
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
วาระพเิศษ  1 / 2555 

วันจันทรท์ี่  27  กุมภาพันธ ์ 2555   เวลา  10.20  น. 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศลิปศาสตร์ 

 
ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย   กรรมการ 

3.  นางเสาวนีย์  ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

4.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

5.  นายเมธี  เมธาสิทธิ  สขุสาํเร็จ   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 

6.  นางธิราพร   ศรีบุญยงค ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

7.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก      กรรมการ 

8.  นายสุชินต์   ดรุณพันธ์    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์     กรรมการ 

9.  นายมิตต   ทรัพย์ผุด                ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 

10.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 

11.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   ลากิจ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นายปริวรรต  สมนึก    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  นางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน ์  รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ 

4.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 

5.  นางนีลนารา  ศรีสําราญ   นักวิชาการศึกษา 

6.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา    10.20  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด
การประชุม  โดยแนะนําคณะผู้บริหาร  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังต่อไปนี้ 
 
 



 

 

2 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

- 
 

ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม     

- 
 

ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  

- 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณานโยบายคณะศิลปศาสตร์  2555 - 2558 

      ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณานโยบายคณะศิลปศาสตร์  2555 – 2558  รายละเอียดดังนี้   

 

นโยบาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(Human Resource 
Development : HRD) 

1. พัฒนาและส่งเสริมการแสดงศักยภาพบุคลากรสํานักงาน
คณบด ี

2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

3. พัฒนาจิตตปัญญาบุคลากรคณะศิลปศาสตร ์

4. ส่งเสริมอาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

5. เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาต ิ

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร / รอง
คณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการ
วิจัย / รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

2. พัฒนาระบบในองค์กร 
(Organization System 
Development : OSD) 

1. พัฒนาสํานักงานคณบดีให้เป็นหน่วยสนับสนุนชั้นเลิศ 

2. บูรณาการระบบสารสนเทศเข้ากับงานส่วนต่าง ๆ ของคณะ 

3. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

4. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศิลปศาสตร์ให้น่าอยู่ 

5. รณรงค์การประหยัดพลังงาน 

6. พัฒนาและใช้ศักยภาพโรงละคร 

7. เตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์คณะในต่างประเทศ 

8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ 

9. ส่งเสริมการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร / รอง
คณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ / รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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นโยบาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

3. พัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (Academic 
Excellence : AE) 

1. ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการในคณะ 

2. ส่งเสริมให้หลักสูตรของคณะเป็นหลักสูตรนานาชาต ิ

3. พัฒนาวิชาศึกษาท่ัวไปเพื่อรองรับอาเซียน 

4. พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับอาเซียน 

5. พัฒนาชุดโครงการวิจัยสหสาขาวิชาต่อเนื่องเกี่ยวกับอาเซียน 

6. พัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

7. ส่งเสริมอาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

8. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบภาคสนามท้ังระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 

รองคณบดีฝา่ยวิชาการ / รอง
คณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการ
วิจัย / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 
/ รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย 

4. พัฒนาความสัมพันธ์กับ
ชุมชน (Community 
Relationship : CR) 

1. ประชาสัมพันธ์การทํางานของทีมบริหารคณะ 

2. ปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในคณะ 

3. จัดทําเว็บไซต์ 4 ภาษา (ไทย จีน เวียดนาม อังกฤษ) 

4. ประชาสัมพันธ์คณะเชิงรุก 

5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ตามสื่อต่าง ๆ 

6. จัดต้ังศูนย์ “สาดศิลป์ Academy by LA UBU” 

7. เตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์คณะในต่างประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ / รักษาราชการ
แทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชุมชน
สัมพันธ์ / รักษาราชการแทน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

5. พัฒนาความเป็นเลิศของ
นักศึกษา (Student 
Excellence : SE) 

1. ปรับภูมิทัศน์และกิจกรรมเพื่อเอื้อโอกาสให้นักศึกษาแสดง
ศักยภาพ 

2. เสริมสร้างทักษะทางภาษาและกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบภาคสนามท้ังระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 

4. จัดต้ัง “กองทุนเพื่อนักศึกษาศิลปศาสตร”์ 

5. เสริมสร้างกระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาจิตใจนักศึกษา 

 

รักษาราชการแทนรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศกึษา / รักษา
ราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สวัสดิการนักศึกษา 

  ในการนี้  หวัหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  ได้หารอืที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการภายในสาขาวิชาและหลักสูตร  ว่าคณะจะมีการพิจารณาโครงสร้างการทํางานของประธานหลักสูตรและ
หัวหน้าสาขาวิชาซึ่งมีความซ้าํซ้อนกันให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นหรือไม ่

