
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ังที่  ๔ / ๒๕๕๖ 

วันพุธที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมชั้น  ๒  หอง  ๐๙๒๕  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
.................................................................................. 

 

ผูมาประชุม 
 

 ๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวิทย  บุตรอุดม คณบด ี    ประธานกรรมการ 

 ๒.  อาจารยอํานาจ  สงวนกลาง               รองคณบดี  กรรมการ  

๓.  อาจารยพงศธร  คําใจหนัก                 รองคณบดี  กรรมการ 

๔.  นายวราวฒุ ิ หนอคํา                      ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

๕.  ดร. พจน ี พรหมจิตต                    ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

๖.  อาจารยจาตุรนต  วรรณนวล              ตัวแทนคณาจารย กรรมการ 

๗.  อาจารย ดร. สมเกียรติ  เบญจศาสตร      ตัวแทนคณาจารย กรรมการ 

๘.  อาจารยสมฤทธิ์  จันขันธ   ตัวแทนคณาจารย กรรมการ 

 ๙.  นางสาวนิตยา  เตวา                      หัวหนาสํานักงานคณบดี เลขานุการ 

 ๑๐.  นางสาวจิรสุดา  เทียมศรี                     นักวิชาการศึกษา  ผูชวยเลขานุการ 

  

ผูไมมาประชุม  (ติดราชการ , ติดภารกิจเรงดวน) 
 

๑.  อาจารยจาตุรนต  วรรณนวล  กรรมการจากตัวแทนคณาจารย  ติดราชการ       

          

ผูเขารวมประชุม 
 

๑.  อาจารย ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ อาจารยสาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาประชาคมเมืองและ

ชนบท 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนวิทย  บุตรอุดม  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประธานในที่

ประชุม  กลาวเปดการประชุม  และเริ่มวาระการประชุม  ดังนี้ 

 

 



 ๒

 

ระเบียบวาระที ่ ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
  

ไมมี 

 

ที่ประชุม รับทราบ   

 

 ระเบียบวาระที ่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๖  ประชุมเมื่อ            

วันพุธที่  ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ณ  หองประชุมชั้น  ๒  หอง  ๐๙๒๕  จํานวน ๑๒ หนา  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ขอใหคณะกรรมการตรวจดูความถูกตองอีก

ครั้งหนึ่งเพื่อรับรองรายงานการประชุม   

 

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  โดยไมมีการแกไข 

  

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง   
 

 ไมม ี

   

 ที่ประชุม รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที ่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  (จากคณะกรรมการ) 
 

ไมมี  

 

  ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

   ๕.๑  การพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป  ๒๕๕๖/๒๕๕๗       

                  ประธานฯ แจงวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางใหคณะฯ ดําเนินการพิจารณาเสนอชื่อผูสมควร

ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป  ๒๕๕๖/๒๕๕๗  จํานวน  ๓  ทาน  ตามเอกสารหมายเลข ๑ เพื่อนําเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ภายในวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖   

          

 



 ๓

     คณะกรรมการประจําคณะไดเสนอช่ือผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป  ๒๕๕๖/

๒๕๕๗  ดังตอไปนี้  

๑.  ศาสตราจารยวิทิต  มันตาภรณ  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย  

     ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชานิติศาสตร 

๒.  นางสายลดา  สิทธิวงศ  ผูอํานวยการฝายจัดการโรงงานไฟฟาแมเมาะ 

     ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   

     (การบริหารและการพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท) 

๓.  นายไพบูลย  จําหงษ ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานทาปาเปา 

     ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน      

 

   มติท่ีประชุม เห็นชอบในการเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากติติมศักดิ์  ประจําป  ๒๕๕๖/

๒๕๕๗  โดยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้  

  ๑.  ประสานอาจารยจาตุรนต  วรรณนวล  ในการขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติ

ของ  ศาสตราจารยวิทิต  มันตาภรณ 

  ๒.  นายไพบูลย  จําหงษ  ใหเสนอปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์กอน  แลวแตสภา

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติวาสมควรไดรับปริญญาระดับใด 

  ๓.  ประสานอาจารย ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ  ในการขอขอมูลเพิ่มเติม  ที่ชัดเจนและ           

ตรงประเด็น  และเอกสารเชิงประจักษ  ของนายสายลดา  สิทธิวงศ             

 

