รายงานการประชุม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
------------------------------------------------------รายนามผู้มาประชุม
๑. รศ.ดร.อรสา
๒. ผศ.ดร.ทัศพร
๓. ผศ.ฐาปนา
๔. ผศ.ดร.ณพัฐอร
๕. อ.ณัฐพล
๖. น.ส.ศิริวรรณ
๗. น.ส.กมลรัตน์
๘. นายมานพ
๙. นายแทนคุณ
๑๐. อ.ดร.นิติกร
๑๑. ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ

จรูญธรรม
ชูศักดิ์
จ้อยเจริญ
บัวฉุน
สิทธิพราหมณ์
สุขแซว
ยอดหาญ
สุขสุเดช
วงค์ษร
อ่อนโยน
เสือเอก

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้ประชุมแบบออนไลน์
๑. อ.ชัยวุฒิ
๒. ผศ.ชวาลา

เทโพธิ์
ละวาทิน

รองประธาน
กรรมการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ ร ะบาดจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยการจั ด ที่ นั่ ง ประชุ ม ห่ า งกั น
อย่ า งน้ อ ย ๑ เมตร ตามมาตรการเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คม (Social Distancing) และได้ ต รวจสอบจ านวน
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุ มและ
ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
มหาวิท ยาลั ย เชิญ ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์ แ ละข้าราชการ เข้ าร่ ว มต้ อนรั บ
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ที่ประชุม รับทราบ

๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน กรรมการและเลขานุการ นาเสนอ รายงานการประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๑๑ หน้า
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. หน้ า ๓ ข้อ ๕ บรรทั ด ที่ ๓ “นั ก ศึก ษาสามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์ม การขอยื น กู้ ยื ม
เงินกองทุน” แก้ไขเป็น “นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกู้ยืมเงินกองทุน ” และบรรทัดที่ ๕ “ทั้งนี้
เพื่อเป็นการบรรเทา ทางกองทุนเงินให้กู้ยืม ...” แก้ไขเป็น “ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา ทางกองทุนเงิน
ให้กู้ยืม...”
๒. หน้า ๗ ข้อ ๒.๓ (๒) บรรทัดที่ ๑ “ลาคลอดบุตร ลาได้ครั้งหนึ่ง ๙๐ วัน โดยได้รับค่าจ้าง
๔๖ วัน อีก ๔๕ วัน รับค่าจ้างจากสิทธิประกันสังคม” แก้ไขเป็น “ลาคลอดบุตร ลาได้ครั้งหนึ่ง ๙๐ วัน โดยได้รับ
ค่าจ้าง ๔๕ วัน อีก ๔๕ วัน รับค่าจ้างจากสิทธิประกันสังคม”
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้ าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
โดยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยฯ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นาเสนอ เชิญคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมต้อนรับ ของดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม พร้ อ มร่ ว มเป็ น เกี ย รติ รั บ ฟั ง แนวทางการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในวันศุกร์ที่
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ข้อสังเกตเครื่องหมายอินทรธนูแข็งพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒
ว่า ที่ ร.ต.หญิง เพีย งใจ เสือ กเอก กรรมการและผู้ช่ว ยเลขานุก าร นาเสนอ ตามที่ก าร
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติที่ประชุม
มอบหมายให้ สรุป ประเด็น ข้อสังเกต เครื่องหมาย เครื่องแบบ ของมหาวิทยาลัย และได้ดาเนินการเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย พิจารณาเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยมอบผู้อานวยการสานักงาอธิการบดี พร้อมนาเข้าที่ประชุม
อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ เพื่ อพิจารณา โดยที่ประชุมอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ฯ เชิญ ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ กรรมการ และว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือเอก กรรมการและ
ผู ้ช ่ว ยเลขานุก าร ให้ข้อ มูล เพิ่ม เติม เกี่ย วกับ เครื่อ งหมายอิน ทรธนูแ ข็ง พนัก งานมหาวิท ยาลัย ในที่ป ระชุม
อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ มีความเห็นให้ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนและสรุปประเด็นข้อสังเกตเครื่องหมาย
อินทรธนูแข็งพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อนาเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น
ขณะนี้ได้ดาเนินการปรับปรุงเนื้อหาพร้อมสรุปประเด็นเครื่องหมายอินทรธนูแข็งพนักงาน
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงนาเสนอต่อที่ประชุ มสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