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามนโยบายคณะศิลปศาสตร์  2555 – 2558  และมอบหมาย
ให้รองคณบดีฝา่ยวิชาการ ดําเนินการพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโครงสร้างสาขาวิชา  โดยพิจารณา
ถึงการเอื้อประโยชน์หรือเกิดปัญหา ในการบริหารงานภายในสาขาวิชามากน้อยเพียงใด 
 

4.2   การพิจารณาค่าใช้จ่ายของนักศึกษาชาวกัมพูชา  ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาวชิานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการจัดการ 
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รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    เสนอที่ประชุมพิจารณาค่าใช้จ่ายของนักศึกษาชาว 

กัมพูชา  ตามท่ีหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการจัดการ  คณะศิลปศาสตร์   

ได้เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา   ซึ่งนักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ 

ได้รับทุนการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว  มีจํานวน  2  คน  คือ  Mr.Moeun  Saream   และ  Mr.Ros  Channara   

รายละเอียดการให้ทุนต่อทุน  1  ทุน  ดังนี้ 

  1.  เงินช่วยเหลือเมื่อแรกมาถึง  6,000 บาท  (จ่ายครั้งเดียว) 

  2.  ค่าใช้จ่ายรายเดือน   5,000 บาท 

  3.  ค่าอุปกรณ์การศึกษา หนังสือเรียน ปีละไม่เกิน 8,000 บาท 

  4.  ค่าดําเนินการเรื่องวีซ่า   ตามท่ีจ่ายจริง 

  5.  ค่าประกันสุขภาพ   ประมาณปีละ 2,000  บาท 

6.  หอพัก    ระดับปริญญาตรีพักหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและ 

ได้รับการยกเว้นค่าที่พัก ระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนงานอาจ
จัดหาที่พักภายนอก และจ่ายค่าที่พักภายนอกได้ตาม
ความเหมาะสม 

  7.  ค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้รับการยกเว้นจากส่วนงานและมหาวิทยาลัย 

ซึ่งคณะจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามรายการดังกล่าวข้างต้น 

อนึ่ง  เนื่องจากนักศึกษาทั้ง 2 คน จะเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาไทย ระหว่างวันที่  

8 มีนาคม  ถึงวันที่  19 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งขณะที่อยู่ที่มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  นั้น   

นักศึกษาดังกล่าวจะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน  เดือนละ 4,000  บาท  ดังนั้น งานวิเทศสัมพันธ์ของคณะ  จึงขออนุมัติ 

ค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษาระหว่างที่เตรียมความพร้อมทักษะภาษาไทย  ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังนี้   

- มีนาคม (จํานวน 2 คน x 24 วันๆ ละ 133 บาท)  6,384  บาท 
- เมษายน (จํานวน 2 คน x 4,000 บาท)   8,000  บาท 
- พฤษภาคม (จํานวน 2 คน x 19 วันๆ ละ 133 บาท) 5,054  บาท 

  รวมทั้งสิ้น           19,438  บาท  

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.3  การขออนุมัติเปิดหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร   
นางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค ์  ในฐานะประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาและ 

วรรณคดีเวียดนาม    เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการขออนุมัติเปิดหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  ซึ่งตามมติที่ 
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ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ / 2554    เมื่อวันที่  3  มีนาคม  2554   มีมติเกี่ยวกับการ 

ปิดหลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม  ดังนี้    

1.  ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม     และจะเสนอในที ่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในวาระอื่น ๆ      เพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูร  

ในวันที่  18  มนีาคม  2554  และนําเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยช่วงปลายเดือนมีนาคมต่อไป 

2. การจัดทํา TQF  ของหลักสูตร  เนื่องจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาและวรรณคดี 

เวียดนาม  เห็นควรว่ามีความเหมาะสมและความพร้อมในการเปิดรับนักศึกษาในปี 2556  ดังนั้น  คณะยังจะไม่ทํา   

TQF  ในช่วงนี้  โดยจะรอใหค้ณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะพิจารณาอีกครั้ง    

  ในการนี้  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาถึงความสําคัญของการเปิดหลักสูตรและความพรอ้มในการเปิด 

หลักสูตร  ในภาคการศึกษา  1/2556  ด้วยเหตุผลดังต่อไปน้ี 

  1. เนื่องจากในปี พ.ศ. 2558 จะเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน และเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่
มีบทบาทสําคญัในกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้นจึงเห็นควรผลักดันการเปิดหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากในปัจจุบันกําลัง
เกิดปัญหาการขาดแคลนครูอาจารย์ไทยที่สอนภาษาเวียดนาม และล่ามไทยที่รู้ภาษาเวียดนามเป็นอย่างมาก เหตุ
เพราะโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งภาคอื่นได้เริ่มเปิดสอนภาษาเวียดนามเป็น
วิชาเลือกเสรีให้แก่นักเรียน และบริษัทไทยกําลังไปเปิดสาขาหลายแห่งในเวียดนาม ที่ผ่านมาโรงเรียนหลายแห่งและ
บริษัทหลายแห่งได้ติดต่อประธานหลักสูตร เพื่อขอนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนามไป
ทํางานหลายคน แต่เนื่องจากยังมีนักศึกษาที่จะจบหลักสตูรในแต่ละปีนอ้ย กอปรกับการปิดหลักสูตร ดังนั้น จึงไม่
สามารถหานักศึกษาไปทํางานในสถานที่ดังกล่าวได้อย่างพอเพียง 

