจัดทาแผนการจัดการความรู ้เริ่ มช้า (พ.ย. – ธ.ค.)
เป็ น ระยะเวลาในการจัดทาแผนการจัดการความรู ้เริ่ มต้นช้า(พ.ย. – ธ.ค.)

-๔๒. แนวทางแก้ไขปั ญหา ข้อที่ ๔
เดิม สนับสนุน FA ให้มีส่วนร่ วมในการนาการจัดการความรู ้สู่การปฏิบตั ิให้
มากยิง่ ขึ้น
เป็ น สนับสนุนคุณอานวย (Facilitator) ให้มีส่วนร่ วมในการนาการจัดการ
ความรู ้สู่การปฏิบตั ิให้มากยิง่ ขึ้น
๓. แนวทางแก้ไขปั ญหา ข้อที่ ๑๑
เดิม ฝึ กให้บุคลากรในหน่วยงานร่ วมกันทางานเป็ นทีม ร่ วมแรงร่ วมใจในการ
ทางาน โดยอาจจะใช้วิธีการพูดคุยสนทนากันในลักษณะ Lunch talk
เพื่อให้เกิดการพูดคุยแบบเปิ ดอก มีความสนิมสนมกันมากยิง่ ขึ้น
เป็ น ฝึ กให้บุคลากรในหน่ วยงานร่ วมกันทางานเป็ นที ม ร่ วมแรงร่ วมใจใน
การทางาน โดยอาจจะใช้วิธีการพูดคุยสนทนากันในลักษณะ Lunch talk
เพื่อให้เกิดการพูดคุยแบบเปิ ดใจ มีความสนิมสนมกันมากยิง่ ขึ้น
๑.๑.๓ เรื่อง ประธานคณะทางานด้ านการจัดการความรู้ ประจามหาวิทยาลัย
ติดภารกิจ
ตามที่ ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล ก าหนดจัด ประชุ ม
คณะทางานการจัดการความรู ้ ประจามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นั้น
ในการนี้ เนื่องจากประธานคณะทางานด้านการจัดการความรู ้ประจามหาวิทยาลัย (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสันต์
กาญจนมุกดา) ติดภารกิ จเร่ งด่วนไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ จึงมอบหมายให้รองประธานคณะทางาน
(รองศาสตราจารย์ประดิ ษ ฐ์ มี สุข) ทาหน้าที่ประธานการประชุ มคณะทางานการจัดการความรู้ ประจา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
มติ

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้ งจากคณะทางาน
๑.๒.๑ เรื่อง การเข้ าร่ วมประชุ มเครือข่ ายรางวัลมหิดล ของผู้ช่วยศาสตราจารย์
เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิ สรไกร ได้มีโอกาสเข้าร่ วมประชุ ม
ของเครื อข่ายรางวัลมหิ ดล ซึ่ งลักษณะการประชุ มจะเป็ นการนาการจัดการความรู ้ มาเป็ นเครื่ องมือในการ
ดาเนินงาน โดยกิจกรรมจะเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากผูบ้ ริ หารทางการศึกษาด้านการแพทย์ พยาบาล

-๕และสาธารณสุ ขศาสตร์ ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ คือ การผลิตบัณฑิตทางด้านแพทย์ พยาบาล และ
สาธารณสุ ขศาสตร์ในทศวรรษหน้า ว่าต้องให้บณั ฑิตไปเรี ยนรู ้สถานการณ์จริ งในชุมชน และได้ยกตัวอย่าง
กิจกรรมการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่ องของการให้ทุนแก่
นักเรี ยนในชุมชนหรื อในท้องถิ่นมาเรี ยนพยาบาล โดยจะคัดเลือกนักเรี ยนร่ วมกันกับพยาบาล หรื อองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล และโรงพยาบาลที่เด็กเหล่านี้ จบไปแล้วจะไปทางาน ซึ่ งได้เล่ากระบวนการคัดเลือกเด็ก
ว่าเป็ นอย่างไร เมื่อเข้ามาเรี ยนแล้วมีวธิ ี การอย่างไร จึงจะทาให้เด็กรู ้สึกว่ารักและอยากจะกลับไปทางานเป็ น
พยาบาลในท้องถิ่ นเดิม ก็เป็ นการพยายามของศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิ ช ในการนาการจัดการ
ความรู้มาเป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มติ