  ๕.๒   การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน ๓ หลกัสูตร 

   อาจารยอํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย นําเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย

ประจําหลักสูตร ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรนั้น จะตองดําเนินการตามระบบ โดย

จะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ กอนเสนอตอคณะกรรมการสภาวิชาการและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อเห็นชอบในลําดับตอไป ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย

ประจําหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังตอไปนี ้

 ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย

ประจําหลักสูตรเนื่องจากมีอาจารยจํานวน ๒ ทาน ไดเกษียณอายุราชการ คือ รองศาสตราจารย ชุติมา เวทการ 

และ ผูชวยศาสตราจารยธวัชไชย ปานดํารงค ตามเอกสารหมายเลข ๓ 

    ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  มีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร

เนื่องจากมีอาจารยไดลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ ทาน คือ อาจารยบัณศิกาญจ ตั้งภากรณ ตาม

เอกสารหมายเลข ๔ 

  



 ๔

    ๓) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร  มีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร

เนื่องจากมีอาจารยไดลาศึกษาออก จํานวน ๑ ทาน คือ อาจารยคนึงสุข  นันทะชมพู ตามเอกสารหมายเลข ๕ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง ๓ หลักสูตร และใหดําเนินการตาม

ระบบของมหาวิทยาลัยตอไป 

 

  ๕.๓   รายงานผลโครงการตามประเด็นชี้นําภายในและประเด็นชี้นําภายนอก 

                     อาจารยพงศธร คําใจหนัก แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดประเด็น

ชี้นํา ปองกัน หรือแกไขปญหาสัง ซึ่งประเด็นภายในที่จะตองจัดใหกลับบุคลากรและนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยได

กําหนดเปนดานการทํานุบํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย โดยในป ๒๕๕๖ คณะไดดําเนินการให

ครอบคลุมทั้งการทํานุบํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย จํานวน ๒ โครงการ  และตามประเด็นชี้นํา

ภายนอก ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม จํานวน ๑ โครงการ ดังสรุปตอไปนี้  

 

 (๑) รายงานสรุปผลโครงการธรรมะสองใจ ตามประเด็นชี้นําภายใน 

            จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอง ๐๙๓๕ โดยไดเชิญทานพระครูสุนทรธรรม

นิทัศน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาเขตแพร ใหเกียรติมาถายทอดความรูในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

สมาธิจิตภาวนา และการปฏิบัติตามหลักคําสอนทางพุทธศาสนา รวมถึงการฝกปฏิบัติสมาธิ-จิตภาวนา  โดย

ผูรับผิดชอบไดตั้งเปาหมายผูเขารวมทั้งสิ้น ๑๒๑ คน แบงเปน นักศึกษาจํานวน ๑๐๐ คน อาจารยประจําสาขาๆ

ละ ๑ คน จํานวน ๑๑ สาขา และบุคลลากรสายสนับสนุนจํานวน ๑๐คน  ผลการดําเนินโครงการ มีผูเขารวม

ทั้งสิ้น ๑๓๙ คน ไดแก นักศึกษาจํานวน ๑๑๗ คน อาจารยประจําสาขาจํานวน ๑๖ คน และบุคลากรสาย

สนับสนุนจํานวน ๖ คน ถือวาบรรลุเปาหมายที่กําหนด ผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับมาก

ที่สุด  ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการจัดโครงการครั้งนี้ที่ทําใหเกิดประโยชนและคุณคาตอบุคลากรและมหาวิทยาลัย 

คือ ๑) ทําใหตระหนักในคานิยมดานคุณธรรมจริยธรรม  สามารถนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสรางทรัพยากรบุคคลใหมีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพอันเปนปจจัยในการ

พัฒนาประเทศใหเกิดประสิทธิผลตอไป ๒) เปนการจัดโครงการและกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความรักชาติ บํารุง

ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่มีประโยชนและสรางคุณคาตอผูบริหาร 

นักศึกษา อาจารย  และบุคลากรทุกฝาย ทั้งไดแสดงออกถึงความรักชาติ  ความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย และเพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา บุคลากร ใหมีจิตใจที่เต็มเปยมไปดวยคุณธรรม

จริยธรรม มีจิตอาสา ไดใกลชิดและเขาถึงหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานประเพณี และ

วัฒนธรรม สงผลใหนักศึกษาและบุคลากรมีจิตสํานึกในความรักชาติ ศาสน กษัตริย และไดอนุรักษวัฒนธรรมอัน

