รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์
ครั้งที่ ๗(๒๓)/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (๔๓๔)


รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม
๑. อาจารย์ ดร.สิทธิพร
๒. อาจารย์ ดร.จรูญ
๓. อาจารย์ ดร.ทิพย์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา
๕. อาจารย์ศักดิ์ชัย
๖. อาจารย์พรรัก
๗. อาจารย์วีณัฐ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรใจ
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

อาจารย์รัตนาพร
รองศาสตราจารย์สุพิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์
นายครรชิต
นางจันทรา
นางสาววิภาวี
นางปานใจ

เอี่ยมเสน
เฉลิมทอง
ขาอยู่
งิ้วแหลม
ไชยรักษ์
อินทามระ
สกุลหอม
สารยศ
หลวงแก้ว
บุญชูวงศ์
นาคสัมฤทธิ์
อนุกูล
สาดะระ
จงภู่
คงสิทธิ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์
กรรมการ แทน อาจารย์กัลยา ชนะภัย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ/ป่วย)
๑. ว่าที่ร้อยตรี อาจารย์ ดร.มงคลชัย บุญแก้ว
กรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์
กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์
อุตภาพ
กรรมการ
๔. อาจารย์วันทนี
อนุพันธ์
กรรมการ
๕. อาจารย์กานดา
ธีระทองคา
กรรมการ
๖. อาจารย์อลงกรณ์
เกิดเนตร
กรรมการ
๗. อาจารย์พัชรพร
ศุภกิจ
กรรมการ
๘. นายณัฐพงษ์
แซ่ตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการ
เริ่มประชุม

เวลา ๑๔.๐๘ น

อาจารย์ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
วาระที่ ๑.๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
การศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การศึกษาดูงานของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา มีความประสงค์จะเข้าศึกษาดูงานในด้านงานธุรการ ด้านงานบุคลากร งานสนับสนุนการ
เรียนการสอน และงานประกันคุณภาพ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. จานวน
๒๐ คน โดยประธานมอบหมายงาน ดังนี้
๑) อาจารย์ ดร.จรูญ เฉลิมทอง รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และบริห าร (รักษา
ราชการแทนคณบดีฯ) กล่ าวต้อนรับ และนาเสนอโครงสร้างการบริห ารงานคณะ โครงสร้างสานักงาน และ
แผนการดาเนินงานของคณะฯ
๒) อาจารย์ ดร.ทิพย์ ขาอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอด้า นการจัดการเรียน
การสอน งานสนับสนุนการเรียนการสอน งานภารกิจอื่นๆ ของคณะฯ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา งิ้วแหลม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บริเวณหน้าอาคาร ๔ ชั้น ๑
๔) อาจารย์วีณัฐ สกุลหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นผู้ดาเนินรายการ
นาเสนอวิดีโอคณะ และงานประกันคุณภาพ
๕) คุ ณ จั น ทรา สาดะระ หั ว หน้ า ส านั ก งานคณบดี ฯ นางสาววิ ภ าวี จงภู่ และ
นางปานใจ คงสิทธิ์ ดูแลงานประสานงานคณะศึกษาดูงาน/ที่จอดรถ/อาหาร/อาหารว่าง/ของที่ระลึก
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒

บุคลากรกลับเข้าปฏิบัติงาน ณ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง บุคลากรกลับเข้าปฏิบัติงาน ณ หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มีคาสั่งอนุญาตให้ อาจารย์มุทิตา ทาคาแสน บุคลากรตาม
สัญญาจ้าง ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ ปฏิบั ติหน้าที่ ณ ศูน ย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก กลับ
เข้ามาปฏิบัติห น้าที่ ณ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ตามคาสั่ ง
มหาวิทยาลัยฯ ที่ ๒๕๘๕/๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๓

สรุปประเด็นสาคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต
(คบม.) ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๘

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบ ตามที่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิต (คบม.) ครั้งที่ ๗(๒๘)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้ องประชุม
ลาพอง ๒ ซึง่ มีประเด็นสาคัญ ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๗(๒๓)/๒๕๕๘

