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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี  4/2562 
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 

ณ  ห้องประชุม  1201 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ชูพงษ์    ทองค าสมุทร  คณบด ี     ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต   ภู่ประเสริฐ  รองคณบดฝี่ายบริหาร    
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวสัดิ์   พิริยะศรัทธา  รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุกานต์  รวยสูงเนิน  หัวหน้าสาขาวิชาสถาปตัยกรรม ผงัเมือง และการออกแบบ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ   วีระทวีมาศ    กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. นางพรรณี     จรดอน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์   จันทะร ี   รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการและวิจัย  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล   ตั้งสกุล   กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์  ชาญนุวงศ์  กรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนรากร     พุทธโฆษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
2.  ผศ.ดร.สัญชัย   สันติเวส   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. ประธานกลา่วเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2562  

มติ   ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมตริับรองรายงานการประชุม โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองสืบเนื่อง 
2.1 โปรดเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประธาน แจ้งว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะด าเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559  และ 
คณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบก าหนดวิธีการที่จะได้รายชื่อ
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้หลักการแบบมีส่วน
ร่วม โดยบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกราย เป็นผู้มีสิทธิในการเสนอช่ือ นั้น บัดนี้ การด าเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ตาม
ผลการสรุปที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุม ทั้ งนี้ จึงขอให้คณะกรรมการประจ าคณะ เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี ้

1. ไม่เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2. เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 ราย ดังนี ้
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1. นายยอดเยี่ยม  เทพธรานนท์      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2. นายอภิสิทธ์ิ   รุจิเกียรติก าจร    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
3. ดร.วิชัย    ธัญญพาณิชย์      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและบริหารงานบุคคล 
4. ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย           ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการองค์กรและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
 

2.2 (ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การขอใช้ห้อง การขอยืมและส่งคืน
อุปกรณ์ห้องคลังเคร่ืองมือกลาง พ.ศ. 2562 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่ คณะฯ มีความประสงค์จะจัดตั้งห้องคลังเครื่องมือกลาง ขึ้น เพื่อรวบรวม
ครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการทางวิชาการ ซึ่งคณะฯ มีนโยบายในการบริหารเครื่องมือ โดยยึด
หลักการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร จึงได้รวบรวมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลักสูตรต่างๆ  
ให้มีการบริหารจัดการใช้ครุภัณฑ์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป และ คณะกรรมการประจ าคณะ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบโดยหลักการ ใน (ร่าง) ประกาศคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การขอใช้ห้อง การขอยืมและส่งคืนอุปกรณ์ห้องคลังเครื่องมือกลาง พ.ศ. 
2562  และเนื่องจากในประกาศฉบับดังกล่าว มีความหลากหลายในเรื่องต่างๆ เช่น การขอใช้ห้องปฏิบัติการ การยืม - คืนอุปกรณ์
ฯ จึงเห็นควรด าเนินการแยกรายละเอียดให้เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องต่างๆ ไป โดยให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าบันทึกขอ
คืนอุปกรณ์ได้ทันที นั้น การด าเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ได้ด าเนินการหารือ กับกองกฎหมาย 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งห้องคลังเครื่องมือกลาง โดยได้ข้อสรุปการหารือ 
ดังนี้  “การจัดตั้งห้องคลังเครื่องมือกลางที่ใช้เฉพาะหน่วยงานภายในคณะฯ ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน คณบดีมี
อ านาจในการออกเป็นประกาศของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ” รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   

 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การ
ขอใช้ห้อง การขอยืมและส่งคืนอุปกรณ์ห้องคลังเครื่องมือกลาง พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ให้เพิ่มเติมข้อความเล็กน้อย ดังน้ี 

1. เพิ่มการลงนามของอาจารย์ที่ปรึกษา ในแบบฟอร์มขอยืมและส่งคืนอุปกรณ์ห้องคลังเครื่องมือกลางคณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และแบบฟอร์มขอใช้ห้องคลังเครื่องมือกลางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

2. เพิ่ม วัน เดือน ปี พ.ศ. ในช่องส่งคืนในแบบฟอร์มขอยืมและส่งคืนอุปกรณ์ห้องคลังเครื่องมือกลางคณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และแบบฟอร์มขอใช้ห้องคลังเครื่องมือกลางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1  พิจารณาแนวทางให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 5/2558)  
       ประธาน แจ้งว่า ด้วยทางมหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือจากคณะ ในการพิจารณาแนวทางให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 5/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เง่ือนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเง่ือนไขการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน ซึ่งท าให้บางส่วนต้องพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้ ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพการงาน และจูงใจใน
การรักษาคนดีคนเก่ง รวม 2 กรณี คือ 

1. กรณีที่ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ภายใน 7 ปี/ รองศาสตราจารย์ ภายใน 9 ปี) 

2. กรณีที่ต้องไปศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากบรรจโุดยคณุวุฒิต่ ากว่าปริญญาเอก(บรรจุด้วยวุฒิปริญญา 
ตรี ต้องไปศึกษาในระดับปริญญาโท ภายใน 2 ปี/ บรรจุด้วยวุฒิปรญิญาโท ต้องไปศึกษาในระดับปรญิญาเอก ภายใน 3 ปี)                                                      
ซึ่งทางคณะ ได้เวียนขอความร่วมมือจากบุคลากรสายผู้สอนเพื่อพิจารณาแนวทางให้ข้อเสนอแนะเพื่อการดังกล่าวแล้ว รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อเสนอแนะตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้ขยายวันรับข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ไปจนถึงวันที่ 
3 พฤษภาคม 2562 

 