๓
๑. หน้าที่ ๔ ควรเพิ่มข้อความ ข้อ ๗.๒.๒ (ช) กางเกง อนุโลมแบบชาย
๒. หน้าที่ ๕ ควรเพิ่มข้อความ ข้อ ๗.๒.๓ (ช) กางเกง อนุโลมแบบชาย
๓. หน้ าที่ ๘ ข้อ ๑๐.๑.๑ บรรทัดที่ ๑ “๑๐.๑.๑ หญิ ง ให้ ใช้อินทรธนูอ่ อน...” แก้ไขเป็ น
“๑๐.๑.๒ หญิง ให้ใช้อินทรธนูอ่อน...”
๔. หน้ า ที่ ๑๐ เครื่ อ งแบบพนั ก งานหญิ ง แก้ ไ ขภาพเป็ น คอพั บ แขนสั้ น สวมกระโปง
หรือการเกง
๕. หน้ า ที่ ๑๑ เครื่ อ งแบบปฏิ บั ติ ร าชการคอแบะแขนสั้ น เครื่ อ งแบบพนั ก งานหญิ ง
เพิ่มเติมภาพสวมกางเกง
๖. หน้ าที่ ๑๖ ตารางที่ ๕ แบบอินทรธนูอ่อนส าหรับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ และแบบ
อิน ทรธนู แข็ง ส าหรับ เครื่ องแบบพิ ธีการ เปลี่ ยนรูป ภาพอิน ทรธนูแ ข็ง และเพิ่ มเติมข้อ ความต่อท้ ายข้อความ
“...ปักด้วยดิ้นสีทอง มีลายดอกประจายาม” ความว่า “เพิ่มเส้นฐานสีทอง”
๗. หน้ า ที่ ๑๗ เปลี่ ย นรู ป อิ น ทรธนู แ ข็ ง จากเดิ ม ดอกบั ว ตู ม ๓ ดอก เปลี่ ย นเป็ น รู ป
ดอกบั ว ตู ม ๑ ดอก และลายกลี บ บั ว ผู กเป็ น รูป ดอกบั ว บานมี ก้ านต่ อ ๑ ดอก พร้อ มแก้ ไขข้ อ ความในตาราง
อินทรธนูแข็ง บรรทัดที่ ๑๐ “อินทรธนูแข็งไม่เกิน ๓ ใน ๔ ส่วนของอินทรธนู” แก้ไขเป็น “อินทรธนูแข็ง เป็นพื้น
สักหลาดสีดา ด้านคอปลายมนติ ดดุมโลหะสีทองตราพระราชลัญจกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดเล็ก ด้านซ้าย
และด้านขวาของดุมมีลายใบเทศประกอบ มีแถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร เป็นขอบแนวกึ่งกลางอินทรธนูมีลาย
กลีบบัวและรายรักร้อยผูกเป็นรูปดอกบัวตูม ๑ ดอก และลายกลีบบัวผูกเป็นรูปดอกบัวบานมีก้านต่อ ๑ ดอก ปัก
ด้วยดิ้นสีทอง มีลอยดอกประจายามเพิ่มเส้นฐานสีทอง”
๘. หน้ า ที่ ๑๘ เปลี่ ย นรู ป ภาพอิ น ทรธนู แ ข็ ง จากเดิ ม รู ป ดอกบั ว ตู ม ๒ ดอก เป็ น
ดอกบั ว ตู ม ๓ ดอก แก้ ไขข้ อ ความในตารางอิ น ทรธนู แ ข็ ง บรรทั ด ที่ ๙ “...ปั ก ด้ ว ยดิ้ น สี ท อง ๒ ดอก” เป็ น
“...ปักด้วยดิ้นสีทอง ๓ ดอก”
๙. หน้ า ที่ ๑๙ เปลี่ ย นรู ป ภาพอิ น ทรธนู แ ข็ ง จากเดิ ม รู ป ดอกบั ว ตู ม ๑ ดอก เป็ น
ดอกบัวตูม ๒ ดอก และเพิ่มข้อความในตารางอินทรธนูแข็ง บรรทัดที่ ๙ “...ปักด้วยดิ้นสีทอง ๑ ดอก...” เป็น
“...ปักด้วยดิ้นสีทอง ๒ ดอก...”
๑๐. หน้าที่ ๒๐ เปลี่ยนรูปภาพอินทรธนูแข็ง จากเดิม ไม่มีดอกบัวตู ม เป็นดอกบัวตูม ๑ ดอก
และเพิ่มข้อความต่อท้ายข้อความในตาราง อินทรธนูแข็ง “...มีแถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตรเป็นขอบ” ความว่า
“แนวกึ่งกลางอินทรธนู ลายกลีบบัวและลายรักร้อยผูกเป็นรูปดอกบัวตูม ปักด้วยดิ้นสีทอง ๑ ดอก เรียงต่อกัน
ตามส่วนยาวของอินทรธนูไม่เกิน ๑ ใน ๔ ส่วนของอินทรธนู”
จึงนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรระบุส าเหตุเ กี ่ย วกับ การปรับ เปลี ่ย นเครื ่อ งหมายอิน ทรธนูแ ข็ง ของพนัก งาน
มหาวิทยาลัย ให้ชัดเจน
๒ . ควรจัด ท าตารางเป รีย บ เทีย บ ความ แต กต่า งระหว่า งรูป แบ บ อิน ท รธนูแ ข็ง
ตามข้อบังคับเดิม กับรูปแบบอินทรธนูแข็งตามข้อบังคับใหม่ เพื่อความเข้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มติที ่ป ระชุม เห็น ชอบ ประเด็น ข้อ สัง เกตเครื ่อ งหมายอิน ทรธนู แ ข็ง ของพนัก งาน
มหาวิทยาลัย โดยดาเนินการปรับปรุงวิธีการนาเสนอ รูปแบบตารางเพื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายอินทรธนูแข็ง
ของพนัก งานมหาวิท ยาลัย ระหว่างรูป แบบอิน ทรธนูแ ข็งตามข้อ บังคับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จัง หวัด ปทุม ธานี ว่า ด้ว ยเครื ่อ งแบบ เครื ่ อ งหมาย ของพนัก งานมหาวิท ยาลัย