๒

๑) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ ๖(๔๐)/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖
มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนี้ (๑) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.กนกกานต์ วีระกุล ดารงตาแหน่งคณบดีโรงเรียนการเรือน
และ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร ดารงตาแหน่งคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖
มิถุน ายน พ.ศ.๒๕๕๘ (๒) อาจารย์ ดร.สิ ทธิพ ร เอี่ยมเสน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิ ต
ประเภทผู้แทนคณบดี
๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๓) ผลการสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
สานักงานคณะกรรมการกาอุดมศึกษา ได้แจ้งผลว่ามหาวิทยาลัยฯ ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว
๔) ก าหนดการงานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต
ประจาปี ๒๕๕๗ วันซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และวันรับจริง ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เฉพาะรอบเช้า
มหาวิทยาลั ยฯ ขอรายชื่อแขกผู้ มีเกียรติของคณะฯ นั่งในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจาปี ๒๕๕๗ จานวน ๔ ท่าน ซึ่งคณะฯ พิจารณาว่า ควรจะเป็น
อาจารย์ ดร.จรูญ เฉลิมทอง อาจารย์ ดร.ทิ พย์ ขาอยู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี สกุลภารักษ์ และอาจารย์
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อีก ๑ ท่าน
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๔

กาหนดการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้ งที่ ป ระชุ ม ทราบ เรื่ อ ง ก าหนดการประชุ ม บุ ค ลากรคณะครุ ศ าสตร์
ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กาหนดจัดประชุมในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิ งหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมลาพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รองอธิการบดี
ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุม
มติ
ระเบียบวาระที่ ๒

ที่ประชุมรับทราบ
รับรองรายงานการประชุม

สรุปเรื่อง
ประธานน าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารและดาเนินงานประจา
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๖(๒๒)/๒๕๕๘ ต่อที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ
ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ หน้าที่ ๗ วาระที่ ๑.๓
ย่อหน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๔ “ในส่วนงานวิจัยของตนเองไม่ได้นาเสนอ เนื่องจากเป็นกรรมการเอง” แก้ไขเป็น “ใน
ส่วนของงานวิจัยไม่สามารถนาเสนอได้ เนื่องจากเป็นกรรมการ”

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๗(๒๓)/๒๕๕๘

๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔
วาระที่ ๔.๑

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและดาเนินงานคณะครุศาสตร์

สรุปเรื่อง
คุณจันทรา สาดะระ นาเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
และดาเนินงานคณะครุศาสตร์ เพื่อให้การบริหารและดาเนินงานภายในคณะครุศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสอดคล้องกับภารกิจและการบริการงานของคณะฯ
ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน ให้เพิ่มเติมโครงสร้างฯ ในส่วนของ ประธานกลุ่มวิชาชีพครู
และบัณฑิตศึกษา โดย (ร่าง) โครงสร้างดังกล่าวให้จัดทาเตรียมไว้ และรอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่
ของมหาวิทยาลัยฯ ตามประกาศการจัดตั้งส่วนราชการ
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ ๔.๒

แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
(เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
คุณ ครรชิ ต อนุ กู ล หั ว หน้ าฝ่ ายประกั น คุณ ภาพ น าเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา เรื่อ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ (เพิ่มเติม) ตามที่ คณะครุศาสตร์ ได้
แต่งตั้งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ ๐๗๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เพิ่มเติม จานวน ๓ ท่าน
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ ๔.๓

เกณฑ์ แ ละคณะกรรมการจั ด ท ารายงานประเมิ น ตนเอง ระดั บ คณะครุ ศ าสตร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗

สรุปเรื่อง
คุณครรชิต อนุกูล นาเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง เกณฑ์และคณะกรรมการจัดทา
รายงานประเมินตนเอง ระดับคณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยฝ่ายประกันคุณภาพ นาเสนอ (ร่าง)
คณะกรรมการจัดทารายงานการปะเมินตนเอง ระดับคณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวม ๑๓ ตัวบ่งชี้
(เกณฑ์ใหม่) และนาเสนอกาหนดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร์ ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๗(๒๓)/๒๕๕๘