3.2  เสนอแบบรายงานจ านวนกรอบต าแหน่งท่ีเสนอประเมินค่างานเพ่ือก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้น คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

       คณบดี แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2033/2560) เรื่อง 
จ านวนกรอบต าแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -2562 และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 11/2560) เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น  และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด นั้น 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์ที่จะเสนอประเมินค่างานเพื่อก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น  
เป็นการเสนอประเมินค่างานภาพรวมของส่วนงาน/หน่วยงานในคราวเดียวกันตามแผนอัตราก าลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2559 – 2562  ประกอบด้วย 

1. ระดับช านาญงาน/ระดับช านาญการ  จ านวน   10   ต าแหน่ง 

2. ระดับช านาญการ/ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน       4   ต าแหน่ง 

                                                                        รวมทั้งสิ้น  14   ต าแหน่ง 
ทั้งนี้ แบบรายงานจ านวนกรอบต าแหน่งที่เสนอประเมินค่างานเพื่อก าหนดต าแหน่งที่สูงข้ึน ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  รายละเอียดตามอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบแบบรายงานจ านวนกรอบต าแหน่งที่เสนอประเมินค่างานเพื่อก าหนดต าแหน่งที่
สูงขึ้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ  

 

3.3  ขออนุมัติเปิดรายวิชาเลือก (เปิดเพ่ิมวิชาใหม่) 
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ด้วยสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอเปิดรายวิชาหมวดวิชาชีพเลือกเรียนใน

หลักสูตร (เปิดเพิ่มรายวิชาใหม่) ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักศึกษาในการท างานด้านสถาปัตยกรรมและ
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพรวมถึงเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อในอนาคต จ านวน 3 รายวิชา รายละเอียด ดังน้ี 

1. ภาษาไทย :    สถาปัตยกรรมและการวางผังเพื่อสังคมสูงวัย 
      ภาษาอังกฤษ :    Architecture and Planning for Aging Society 

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :  อ.ดร.นยทัต  ตันมิตร 
(ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ ครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 20 มีนาคม 2562) 

2. ภาษาไทย :           สถาปัตยกรรมร่วมสมัยกับเฟิงสุ่ย    
ภาษาอังกฤษ :       Contemporary Architecture and Fengshui 

 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา :  รศ.ดร.วารณุี หวัง 
(ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ ครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 17 เมษายน 2562) 

3. ภาษาไทย :           ภาษาจีนพื้นฐานส าหรับสถาปนิก        
ภาษาอังกฤษ :      Basic Chinese for Architect 

 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา :   รศ.ดร.วารณุี หวัง  
(ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ ครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 17 เมษายน 2562) 
 

รายละเอียดตามอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มต ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบอนุมัติให้เปิดรายวิชาเลือก (เปิดเพิ่มวิชาใหม่) จ านวน 3 รายวิชา ตามที่เสนอ  
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
4.1  รายงานความก้าวหน้า/รายงานผล การปฏิบัติงานประจ าเดือนของฝ่ายต่างๆ 

4.1.1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
1. สรุปผลการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา  

 ตามที่มหาวิทยาลัย ก าหนดจัดเลือกตั้งองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 28 
มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยใช้การออกเสียงผ่านระบบอีเมลล์ KKU ของนักศึกษาทุกคน นั้น การด าเนินการ
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลข 1 เลือดสีอิฐ 
ได้รับเลือก 9,004 คะแนนเสียง  โดยมีจ านวนผู้มาใช้สิทธิ 10,613 คน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,609 คน 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

4.1.2  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายวิชาการ 
1. เข้าร่วมงานสถาปนิก’62 

 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเผยแพร่วิชาชีพสถาปัตยกรรม “งานสถาปนิก’
62” ภายใต้เนื้อหางานหลักว่า “กรีน อยู่ ดี : Living Green ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562 ณ ชาเลนเจอร์ฮอล์ 
อิมแพ็ค เมืองทองธาน ีทั้งนี้ คณะฯ จะเข้ากิจกรรมต่างๆ และเข้าร่วมประชุมในงานดังกล่าวด้วย 
 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

4.1.3  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากฝ่ายบริหาร 
1. โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ 

 1. โครงการปรับปรุงส านักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงขยายแบบ  
ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการตรวจแบบ จากกองอาคารและสถานท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานไม้ กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เซ็นรับรองแบบ
แล้ว ท้ังนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 

3 โครงการปรับปรุงขยายพื้นที่ห้องสมุด พื้นที่เรียนรู้ และพื้นที่ส านักงาน  กองอาคารและสถานที่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เซ็นรับรองแบบแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 

 

มติ   ทีป่ระชุมรับทราบ  
 

4.1.2  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากประธาน 
1. ประชุม Creative Economy เพื่อพัฒนาย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น 

 คณะฯ จะเข้าร่วมประชุมกับเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือฯ 
(MOU) กับเทศบาลนครขอนแก่น เกี่ยวกับการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ถนนศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 27 เมษายน 2562 
ทั้งนี้ จะน าเสนอความก้าวหน้าในโอกาสต่อไป 

2. ประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 คณะฯ รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย วาระสัญจร ซึ่ง

มีก าหนดจัดประชุมฯ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ รายละเอียดอยู่ระหว่างด าเนินการหารือร่วมกันกับรองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

3. ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 มหาวิทยาลัย ก าหนดจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง

วันท่ี 27 – 29 เมษายน 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ จะน าเสนอความเกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป 
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เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
                                         
        
 
                                                                

                                                                               
                         (นางพรรณี จรดอน) 
                                      ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 
 
 
นางรินทร์ลภสั สริิโชคเดชากิตติ ์  

 

นางพรรณี จรดอน 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


