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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งผลการด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 6/2561 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ง 

3.1 ผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
ปรับปรุง พ.ศ.2561 

3.2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 

3.3 การติดตามข้อมูลนักศึกษาที่พ้นสภาพ และลาออก 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การจัดท าโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

4.2 การจัดท าแผนปรับปรุงหลักสูตร (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2561 

4.3 การจัดอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2561 

4.4 การเสนอชื่อนักศึกษาเข้ารับรางวัลเรียนดี กิจกรรมเดน่ ของคณะมนษุย์ฯ 

4.5 การพิจารณานักศึกษาผู้มีสิทธิ์ขอผ่อนผันค่าธรรมเนยีมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 

4.6 เรื่องการเพ่ิมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเง่ือนไขการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 

ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน 

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

5.1 เงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันองัคาร ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.  
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  1.1 เรื่องแจ้งผลการด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องแจ้งผลการด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข
ศึกษาของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ซึ่งพบปัญหาจากสัมภาษณ์คอืนักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษอ่อน จึง
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English Discovery เป็นเวลา 5 วัน  พบว่า 
นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมได้ตามค าแนะน า โดยอาจารย์ที่ปรึกษาท าขอ้ตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษาใน
การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English Discovery และมีการติดตาม
พัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาจากเกรดวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
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มติที่ประชุม รบัทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 

6/2561 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.
2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 1102/1 อาคาร 
1 ชั้น 1 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 ผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ.2561 
  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(27)/2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ระบุให้ใช้
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ ในปกีารศึกษา 2561 เปิดใช้
หลักสูตรดังกล่าว เพยีง 1 ปีเท่านั้น  
  การนี้ตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย ผศ.ดร.บรรพต, ผศ.ดร.บุญญ
ลักษม์ และ ผศ.ดร.สายสุดา ได้นัดหมายขอค าปรึกษาจากรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ในวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 
2561 หลังจากการเข้าขอค าปรึกษาฯ ให้ตัวแทนฯ น าเสนอในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 
 

 3.2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้แจ้งจ านวนนักศึกษา ปีการศีกษา 2561 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาจากการรับในระบบ 
TCAS รอบ 3 จ านวน 14 คน และ TCAS รอบ 4 จ านวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน 
  ตามที่หลักสูตรฯ ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.บุญลักษณ์ ต านานจิตร เป็นที่ปรึกษานักศึกษา
รหัส 61 ขอให้จัดท าประวัตินักศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน และใช้ส าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาแต่
ละคน 
  ทั้งนี้ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด ได้อาสาจัดท าท าเนียบรุ่นของนักศึกษา รหัส 61 บน
เว็บไซต์ของหลักสูตรฯ  
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 3.3 การติดตามข้อมูลนักศึกษาที่พ้นสภาพ และลาออก 
  มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว ด าเนินการติดตามข้อมูลนักศึกษาที่พ้นสภาพ และ
ลาออก และติดต่อประสานงานนักศึกษาเหล่านั้นให้มาท าการลาออกตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
ปฏิบัติงานบริหารหลักสูตรครบถ้วนทุกกระบวนการ และมีข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมที่จะรายงานผลการด าเนินงาน
ในโอกาสต่าง ๆ แต่หน่วยงานที่สังกัด 
   

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 4.1 การจัดท าโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  ตามที่หลักสูตรฯ ได้จัดท าโครงการ บรรณารักษ์มืออาชีพ ปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ
ส าหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้/
นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะชีวิต/อาชีพ เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้เข้าร่วมนั้นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และนักศึกษายังได้ให้
ความเห็นว่า กิจกรรมต่าง ๆ มีประโยชน์และอยากให้มีกิจกรรมเช่นนี้ต่อไป 
  ดังนั้น หลักสูตรจึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยด าเนินงาน
ต่อเนื่องจากโครงการปีที่ผ่านมา และใช้ชื่อโครงการ บรรณารักษ์มืออาชีพ ปีที่  4 โดยจะมีกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาหลัก 5 กิจกรรม ได้แก่ 
   1. Start-up Working Life เป็นกิจกรรมส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รับผิดชอบโดย ดร.
จิตชิน จิตติสุขพงษ์ และนางสาวสุกัญญา พวงแก้ว 
   2. เปิดโลกทัศน์การท างานในวิชาชีพบรรณารักษ์ฯ เป็นกิจกรรมส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 
4 รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล, ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร และนางสาวสุกัญญา พวงแก้ว 
   3. เสริมทักษะวิชาชีพ เป็นกิจกรรมส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ 3 รับผิดชอบโดย ผศ.
ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด และนางสาวสุกัญญา พวงแก้ว 
   4. สัมมนาวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  เป็นกิจกรรมส าหรับ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 รับผิดชอบโดย ดร.นันทวัน เรืองอร่าม และนางสาวสุกัญญา พวงแก้ว 
   5. เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่  1  เป็นกิจกรรมส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่  1 
รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด และนางสาวสุกัญญา พวงแก้ว 
   6. การสืบเสาะและชุมชนการเรียนแนวดิจิทัล เสวนาแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ชุมชน แนวทางการพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัล เป็นกิจกรรมส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.
ฐิติยา เนตรวงษ์ 
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  การนี้ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม วางแผน ติดต่อประสานงาน ก าหนด
ช่วงเวลาการท ากิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 และค านวณค่าใช้จ่าย
ในกิจกรรม โดยน าส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 
 
