รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตร
ครั้งที่ 5/2552
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2552
ณ หองประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร
----------------------------ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารยโรม จิรานุกรม
2. รองศาสตราจารยรัตนา ณ ลําพูน
3. รองศาสตราจารยแสงสุรีย สําอางคกูล
4. รองศาสตราจารยพรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ

คณบดี
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
หัวหนาภาควิชาจิตวิทยา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยปราณี วงศจํารัส
รักษาการแทนหัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร กรรมการ
6. รองศาสตราจารยอังสนา ธงไชย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
กรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร
กรรมการ
8. รองศาสตราจารยจารุณี วงศละคร
หัวหนาภาควิชาปรัชญาและศาสนา
กรรมการ
9. อาจารย ดร. สมหวัง แกวสุฟอง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาปรัชญา
กรรมการ
10. รองศาสตราจารยทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล
หัวหนาภาควิชาภาษาไทย
กรรมการ
11. รองศาสตราจารย ดร. สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประจําสาขาวิชาภาษาไทย
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรียา โนแกว
หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิไลลักษณ สาหรายทอง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
14. อาจารยอนัญญา รัตนประเสริฐ
หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว
กรรมการ
15. อาจารย ดร. ชลาธิป วสุวัต
กรรมการวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
16. รองศาสตราจารย ดร. จิรประภา บุญพรหม
อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
17. นางนิทราพร อุตตโม
หัวหนางานบริการการศึกษา
เลขานุการ
18. นางสาวบุษรา แซตัง
นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมมาประชุม (ติดราชการและมีกิจธุระจําเปน)
1. รองศาสตราจารย ดร. ชูชัย สมิทธิไกร

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรุตม บุญศรีตัน
3. ศาสตราจารย ดร.อุดม รุงเรืองศรี

4. รองศาสตราจารยพลอยศรี โปราณานนท

ผูเขารวมประชุม
1. นางสายทอง คุณาชีวะ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา
และอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหนาหนวยการเงินและบัญชี

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดใหความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจําป พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 21
ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม
2552 ไดใหความเห็นชอบผลการศึกษานักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ประจําป พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1
จํานวน 12 คน โดยสําเร็จการศึกษาตั้งแตวันที่ 9 มกราคม 2552
ทั้ งนี้ มี นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทคณะมนุ ษยศาสตร ที่ไ ดรับ ความเห็ นชอบผลการศึ ก ษาใหสํา เร็ จ
การศึกษาครั้งนี้ จํานวน 1 คน ดังนี้
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
นางสาวมีนา นาคธน รหัสประจําตัว 490131016
อาจารยที่ปรึกษา :
ผูชวยศาสตราจารยพงษจันทร ภูษาพานิชย

3
1.2 โครงการทุ น อุ ด หนุ น การทํ า วิ จั ย เพื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาคณะ
มนุษยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2552
ตามที่ คณะฯ มี นโยบายสงเสริมและสนั บสนุน ใหนั กศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
กําหนดในหลักสูตรการศึกษา (2 ป) โดยการจัดสรรทุนอุดหนุนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทของคณะมนุษยศาสตร รหัส 50... ที่ใชระยะเวลาการศึกษาเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษา
(2 ป) จํานวน 25 ทุน ทุนละ 10,000 บาท นั้น หากสาขาวิชาใดมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาดังกลาว
โปรดยื่นคํารองเพื่อขอรับทุนไปยังรองคณบดีฝายแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยตอ ไป
1.3 จํานวนผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2552 รอบที่ 2
บัณฑิตวิทยาลัยไดแจงรายละเอียดจํานวนผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 รอบที่ 2 เพื่อคณะฯ ดําเนินการและแจงรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ดังนี้
สาขาวิชา
ภาคปกติ :
1. ภาษาและวรรณกรรมลานนา - แผน ก 2
2. ภาษาไทย - แผน ก 2
3. ปรัชญา - แผน ก 2
4. พุทธศาสนศึกษา
- แผน ก 1
- แผน ก 2
- แผน ข
รวม
ภาคพิเศษ :
1. ภาษาอังกฤษ - แผน ข
2. สารสนเทศศึกษา
- แผน ก แบบ ก 2
- แผน ข
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนรับ
ตามแผน

