สรุปมติการประชุมราชการคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2561
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
-------------------------------------------การประชุมราชการคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2561 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจาปี 2561
๑.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า
เพื่อการศึกษา ประจาปี 2561 (โดยนายปริวัฒน์ วรรณกลาง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส)
๑.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบ กาหนดการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑.๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7/2561
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุมราชการคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2561 เมือ่ วันจันทร์ที่ 8
ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร
3. เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดทาสรุปผลการประชุมคณะผู้บริหาร
3.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ผู้บริหารนาสรุปผลการประชุมไปชี้แจงบุคลากรในสังกัดเพื่อรับทราบ
3.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดที่นั่งของผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
3.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ แนวปฏิบัติการแต่งกายปฏิบัติราชการของบุคลากร
3.5 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การแต่งตั้งข้าราชการร่วมงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
3.6 ที่ประชุมมีมติรับทราบ (ร่าง) นโยบายคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2561
3.7 ที่ประชุมมีมติรับทราบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามมาตรการประหยัดงบประมาณ และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.8 ที่ประชุมมีมติรับทราบ (ร่าง) ระเบียบและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่
3.9 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การเลือกคณะกรรมการวิทยาเขต
3.10 ที่ประชุมมีมติรับทราบ คู่มือการปฏิบัติราชการของบุคลากร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.11 ที่ประชุมมีมติรับทราบ คู่มือแผนปฏิบัติการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552
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4. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๔.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบ สรุปมติการประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5/2561
4.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 6/2561
4.2.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
4.2.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การแบ่งส่วนราชการของวิทยาเขต และโครงสร้างการ
บริหารงานของวิทยาเขต
4.2.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ระบบการเบิกจ่ายบาเหน็จบานาญ
4.2.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565
๔.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.3.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดทารายงานแผนการจัดซื้อ – จัดจ้าง
4.3.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายละเอียดของงาน
4.3.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การดาเนินการรายการครุภัณฑ์ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่
1
4.3.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การดาเนินการรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 2
๔.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.4.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาการจ้าง 1 ตุลาคม 2561 –
30 กันยายน 2562
4.4.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง คือในรอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน
4.4.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การลงนามในสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อส่วนราชการได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
๔.๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การขออนุมัติเดินทางไปราชการ
4.5.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ แนบต้นเรื่องที่ได้รับอนุญาต
4.5.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ แนบใบมอบหมายงานที่รับผิดชอบ เช่นงานสอน งานตามคาสั่ง
ปฏิบัติราชการ งานที่ได้รับมอบหมายเฉพาะกิจ
4.5.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ บุคลากรที่เป็นอัตราจ้างขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ไปราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้กับหน่วยงานภายนอก ยกเว้น ภารกิจที่วิทยาเขตมอบหมาย และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้น
4.5.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ต้องได้รับการอนุญาตก่อนเดินทางไปราชการ
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๔.๖ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การขออนุมัติใช้ยานพาหนะส่วนราชการ
4.6.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ แนบต้นเรื่องที่ได้รับอนุญาต
4.6.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ต้องได้รับการอนุญาตก่อนนายานพาหนะไปใช้เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
4.6.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ มีสมุดบันทึกการใช้ยานพาหนะทุกครั้ง
๔.๗ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การขอเสนอหนังสือราชการ
4.7.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ให้มีบันทึกข้อความนาเรื่องทุกครั้ง
4.7.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ แนบเอกสารที่ต้องให้รองอธิการบดีลงนาม
4.7.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากงานสารบรรณก่อนนาเสนอ
รองอธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการทุกครั้ง
๔.๘ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต
4.8.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ เอกสารต้องมีเนื้อหาครบถ้วนตามระเบียบวาระการประชุม
4.8.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ จัดให้มีระบบการกลั่นกรองเนื้อหาก่อนทุกครั้งที่มีการประชุม
อย่างน้อย 5 วัน
4.8.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ นาเสนอสรุปเนื้อหาในรูปแบบ Power point
4.8.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ จัดให้มีเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี สานักงานกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สรุปรายงานผลการดาเนินงานทุกครั้ง
๔.๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบ แบบฟอร์มประกอบการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
๔.๑0 เรื่องแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ
4.10.1 ฝ่ายบริหาร
4.10.1.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การแต่งตั้งหัวหน้าคนงาน นายสุเทพ อุดมพันธ์
4.10.1.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ขอใช้สถานที่
ในการให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 46 ณ จังหวัดเชียงราย
4.10.1.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ นักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤศจิกายน 2561
4.10.1.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การแต่งกายของยามรักษาความปลอดภัย
4.10.1.5 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การขอใช้สถานที่ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
มีการขอใช้การแข่งขันวิ่ง 31 ขา สามัคคี 14 สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า งานมงคลสมรส และงานมุทิตาจิต

-44.10.2 ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
4.10.2.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
4.10.2.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ประชุมย่อยเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
4.10.2.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การเข้าร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560
4.10.2.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา
2560