ดีงามของไทย 

 

 

 



 ๕

ประเด็นพิจารณา 

                     ๑) จํานวนผูเขารวมโครงการ 

                     ๒) ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดโครงการ  

                     ๓) รูปแบบของการจัดกิจกรรม 

                     ๔) ผลกระทบและสรางคุณคาตอบุคลากรในคณะและตอมหาวิทยาลัย  

 

มติท่ีประชุม มีขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาดังนี้ 

๑) เปนโครงการที่มีประโยชนสําหรับนักศึกษาและบุคลากรเปนอยางมาก ควรเพิ่มจํานวน

กลุมเปาหมายใหมากขึ้น  

๒) เนื่องจากจํานวนนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีจํานวนมาก เห็นควร

จัดเปนรุน เพื่อใหนักศึกษาเขารวมโครงการได  

๓) รูปแบบของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยูแลว  

๔) จัดอยางตอเนื่องเพื่อสรางคุณประโยชนและเสริมสรางจิตสํานึกใหกับบุคลากรและ

นักศึกษาอยางจริงจัง 

 

(๒) รายงานสรุปโครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ตามประเด็นชี้นําภายใน  

    ตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดาน

สิ่งแวดลอม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ตามประเด็นชี้นําภายใน ดานการทํานุบํารุงศาสนาและเทิดทูน

พระมหากษัตริย  ระหวางวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  เมื่อ วันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ณ ลานลีลาวดี ใตถุนอาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(อาคาร๙) ผลการดําเนินโครงการ ตั้งเปาหมาย

จํานวน ๕๐ คน มีผูเขารวมโครงการ ๔๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๖ ของเปาหมายที่กําหนด ระดับความพึงพอใจ

ของการจัดโครงการอยูในระดับมาก โดยรูปแบบของการดําเนินโครงการคือการปลูกกลวยใหกับผืนปาเพื่อให

สามารถกักเก็บน้ํา และสรางฝายกั้นน้ํา ซึ่งผลที่ไดรับจากการจัดโครงการครั้งนี้ที่ทําใหเกิดประโยชนและคุณคา

ตอบุคลากรและมหาวิทยาลัย คือ ๑) นักศึกษาและบุคลากรไดรับทราบพระราชกรณียกิจของสถาบัน

พระมหากษัตริย ซึ่งจะกอใหเกิดความเคารพ เชิดชู เทิดทูน สถาบัน และ จะไดรับทราบพระราชกรณียกิจดาน

สิ่งแวดลอมและโครงการพระราชดํารินอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นําเสนอในชวงขาวไปปฏิบัติ

ดํารงตนเพื่อใหเกิดความสุขความเจริญตอตนเอง  ๒) นักศึกษาและบุคลากรมีความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริยอันนําไปสูความสามัคคีของคนในชาติ และสามารถนําหลักการปฏิบัติบนพื้นฐานคุณธรรมของ

พระมหากษัตริยไปใชเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 

ประเด็นพิจารณา 

                     ๑) จํานวนผูเขารวมโครงการ 



 ๖

                     ๒) ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดโครงการ  

                     ๓) รูปแบบของการจัดกิจกรรม 

                     ๔) ผลกระทบและสรางคุณคาตอบุคลากรในคณะและตอมหาวิทยาลัย  

 

  มติที่ประชุม เห็นควรปรับรูปแบบของการจัดนิทรรศการ โดยใหทุกสาขาเขามามีสวนรวม และแบง

ประเด็นการจัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหแตละสาขา โดยจัดแสดงไวประมาณ

๑-๒ สัปดาหในชวงเดือนธันวาคม  

 

   (๓) รายงานสรุปผลโครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม “คืนน้ําใหหวย  คืนกลวยให

ปา” ตามประเด็นชี้นําภายนอก 

            ตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดโครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม คืน

น้ําใหหวย คืนกลวยใหปา ตามประเด็นชี้นําภายนอก ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม วันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ณ บานปางอาย ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ผูรับผิดชอบโครงการไดตั้งเปาหมายกลุมผูบริหาร อาจารย 

เจาหนาที่และนักศึกษา กลุมชาวบานผูเขารวมโครงการจํานวน ๗๕ คน มีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น ๘๓ คน ผล