จํานวน
ผูสมัคร

10
10
12

1
4
1

2
10
10
54

1
3
10

10

15

2
6
18
72

6
6
27
37

จํานวนผูไ ดรบั
การคัดเลือกฯ
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1.4 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบและเสนอใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สําเร็จการศึกษา
1) คณะกรรมการประจํ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 3 เมษายน 2551 ได ใ ห
ความเห็นชอบและเสนอใหนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร แผน ข จํานวน 3 ราย สําเร็จการศึกษา ดังนี้
แผน ข
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
รหัส
ระยะเวลา หนวยกิต GPA สาขา
GPA รวม
ที่ใชศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) : จํานวน 1 ราย
1. นส. พรทิพย ศรีนุธรรม
490132049 2 ป 10 เดือน 39
3.82
3.82
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
การศึกษาการสรางความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางพอแมลูกในนิทานปลาบูทอง
A Study of the Construction of Parental-Child Power Relations in Pla Boo Thong
กรรมการที่ปรึกษา
2) ผศ. ผาณิต บุญยะวรรธนะ
1) ผศ.ดร. ปรียา โนแกว
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) : จํานวน 2 ราย
2. นายมารุต สิงหโทราช
4881110 3 ป 6 เดือน 36
3.76
3.76
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
การใชหลักการตลาดเพื่อสงเสริมงานบริการของหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม
The Use of Marketing Principles to Promote Library Services at Ratchamangkhalaphisek
National Library, Chiang Mai
กรรมการที่ปรึกษา
1) ผศ. ดรุณี ณ ลําปาง
2) ผศ. ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา
3. นส. วรรณพร กองมงคล
4881112 3 ป 6 เดือน 36
3.57
3.57
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
การใชวรรณกรรมบําบัดเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมกาวราวของนักเรียนที่มาจากครอบครัวหยาราง
Using Bibliotherapy to Improve Aggressive Behavior Students’ from Divorced Families
กรรมการที่ปรึกษา
1) รศ. ทัศนา สลัดยะนันท
2) อ.ดร. สมชาย เตียวกุล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2) คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ไดให
ความเห็นชอบและเสนอใหนักศึกษาปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 2 ราย แผน ข จํานวน
3 ราย สําเร็จการศึกษา ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
รหัส
ระยะเวลา หนวยกิต GPA สาขา
GPA รวม
ที่ใชศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) : จํานวน 1 ราย
1. นายฐาปนิก พญามงคล
4821013 3 ป 11 เดือน 39
3.61
3.61
หัวขอวิทยานิพนธ :
ผลของโปรแกรมการฝกตามแนวการบําบัดดวยการรู การคิด และพฤติกรรม ตอความคิด
อัตโนมัติทางลบ และพฤติกรรมกาวราวในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Effects of Training Program Based on Cognitive-Behavioral Therapy on Automatic Negative
Thought and Aggressive Behavior of Mathayom Suksa 1 Students
กรรมการที่ปรึกษา
1) รศ. พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ
2) ผศ. พิมพมาศ ตาปญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) : จํานวน 1 ราย
2. นางสาววศินี สุทธิวิภากร
500131011 1 ป 11 เดือน 45
4.00
4.00
หัวขอวิทยานิพนธ :
วาทกรรมของ มิเชล ฟูโกต ตอสถานภาพและบทบาทสตรีไทยตามที่นําเสนอในนวนิยายของ
คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย
Michel Foucault’s Discourse on Thai Women’s Status and Roles as Represented in Khunying
Wimol Siripaiboon’s Novels
กรรมการที่ปรึกษา
1) รศ. จารุณี วงศละคร
2) อ.ดร. สมหวัง แกวสุฟอง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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แผน ข
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
รหัส
ระยะเวลา หนวยกิต GPA สาขา
GPA รวม
ที่ใชศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) : จํานวน 1 ราย
1. นส. นิติธร เขื่อนเพชร
490132017 2 ป 11 เดือน 39
3.27
3.27
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
อํานาจการพยากรณของการรับรูกลยุทธการใชอํานาจของผูนําและบุคลิกภาพตอความพึงพอใจ
ในงานของพนักงานจําหนายบัตรโดยสารเครื่องบินในจังหวัดเชียงใหม
Predictive Power of Perceived Leadership Power Strategies and Personality to Job
Satisfaction of Reservation and Airline Ticketing Officers in Chiang Mai
กรรมการที่ปรึกษา
1) ผศ.ดร. จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) : จํานวน 2 ราย
2. นส. รักษชนก เชื้อเมืองพาน 4881093 3 ป 11 เดือน 39
3.18
3.18
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
ภาพลักษณที่แสดงการถูกเอาเปรียบผูหญิงไทย ในนิตยสาร ก็อซซิป สตาร
Exploitative Images of Thai Women in the Tabloid Gossip Star
กรรมการที่ปรึกษา
2) ผศ. ผาณิต บุญยะวรรธนะ
1) รศ. สุภาณี จันทรคําอาย
3) ผศ.ดร. วิไลลักษณ สาหรายทอง
3. นส. ธัญลักษณ คําพรหม
490132044 2 ป 11 เดือน 39
3.32
3.32
หัวขอการคนควาแบบอิสระ :
การนําเสนอประเพณีสงกรานตในหนังสือพิมพไทยรายวัน พ.ศ. 2542-2551
The Presentation of Songkran Festival in Thai Daily Newspapers During 1999-2008
กรรมการที่ปรึกษา
1) ผศ. ผาณิต บุญยะวรรธนะ
2) ผศ. สุภาพร มารติน
3) ผศ. อัญชลี เสริมสงสวัสดิ์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.5 การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2552 วันที่ 3 เมษายน 2552
แจ งว า มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหมไ ด มีคํ าสั่ ง ที่ 0932/2552 ลงวั น ที่ 23 มีน าคม พ.ศ. 2552 แต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
อํานวยการประจําบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 6 ทาน ดังนี้
ประธานกรรมการ
1) อธิการบดี (ศาสตราจารยพงษศักดิ์ อังกสิทธิ์)
2) ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
กรรมการ
3) ศาสตราจารยเกียรติคุณทวีศักดิ์ ระมิงควงศ
กรรมการ
4) ศาสตราจารยเกียรติคุณวิจิตร ศรีสุพรรณ
กรรมการ
5) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
6) รองคณบดีฝายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2552
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ
หองประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร แลว มีขอแกไขดังนี้
- หนา 8 ระเบียบวาระที่ 6.2 แกไขความจากเดิม เปนดังนี้
“6.2 โครงการทุ น อุ ด หนุ น การทํ า วิ จั ย เพื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
คณะมนุษยศาสตร ประจําปงบประมาณ 2552
เนื่องจากสาขาวิชาปรัชญามีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จึงขอใหคณะฯ พิจารณา
ดําเนินการในสวนของการเบิกจายทุนอุดหนุนการทําวิจัยที่นักศึกษาควรไดรับตอไปดวย ทั้งนี้ ประธานไดขอให