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
 

 4.2 การจัดท าแผนปรับปรุงหลักสูตร (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2561 
  ตามที่คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ได้น าเสนอจุดเด่น 
แนวทางเสริมจุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ไว้นั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรควรน าไปพิจารณาเพื่อจัดท าแผนปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 การนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบแต่ละตัวจัดท าแผนดังกล่าว เพื่อน าส่งหลักสูตรเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
  องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ที่ประชุมเสนอให้ก าหนด
รายวิชาโครงการพิเศษฯ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิชาเลือกให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ในภาค
การศึกษา 2/2561 เพื่อให้นักศึกษาได้ท างานวิจัย และเผยแพร่ในลักษณะของการประชุมทางวิชาการ หรือ
การตีพิมพ์บทความวิชาการ  
  องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ปีการศึกษา 2561 ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ ได้ท าโครงการวิจัยเรื่อง ชุมชนแห่งการสืบเสาะและชุมชนการเรียน
แนวดิจิทัลสู่การพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัล: ร่วมเรียนรู้ ร่วมแบ่งปัน การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีร่วมกับงานวิจัย 
งานบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน 
  ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ น าส่งแผนปรับปรุงหลักสูตร ภายในวันที่ 14 
กันยายน 2561 
 
 มติที่ประชุม รับทราบและน าข้อเสนอแนะไปปรับกระบวนการด าเนินงาน 
 

 4.3 การจัดอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2561 
  สืบเนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2561 ซึ่งมีรายวิชาใหม่ที่ยังไม่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
และอาจารย์ผู้สอน ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่ระบุใน มคอ.2 เป็นส าคัญ 
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รหัสวิชา รายวิชา อาจารย์ผู้สอน 
1633207 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
1633119 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดฯ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์
1634104 การจัดการสารสนเทศส าหรับเด็ก ผศ.ดร.บุญญลกัษม์ ต านานจิตร 
1632208 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล 
1633123 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บห้องสมุดและสารสนเทส ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์
1633121 การจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดและสารสนเทศ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
1633206 การสร้างและการจัดการเนื้อหาสารสนเทศ ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 
1633414 ห้องสมุดดิจิทัล ผศ.ดร.บุญญลกัษม์ ต านานจิตร 

ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล 
1633415 การจัดการโครงการห้องสมุดและสารสนเทส ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
1633416 การประชาสัมพันธ์และการตลาดสารสนเทศ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ ์
1631207 การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ผศ.ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล 
1631208 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
1631306 การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์ 
1631308 การค้นคืนสารสนเทศและบริการอ้างอิง ผศ.ดร.บุญญลกัษม์ ต านานจิตร 
1631604 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ เชิญอาจารย์ภายนอก 
 
  การนี้ขอให้อาจารย์ผู้สอนแตล่ะรายวิชาจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียน และเอกสารประกอบการสอนให้เรียบร้อย 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  