๔
พ.ศ. ๒๕๖๒ กับ รูป แบบอิน ทรธนูแ ข็ง รูป แบบใหม่ มอบหมาย ผศ.ฐาปนา จ้อ ยเจริญ กรรมการ และ
ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ เสือเอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดาเนินการ
๔.๒ ทบทวน และเสนอแนะข้ อคิ ดเห็ น ต่อสวัสดิ การยืดหยุ่ นของพนั กงานมหาวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
นายแทนคุณ วงค์ษ ร กรรมการ น าเสนอ ตามที ่ม หาวิท ยาลัย ได้อ อกประกาศ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จัง หวัด ปทุม ธานี เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ก ารเบิก เงิน
สวัสดิการแบบยืดหยุ่นสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิ ทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วัน ที่ ๗ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิท ยาลัย ได้ดาเนิน การเบิก จ่า ยเงิน กองทุน สวัส ดิก าร
พนักงานมหาวิทยาลัย ไปแล้ว เป็น เงิน ประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งมีจานวน
พนัก งานมหาวิท ยาลัย เบิก จ่ายเงิน กองทุน สวัส ดิก าร คิด เป็นร้อยละ ๘๘ ของจานวนพนัก งานมหาวิท ยาลัย
ทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูป ถัม ภ์ ได้จ ัด ท าแบบสอบถาม เพื ่อ ใช้เป็น ข้อ มูล เบื ้อ งต้น ในการพัฒ นาและปรับ ปรุง การจัด สรร
สวัสดิการแบบยืดหยุ่นสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๖ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ว นที่ ๒. ความพึงพอใจในสวัส ดิก ารยืด หยุ่นส่งผลต่อความผูก พัน ของบุค ลากรใน
มหาวิทยาลัย
ส่วนที่ ๓. ความพึงพอใจต่อสวัสดิการยืดหยุ่นของบุคลากรมหาวิทยาลัย ฯ
ส่วนที่ ๔. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดาเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการยืดหยุ่น
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ฯ
ส่วนที่ ๕. สวัสดิการอื่น ๆ ที่ท่านต้องการเห็นในอนาคต
ส่ว นที ่ ๖. ความคิด เห็น และข้อ เสนอแนะเพิ ่ม เติม ในภาพรวมเกี่ย วกับ สวัส ดิก าร
ยืดหยุ่นของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ
จึงนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. เสนอให้ป รับปรุงวงเงิน รวมของสวัสดิการทุกด้าน โดยสามารถถัวเฉลี่ย สวัสดิการ
รวมกันไม่เกินวงเงินรวมที่มหาวิทยาลัยกาหนด ต่อปีงบประมาณ
๒. เสนอให้เพิ่มวงเงินสวัสดิการยืดหยุ่นต่อปีงบประมาณ
๓. เสนอให้ขยายระยะเวลาการนาเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน ที่ระบุชื่อผู้
ขอรับสวัสดิการ จากเดิมยื่นเอกสารเบิกจ่ายภายใน ๖๐ วันหลังจากจ่ายค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นยื่นเอกสารเบิกจ่าย
ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ
๔. เสนอให้เพิ่ม การลงทุน ในกองทุน รวม ตามสวัส ดิก ารสนับ สนุน ในการลงทุน ใน
กองทุน รวม เนื ่อ งจากกองทุน รวมบางกองทุน ปิด การลงทุน แล้ว ตามที ่ร ะบุไ ว้ใ นประกาศมหาวิท ยาลัย ฯ
เช่น กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF (ข้อ ๔.๒.๑๑)
๕. เสนอให้เ พิ ่ม สิท ธิก ารใช้ส วัส ดิก ารแบบยืด หยุ ่น กับ พนัก งานมหาวิท ยาลัย
สังกัดโรงเรียนสาธิต
มติ ที่ ประชุ ม เห็ นชอบ การดาเนิ นการจั ดท าสวัสดิ การแบบยื ดหยุ่นส าหรับพนั กงาน
มหาวิทยาลัย จากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะพร้อมข้อคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยดังนี้