รับทราบ
๑.๓ เรื่องแจ้ งจากเลขานุการคณะทางาน
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
ตามที่ได้กาหนดจัดประชุ มคณะทางานด้านการจัดการความรู ้ ประจามหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้จดั ทารายงาน
การประชุ มและเวียนแจ้งให้คณะทางานฯ ได้รับทราบ โดยกาหนดให้แจ้งผลผลการพิจารณา ภายในวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ปรากฏว่า มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุ มดังนี้
- หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๓
เดิม ขอนาร่ องในการจัดตั้ง Cop ชุมชนนักปฏิบตั ิ
เป็ น ขอนาร่ องในการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP)
- หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๔
เดิม สื บเนื่องจากการจัดอบรมคุณอานวย (Facilitator) หรื อ คุณ Fa
เป็ น สื บเนื่องจากการจัดอบรมคุณอานวย (Facilitator)
- หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๖
เดิม จึงได้มีการปรึ กษาหารื อเพื่อจัดตั้ง Cop ชุมชน
เป็ น จึงได้มีการปรึ กษาหารื อเพื่อจัดตั้งชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP)
- หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๗
เดิม โดยคุณอานวย แห่ง ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เป็ น โดยคุณอานวย แห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

-๖-

มติ

- หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๙
เดิม จะขอพัฒนาศักยภาพในการเป็ นคุณ Fa เพิ่มเติม
เป็ น จะขอพัฒนาศักยภาพในการเป็ นคุณอานวย (Facilitator) เพิ่มเติม
- หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๒๐
เดิม เมื่อคุณ Fa เข้มแข็ง
เป็ น เมื่อคุณ คุณอานวย (Facilitator) เข้มแข็ง
- หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๒๑
เดิม
คุณ Fa ก็จะจัดตั้ง Cop ชุมชนนักปฏิบตั ิเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ใน
เรื่ องงานประจา
เป็ น คุ ณ อ านวย (Facilitator) ก็ จ ะจั ด ตั้ ง ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บ ัติ (CoP)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในเรื่ องงานประจา
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสื บเนื่อง
๓.๑ เรื่อง ประเด็นปัญหาหรืออุปสรรค และแนวทางแก้ ไข จากการร่ วมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ประสบการณ์ ผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ รอบ ๖ เดือน
ของหน่ วยงานภายใน
ตามระเบี ย บวาระที่ ๑ เรื่ อ งแจ้งเพื่ อ ทราบ โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ และผลการด าเนิ น งานการจัด การความรู้ รอบ ๖ เดื อ น เมื่ อ วัน ที่ ๑๕ ธัน วาคม ๒๕๕๔
ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุ ม และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในเรื่ องปั ญหาหรื ออุปสรรค
และแนวทางแก้ไ ขในการดาเนิ นงานการจัดการความรู ้ นั้น เพื่ อให้ปั ญหาหรื อ อุ ป สรรคที่ เ กิ ด จากการ
ดาเนิ นงานการจัดการความรู ้ ได้รับการแก้ไข แล้วเผยแพร่ ไปยังหน่ วยงานภายใน เพื่อนาไปเป็ นแนวทาง
ในการดาเนินงานการจัดการความรู ้ต่อไป
๑. รับทราบ
๒. ให้นาแนวทางแก้ปัญหามาสรุ ปเป็ นด้าน เช่ น ปั ญหาที่บุคลากรขาดความรู ้ ความเข้าใจ
ในเรื่ องการจัดการความรู้ หรื อ ประเด็นผูบ้ ริ หารเห็นความสาคัญน้อย เป็ นต้น เพื่อนาไปสู่ การจัดกิ จกรรม
เพื่อแก้ปัญหาต่อไป
๓. น าเรื่ อ งศู นย์ร วมการจัด หลัก สู ตรอบรม หรื อ โครงการต่ า งๆที่ ส นับสนุ น การเรี ย น
การสอน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย เพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงาน
มติ