สาขาวิชาสงรายชื่อนักศึกษามายังคณะฯ เพื่อจะไดพิจารณาดําเนินการตามนโยบายที่คณะฯ กําหนดไว”
ทั้งนี้ ประธานไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะครอบคลุมถึง
ภาคฤดูรอน ปการศึกษาที่ 2 ดวย
เมื่อแกไขแลว ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4 :
4.1 การบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาโทคณะมนุษยศาสตร
ตามที่สาขาวิ ชาไดดํา เนินการคัดเลือกเพื่อเขาศึก ษาต อระดับปริญญาโท ภาคการศึ กษาที่ 1
ปการศึกษา 2552 แลวนั้น ประธานมีขอสังเกตวา ผลการคัดเลือกฯ มีจํานวนรับนักศึกษาต่ํากวาจํานวนตั้งรับ
ที่สาขาวิชากําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตรภาคพิเศษ ดังนั้น ประธานจึงขอความรวมมือสาขาวิชาไดมี
การบริหารจัดการหลักสูตรโดยนอกเหนือจากมุงเนนดานคุณภาพการศึกษาแลว ควรพิจารณาถึงความคุมคาคุมทุน
ในการจัดการเรียนการสอนดวย ดังนั้น ประมาณการคาใชจายตอภาคการศึกษาของแตละหลักสูตรจึงไมควรสูงกวา
รายไดท่คี าดวาจะไดรับจากคาลงทะเบียนของนักศึกษา
อนึ่ง สําหรับอัตราคาสอนสําหรับอาจารยพิเศษ คณะฯ มีนโยบายใหใชอัตราคาสอนเปนไปตาม
แนวปฏิบัติเดิม ตามที่ปรากฏในประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการ และเงื่อนไข
การจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 20/2550 (คาใชจายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ)
นอกจากนี้ ประธานไดรายงานที่ประชุมฯ ทราบวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนอัตรา
การคิดคาตอบแทนคาสอนเกินภาระงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง กําหนดประเภทรายจาย รายการ
และเงื่อนไขการจายเงินจากรายไดของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11/2552 (คาสอนเกินภาระงาน) ดังนั้น การคิดภาระงาน
สอนของอาจารยตามประกาศฉบับดังกลาวจะนําภาระงานสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษมารวมกันกอน หาก
อาจารยทานใดมีภาระงานสอนเกิน 450 ชั่วโมงทํางาน (1 ชั่วโมงที่สอนเทากับ 3 ชั่วโมงทํางาน) จึงจะนําชั่วโมง
ทํางานจํานวนที่เกินนั้นมาเบิกคาสอนเกินภาระงาน ในอัตราไมเกิน 225 บาทตอหนวยชั่วโมงทํางาน ซึ่งแตกตาง
จากเดิมที่การเบิกจายคาสอนภาคพิเศษจะสามารถเบิกจายไดตามอัตราที่คณะฯ/มหาวิทยาลัยกําหนด
สําหรับเรื่องนี้ ประธานไดใหขอมูลตอที่ประชุมฯ เพิ่มเติมวา คณะฯ มีแนวคิดในการพิจารณา
กําหนดอัตราคาสอนเกินภาระงานเปนดังนี้
ระดับปริญญาตรี : ชั่วโมงละ 100 บาท ตอ 1 หนวยชั่วโมงทํางาน
ระดับปริญญาโท : ชั่วโมงละ 200 บาท ตอ 1 หนวยชั่วโมงทํางาน
ทั้งนี้ มีกรรมการตั้งขอสังเกตวา เนื่องจากประกาศฉบับดังกลาวใหคิดภาระงานสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาเปน 1.5 เทาของระดับปริญญาตรี และภาระงานสอนกระบวนวาในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร
ภาคพิเศษใหคิดเปน 1.5 เทาของภาระงานปกติ คณะฯ จึงควรนําเงื่อนไขดังกลาวไปประกอบการพิจารณาดวย
ที่ประชุ มรั บทราบ โดยประธานจะนํารายละเอีย ดดัง กลาวหารือผูเกี่ ยวของเพื่อ ใหไ ด อัตรา
คาตอบแทนที่เหมาะสม ใกลเคียงกับอัตราเดิม กอนจัดทําเปนประกาศใชเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันตอไป
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ปดการประชุม : เวลา 16.05 น.

( นางสาวบุษรา แซตัง )
ผูบันทึกรายงานการประชุม

( นางนิทราพร อุตตโม )
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

( รองศาสตราจารยโรม จิรานุกรม)
ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