๕
๑. ให้ปรับปรุงวงเงินรวมของสวัสดิการทุกด้าน โดยสามารถถัวเฉลี่ยสวัสดิการรวมกัน
ไม่เกินวงเงินรวมที่มหาวิทยาลัยกาหนด ต่อปีงบประมาณ
๒. ให้เพิ่มวงเงินสวัสดิการยืดหยุ่นต่อปีงบประมาณ
๓. ให้ขยายระยะเวลาการนาเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน ที่ระบุชื่อผู้ขอรับ
สวัสดิการ จากเดิมยื่นเอกสารเบิกจ่ายภายใน ๖๐ วันหลังจากจ่ายค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นยื่ นเอกสารเบิกจ่ายภายใน
ปีงบประมาณนั้น ๆ
๔. ให้เ พิ ่ม การลงทุน ในกองทุน รวม ตามสวัส ดิก ารสนับ สนุน ในการลงทุน ใน
กองทุน รวม เนื ่อ งจากกองทุน รวมบางกองทุน ปิด การลงทุน แล้ว ตามที ่ร ะบุไ ว้ใ นประกาศมหาวิท ยาลัย ฯ
เช่น กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF (ข้อ ๔.๒.๑๑)
๕ . ให ้เ พิ ่ม สิท ธิก ารใช้ส วัส ดิก ารแ บ บ ยืด ห ยุ ่น กับ พ นัก งาน ม ห าวิท ย าลัย
สังกัดโรงเรียนสาธิต
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กาหนดการจัดประชุม
สภาคณาจารย์ แ ละข้ าราชการ ครั้ งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวัน พุ ธ ที่ ๑๗ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.
นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ
ผู้จดรายงานการประชุม
อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