ประเมินความพึงพอใจอยูในระดับดี และผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชนและตอชุมชน

สังคม คือ 

  กระทบท่ีเกิดประโยชนและคุณคาตอคนในชุมชนไดแก 

๑. ไดสรางความสัมพันธอันดีระหวางชาวบาน และอาจารยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๒. ชาวบาน ไดตระหนักถึงการอนุรักษและหวงแหนปา   

๓. ผลทางออมเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา และใชเปนแหลงน้ําเพื่อการบริโภคของมนุษยและ

สัตวตาง ๆ ตลอดจนนําไปใชในการเกษตรของบานปางอาย ไดอีกดวย 

๔. ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหชาวบานในบริเวณนั้นมีฝายชะลอ

น้ําไวใชประโยชน ชวยลดปญหาภาวะโลกรอนและอุทกภัย ฝกใหนักศึกษารูถึงการทํางาน

รวมกัน ไดรูจักการแกปญหาเฉพาะหนาเมื่อเกิดอุปสรรค 

กระทบท่ีเกิดประโยชนและคุณคาตอตอชุมชนและสังคมไดแก 

๑. บริเวณปาลดการพังทลายของดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ําในลําหวย ทําให

ระยะเวลาการไหลของน้ําเพิ่มมากขึ้น ความชุมชื้นมีมากขึ้น และแผขยายกระจายความชุม

ชื้นออกไปเปน วงกวางในพื้นที่ทั้งสองฝงของลําหวย 

๒. การสรางฝายบริเวณหมูบานสามารถกักเก็บตะกอนที่ไหลลงมากับน้ําในลําหวยไดดี เปน

การชวยยืดอายุแหลงน้ําตอนลางใหตื้นเขินชาลง คุณภาพของน้ํามีตะกอนปะปนนอยลง 

๓. บริเวณปาของบานปางอายมีตนกลวยปาเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถเพิ่มความชุมชื้นใหกับผืนปาได  

 



 ๗

 

ประเด็นพิจารณา 

                     ๑) จํานวนผูเขารวมโครงการและกลุมเปาหมาย 

                     ๒) ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดโครงการ  

                     ๓) รูปแบบของการจัดกิจกรรม 

                     ๔) ผลกระทบและสรางคุณคาตอคนในชุมชนและชุมชนและสังคม   

 

มติท่ีประชุม   

๑) เพิ่มกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ 

๒) ควรมีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง และ

เปลี่ยนสถานที่เพื่อใหมีพื้นท่ีใหมในการเสริมสรางจิตอาสาใหกับนักศึกษาและบุคลากร 

และเพ่ือใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนและคนในชุมชนอื่น ๆ ดวย 

๓) รูปแบบของการจัดกิจกรรมใหพิจารณาตามพ้ืนที่ ที่จะจัดโครงการ โดยจะตองเนนเรื่อง

ของการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนหลัก 

 

๕.๔ ผลประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

    อ.อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รายงาน ผลประเมินประโยชนหรือผลกระทบ

ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม (ตามเอกสารแนบ) เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาให

ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ    

ประเด็นพิจารณา 

๑) ประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบกับอาจารยผูรับผิดชอบโครงการ โดยมีการประเมินความพึง

พอใจ  ๓  ดานไดแก ๑) ความพึงพอใจตอการจัดโครงการบริการวิชาการ ๒) ความรูและความ

เขาใจการในการจัดโครงการ และ ๓) การนําความรูไปใชประโยชน  และสรุปผลในรูปแบบของ

รายงานการสรุปผลโครงการ   

๒) ประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบกับผูรับบริการ โดยใชแบบสอบถามการประเมินและใน

รูปแบบของการสรุปผลโครงการ   

 

มติที่ประชุมมีขอเสนอเพื่อพัฒนาดังนี้ 

๑) คณะฯ ควรมีแบบฟอรมการจัดทํารายงานสรุปผลโครงการ เพื่อใหสาขาหรือผูรับผิดชอบ

โครงการสามารถจัดทํารายงานสรุปผลโครงการไดเปนรูปแบบเดียวกัน  

๒) การประเมินความสําเร็จของการบูรณาการดานการบริการวิชาการกับเรียนการสอนและการวิจัย 

ควรมีตัวอยางหรือรูปแบบใหสาขาสามารถนําไปใชได 

 

 



 ๘

  

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่นๆ 
 

ไมม ี

 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 
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