-๗ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง พิจารณาแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔
ของหน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ กาหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ
ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบตั ิการการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔ และคณะทางานการจัดการ
ความรู้ ร ะดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ พิ จ ารณาและให้ ข้ อ เสนอแนะไปเมื่ อ ครา วประชุ ม คณะท างานฯ
ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๔ นั้น ในการนี้ ย งั มี หน่ วยงานที่ ดาเนิ นการไม่ เสร็ จทัน
การประชุม จานวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สานักหอสมุด และวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
มติ

๑. เห็นชอบ แผนการจัดการความรู้ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔ ของสานักหอสมุด
๒. มีขอ้ เสนอแนะแผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔
ของวิทยาลัยภูมิปัญญา ดังนี้
๑. หัวข้อประเด็น ในเรื่ อง การจัดการความรู้ ด้านการวิจัยและบริ การวิชาการที่ดี
กว้างเกินไป ควรระบุหรื อตั้งประเด็นให้ชดั เจนกว่านี้
๒. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ควรเน้นที่บุคลากรในองค์กร
๓. การถอดบทเรี ยน หรื อสกัดองค์ความรู ้ ควรเพิ่มเติมให้ชดั เจน เช่น การสกัด
หรื อสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจยั หรื อการบริ การวิชาการ เป็ นต้น

๔.๒ เรื่อง พิจารณา ร่ าง แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔
ตามที่ ง านการจัด การความรู้ ฝ่ ายบริ หารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็ นผูร้ ับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัย และได้แต่งตั้งคณะทางาน
ด้า นการจัด การความรู ้ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ร่ ว มกัน ก าหนดประเด็ น นั้น ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุ ก าร
คณะทางานฯ ได้ดาเนิ นการจัดทา ร่ า ง แผนการจัดการความรู ้ มหาวิท ยาลัย ทักษิ ณ ประจาปี การศึ ก ษา
๒๕๕๔ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
๑. เห็นชอบ ร่ าง แผนการจัดการความรู ้มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔
๒. มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
๒.๑ ประเด็นเรื่ อง การเตรี ยมนิ สิตและอาจารย์เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ควรรอให้
ทิ ศทางในการเตรี ยมการเพื่อเข้า สู่ ประชาคมอาเซี ยน ของมหาวิท ยาลัยมี ค วามชัดเจนก่ อน หรื อ
อาจจะตั้งเป้ าหมายการดาเนินงานในประเด็นนี้ เป็ นปี การศึกษา ๒๕๕๕
มติ

-๘๒.๒ ฝ่ ายวิ ช าการและประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา ซึ่ งเป็ นผูร้ ั บ ผิ ดชอบหลัก ใน
ประเด็น เรื่ อง การออกแบบการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญกับการจัดทารายละเอี ยดของรายวิชา
(มคอ.๔-๗) ขออนุญาตปรับระยะเวลาในการดาเนินงาน
๒.๓ ประเด็ นเรื่ อง การออกแบบการสอนเน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ กับ การจัด ท า
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๔-๖) ให้ แก้ ไขเป็ น การออกแบบการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญกับ
การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๔-๗)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
- ไม่มี เลิกประชุ มเวลา ๑๑.๓๐ น.

(รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข)
รองประธานคณะทางาน

(นางอุทยั วรรณ จันทรโชติ)
เลขานุการคณะทางาน
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

(นางปุณญาดา สุ วรรณมณี )
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะทางาน
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