                       2. เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ที่ว่า “ศูนย์กลางความรู้ด้านภาษา สังคม 
และวัฒนธรรมในอีสานใต ้ และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง” และของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ว่า “มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นสถาบันชั้นนําแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุม่น้ําโขงและอาเซียน” 

                       3.ประเมินจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทีม่าให้คําแนะนาํในการเปิด
หลักสูตรวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสารที่ว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนา
หลักสูตรทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง เนื่องจากเป็นประตูสู่อินโด
จีน เส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงถึงกัน และพลวัตของสังคมการเมืองในยุคหลังสงครามเย็นทําให้ปริมาณการค้า
การลงทุนในพืน้ที่เขตชายแดนสูงมากขึ้น จึงเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าว นอกจากนั้น จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีคนไทยเชื้อสายเวียดนาม
อยู่เป็นจํานวนมาก  การเรียนการสอนและองค์ความรู้ทางด้านภาษาเวียดนามจะมีบทบาทสําคญัในการเชื่อมโยง
ความเป็นท้องถิ่น ความเป็นชาติ และความเป็นนานาชาติเข้าด้วยกัน” 

                     4. มีนักศึกษาที่จบหลักสตูรวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานีได้รับคัดเลือกเข้าทํางานเป็นครูสอนภาษาเวียดนามในโรงเรียนมัธยมบางแห่ง รวมทัง้ได้รับคัดเลือกให้
เป็นล่ามของบริษัทไทยที่กําลงัจะไปลงทุนที่เวียดนาม ดังนั้น จากศักยภาพของนักศึกษา จึงคิดว่าการสนับสนุนให้เปดิ
หลักสูตรโดยใช้ช่ือว่า ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร จะเอื้อประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ สร้างผู้รู้ด้าน
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ภาษาเวียดนามและเวียดนามศึกษา รองรับความต้องการบุคลากรด้านภาษาเวียดนาม รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้แก่
คณะและมหาวิทยาลัยด้วย 

                    5. ที่ผ่านมาเคยมีนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนามได้ทุน GMS และทุนจาก
กระทรวงการต่างประเทศไปศึกษาภาษาเวียดนามระยะสั้นที่กรุงฮานอยและนครโฮจิมนิทร์ ทั้งนีทุ้นของกระทรวง
การต่างประเทศนักศึกษาสอบได้เป็นลําดับที่ 2 ของประเทศรองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6. อาจารย์ในหลักสูตรวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนามที่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขา 

ภาษาศาสตร์ (เน้นภาษาเวียดนาม) ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลกําลังจะสําเร็จ 

การศึกษาและปฏิบัติงานภายในปีการศึกษา 2555  ดังนั้น จึงทําให้หลักสตูรมีความพร้อมด้านบุคลากรมากขึ้น 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติให้ชะลอการเปิดหลักสูตรไว้ก่อน      และขอให้ประธานหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม  เสนอข้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระงานสอน  และค่าใช้จ่าย 

ตลอดหลักสูตร   แผนการรับนักศึกษา   และแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตร    ใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ศิลปศาสตร์พิจารณาต่อไป 
 

4.4  โครงการพัฒนาองค์กร คณะศิลปศาสตร์ (OD)   
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาองค์กร คณะศิลปศาสตร์ (OD)  ซึ่งจะ
จัดโครงการระหว่างวันที่  30  มีนาคม  -  1  เมษายน  2555   โดยจะแบ่งเป็น  2  สาย  ดังนี้ 

1.  สายวิชาการ   โดยศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เน้นการจัดทําชุดโครงการวิจัย 

2.  สายสนับสนุนวิชาการ   โดยศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   เน้นการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการทํางาน  จัดทํา Flow Chart 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ  

 
ระเบยีบวาระที่  5      เรื่องอื่น ๆ   
5.1  กําหนดการประชุมบคุลากรคณะศิลปศาสตร ์
 ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดวันประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  เพื่อแจ้ง 

เกี่ยวกับนโยบายคณะศิลปศาสตร์  2555 – 2558  และโครงการพัฒนาองค์กร คณะศลิปศาสตร์ (OD)   
 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประชุมในวันที่  5  มีนาคม  2555  เวลา  09.00  น.  ณ 

ห้องประชุมดอกจาน  4    

 
เลิกประชุมเวลา    12.25  น. 
 
 
 

          