4.10.2.5 ที่ประชุมมีมติรับทราบ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2560 คะแนนการประเมิน เท่ากับ 4.08 คะแนน อยู่ในระดับ ดี
4.10.3 ฝ่ายแผนและพัฒนา
4.10.3.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ปรับปรุงแก้ไขคู่มือแผนปฏิบัติงานงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.10.3.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ คาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
๔.๑0.๔ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
4.10.4.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ โครงการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง
การกุศล ครั้งที่ 2
4.10.4.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ โครงการวิ่ง Fartlek จะจัดในเดือนมกราคม
2562
4.10.4.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
4.10.4.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดทาเสื้อสีเหลืองให้กับนักศึกษา
4.10.4.5 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การเข้าแถวเคารพธงชาติ
4.10.4.6 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาทั้ง 3 คณะ
๔.๑0.๕ ฝ่ายวิชาการ
(ไปราชการ)
4.10.6 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
4.10.6.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การเข้ารับการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับ
นานาชาติชั้นสูงด้านการฝึกสอนกีฬา
4.10.6.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การประชุมพิจารณาเปิด – ปิดภาคเรียน ประจาปี
การศึกษา 2562
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4.10.6.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
4.10.6.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ เป็นวิทยากรโครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝัน
ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 3
4.10.6.5 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
4.10.6.6 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การเข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
4.10.6.7 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคริกเก็ต
นานาชาติ ระดับ 2 ประจาปี 2561
4.10.6.8 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การประชุมหัวหน้างานแผนและงบประมาณ เพื่อ
ดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์วิทยาเขตสมุทรสาคร พ.ศ. 2561 – 2565
4.10.6.9 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ปีการศึกษา 2561
4.10.6.10 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน กิจกรรมที่
1 ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
4.10.6.11 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การประชุมชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
4.10.6.12 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การเป็นวิทยากรโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
4.10.6.13 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การประชุมปฏิบัติการจัดทาแนวทางการศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
4.10.6.14 ที่ประชุมมีมติรับทราบ กาหนดการประชุมการสอบปลายภาค ในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
4.10.6.15 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การประชุมติดตามแนวทางพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
4.10.6.16 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดทาบันทึกจ้างเหมาซ่อมประตูกระจก
4.10.6.17 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดทาบันทึกจ้างเหมาพื้นกระเบื้องเกิดการ
พองตัว และแตก
๔.๑0.๗ คณะศิลปศาสตร์
4.10.7.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การประชุมรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
4.10.7.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การฝึกอบรมเชิงทดลองปฏิบัติราชการผู้สอนใน
ระดับปริญญาตรี
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4.10.7.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การศึกษาดูงานกระบวนการจัดรายการโทรทัศน์
จิติทัล ที่มงคลสตูดิโอ รายการทอล์คกระเทยไนท์
4.10.7.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้ารับการผ่าตัด
เนื่องจากเป็นไส้ติ่งอักเสบ
4.10.7.5 ที่ประชุมมีมติรับทราบ งบบริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์ในการ
จัดซื้อวัสดุ จานวน 5,000 บาท
4.10.7.6 ที่ประชุมมีมติรับทราบ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตตรัง ขอข้อมูลและเข้า
สัมภาษณ์รองอธิการบดี และผู้เกี่ยวข้องในส่วนขององค์ความรู้ด้านที่พักและอาหาร ในการเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬามวยไทยชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยโลก
4.10.7.7 ที่ประชุมมีมติรับทราบ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตอุดรธานี นาคณะ
อาจารย์ และนักศึกษาจานวน 80 คน เข้าดูงานที่คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสาคร
๔.๑0.๘ คณะศึกษาศาสตร์
4.10.8.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ โครงการอบรมให้กับวิทยากรผู้ตัดสินในโครงการ
FUTURO III 2018 ประจาภูมิภาค
4.10.8.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนและประเมินผล
สาเร็จด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์
4.10.8.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
คณะศึกษาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
4.10.8.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ประชุมเรื่องกรอบอัตรากาลังการรับนักศึกษาใหม่
และ
แผนการเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
4.10.8.5 ที่ประชุมมีมติรับทราบ บุคลากรผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันยิงธนู
ลาปางโอเพ่น ประจาปี 2561
4.10.8.6 ที่ประชุมมีมติรับทราบ ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน
การจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่งการกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ
4.10.8.7 ที่ประชุมมีมติรับทราบ เป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ABC LICENS
(ฉบับยกร่าง)
4.10.8.8 ที่ประชุมมีมติรับทราบ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สอบได้โครงการครู
คืนถิ่น มีจานวน 14 คน
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๔.๑0.๙ สานักงานรองอธิการบดี
4.10.9.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดซื้อวัสดุนาฬิกา อยู่ในช่วงระหว่าง
ดาเนินการ
4.10.9.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การจัดทาป้ายชื่อผู้บริหาร อยู่ในช่วงระหว่าง
ดาเนินการ
๔.๑0.๑๐ สานักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
4.10.10.1 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การดาเนินการสรรหาผู้เชี่ยวชาญกีฬา
ภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญกีฬาภายในประเทศ
- นายอิสราวุฒิ ถีระแก้ว
กีฬาฟุตบอล
- นายโกวิท น้อยแย้ม
กีฬาฟุตซอล
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญกีฬาต่างประเทศ
- Mr.Hassan Khodabandehllo
กีฬาฟุตซอล
4.10.10.2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การดาเนินการสรรหาผู้เชี่ยวชาญกีฬา
ภายในประเทศ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญกีฬาภายในประเทศ
- นายเชี่ยวชาญ ชาวบ้านเกาะ
กีฬายูโด
4.10.10.3 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล FA
CUP 2018 (รอบแรก)
4.10.10.4 ที่ประชุมมีมติรับทราบ การส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก)
5. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจา
๕.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่าง ๆ
6. เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบ ประชุมครั้งต่อไปวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
๖.๒ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมภายใน จังหวัด
อุบลราชธานี และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาวใต้เมืองปากเซ แขวงจาปาสัก)
๖.๓ ที่ประชุมมีมติรับทราบ การสอบปลายภาค จากวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันที่
28 – 30 พฤศจิกายน 2561
(นางสาวน้าฝน ผ่องอาไพ)
เลขานุการการประชุม