 4.4 การเสนอชื่อนักศึกษาเข้ารับรางวัลเรียนด ีกิจกรรมเด่น ของคณะมนุษย์ฯ 
  เนื่องด้วยคณะมนุษยศาสตร์ฯ ก าหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 โดยจัดให้มีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เรียนดี ด้านกิจกรรมเด่น และด้าน ด้านละ 5 คน 
  ดังนั้นขอให้อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 พิจารณาคัดเลือก น าเสนอรายชื่อมายัง
หลักสูตร ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เพื่อน าเสนอคณะฯ ต่อไป 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
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 4.5 การพิจารณานักศึกษาผู้มีสิทธ์ิขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 
1/2561 
  ภาคเรียนที่ 1/2561 มีนักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 10 คน โดยให้
พิจารณาจากผลการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหลักสูตร และความจ าเป็น โดยนักศึกษาที่จะได้รับ
สิทธิ์ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้องได้คะแนนรวมทุกด้าน ไม่ต่ ากว่า 24 คะแนน ผลการพิจารณา  
สรุปได้ดังนี ้
 
ล าดับ รหัส นศ. ชื่อ-สกุล คะแนน (30) 

1 5911011491009 นางสาวบัณฑิตา มาประชา 27 
2 5911011491005 นางสาวกชวรรณ ชมภูนุช 26 
3 5911011491008 นางสาวปภัสรา ฝึกศิลป์ 26 
4 5911011491014 นางสาวกัลยามล เจียมใจ 26 
5 5911011491020 นางสาวธนพร กฤษณคุปต์ 26 
6 5811011491040 นางสาวจารุวรรณ ชูเลิศ 25 
7 5811011491068 นางสาวปุณจรีย์ จาตุรัส 25 
8 5811011491034 นางสาวฤทัยกาญจน์ จึงพัฒนาวดี 25 
9 5811011491008 นางสาวอรยา ฮ้อพิทักษ์สกุล 25 
10 5811011491005 นางสาวปานตะวัน ขันภิบาล 24 

 
 มติที่ประชุม รับทราบ มอบนางสาสสุกัญญา พวงแก้ว ท าบันทึกน าส่งคณะฯ ต่อไป 
  

4.6 เรื่องการเพิ่มกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเงื่อนไขการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 

    ที่ประชุมพจิารณาร่วมกันระหว่างการจัดกิจกรรมส่งเสรมิทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม 

English Discovery พบปัญหาว่านักศึกษาเข้าเรียนไม่ตรงเวลา ดังนั้นในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศของ

หลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาและทีมอาจารย์ที่ปรึกษาจึงเพ่ิมการให้ค าแนะน าวิธีการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษา และ ก าหนดเง่ือนไขเรื่องของการเข้าชั้นเรียนให้ทันเวลาตามตารางเรียน ได้แก่ จัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศ โดยปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลา ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่

ปรึกษาหากมาสายเกิน 3 ครัง้หรือขาดเรียนเกิน 3 ครั้ง ให้นักศึกษาท ากิจกรรมจิตอาสา เช่น พาไปวัดล้าง
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ห้องน้ า กวาดลานวัด ฯลฯ หากท ากิจกรรมจิตอาสาแล้วยังไม่ปรับปรุงพฤติกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาจะเชิญ

ผู้ปกครองมาร่วมกันแก้ปัญหา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะติดตามการเข้าเรียนของนักศึกษาจากหัวหน้าห้อง 

 มติที่ประชุม เห็นชอบในการเพิ่มกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเงื่อนไขการเข้าชั้นเรียนของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 

  

ระเบียบว่าระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 เงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา ณ วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 
  ประธานหลักสูตรฯแจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเงินบริหารหลักสูตร และเงินกิจกรรมนักศึกษา 
ณ วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนี ้
   ๐ เงินบริหารหลักสูตร มีรายการเคลื่อนไหวในเดือนมิถุนายน 2561 ได้แก่ 
    - รับเงินจาก ดร.นันทวัน มอบให้หลักสูตร   1,000 บาท 
    - รับเงินจาก สบย. ค่าตรวจประกัน รอบ 12 เดือน  7,500 บาท 
    - รับเงินจาก โครงการปรับปรุงหลักสูตร   6,800 บาท 
    - จ่ายเงิน ค่าอาหารกลางวัน      420 บาท 
    - รับเงินจาก โครงการปรับปรุงหลักสูตร    6,800 บาท 
   ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 101,587.16 บาท 
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   ๐ เงินกิจกรรมนักศึกษา มีรายการเคลื่อนไหวในเดือนมิถุนายน 2561 ได้แก่ 
    - จ่ายเงิน กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ ์ 3,275 บาท 
    ยอดเงนิคงเหลือทั้งสิ้น 34,901.34 บาท 
 

 
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ปิดการประชมุ  เวลา 12.00 น.  
 
 
 
 

 นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว    ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