๔

ระดับ
หลักสูตร
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
คณะ
มติ
ระเบียบวาระที่ ๕
วาระที่ ๕.๑

วิพากษ์
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

ตรวจประเมิน
๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

ที่ประชุมเห็นชอบ
เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗

สรุปเรื่อง
คุณครรชิต อนุกูล นาเสนอที่ประชุมทราบ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ด้วยกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
(งานประกันคุณภาพ) ของมหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงและทาความเข้าใจแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนิ นการประเมินคุณ ภาพการศึกษา และรายชื่อผู้ผ่ านการอบรมผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรฯ ของคณะครุศาสตร์ จานวน ๘ คน
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๕.๒

สรุปผลการดาเนินงานคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์

สรุปเรื่อง
คุณครรชิต อนุกูล นาเสนอที่ประชุมทราบ เรื่อง สรุปผลการดาเนินงานคณะกรรมการ
ประกัน คุณ ภาพ คณะครุศาสตร์ ฝ่ ายประกันคุณ ภาพรายงานสรุปผลการดาเนิ นงานคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๕.๓

กาหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง คณะครุศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘

สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา งิ้ว แหลม รองคณบดี ฝ่ า ยกิ จ กรรมและกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
น าเสนอที่ ป ระชุ ม ทราบ เรื่ อ ง ก าหนดการปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ แ ละประชุ ม ผู้ ป กครอง คณะครุ ศ าสตร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ กาหนดจัดในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร
รักตะกนิษฐ ชั้น ๑
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๗(๒๓)/๒๕๕๘

๕

ระเบียบวาระที่ ๖
วาระที่ ๖.๑

เรื่องอื่นๆ
เรื่องอื่นๆ

สรุปเรื่อง

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องอื่นๆ ดังนี้
๑. งานสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ชั้นปีที่ ๕ ซึ่งมอบให้หลักสูตรฯ เป็นผู้ดาเนินการ
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พรใจ สารยศ กล่ าวว่า กาหนดจัดงานสั มมนาระหว่างฝึ ก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๘๕๒ โดยแบ่งจัดสัมมนาเป็น ๒ กลุ่ม
ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการสอน ณ สถานศึกษาภายนอก เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และกลุ่มที่ ๒
นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒. ขอเปลี่ยนตาแหน่งเป็นสายวิชาการ
ประธาน กล่าวว่า นางสาวจุฬินฑิพา นพคุณ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
สังกัดคณะครุศาสตร์ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปฐมวัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกาลังศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาเดียวกัน มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตาแหน่ง
จากสายสนับสนุนวิชาการเป็นอาจารย์สายวิชาการ ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ แต่เนื่องจาก
ไม่เคยฝึกสอนมาก่อน จึงเสนอแนะให้ทดลองสอนที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ๑ ภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม
– ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และสอนในรายวิชาทีส่ ังกัดหลักสูตรฯ ๑ ภาคเรียน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
โดยมีคณะกรรมการนิเทศการสอนก่อนมีการอนุญาตให้เปลี่ยนตาแหน่ง
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๖.๒

กาหนดการประชุม คณะกรรมการบริห ารและดาเนิน งานประจาคณะครุศ าสตร์
ครั้งที่ ๘(๒๔)/๒๕๕๘

สรุปเรื่อง
ประธานแจ้ งที่ ป ระชุ มทราบ เรื่อง ก าหนดการประชุม คณะกรรมการบริห ารและ
ดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๘(๒๔)/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (๔๓๔)
มติ
เลิกประชุม

ที่ประชุมรับทราบ
เวลา ๑๖.๔๐ น.

(นางปานใจ คงสิทธิ์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางจันทรา สาดะระ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดาเนินงานประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๗(๒๓)/๒๕๕๘

๖

