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ผู้มาประชุม
1. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
2. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
3. นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว
4. นายเชยชม ประทุมมา
5. นายอภิวัฒน์ คงอุดม
6. นายอรนพ เนียมไทยสงค์
7. นางสาวกนิษฐา ประนม
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1.1. จากที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน
1.1.1.1 การมอบหมายงานสาหรับหัวหน้ากลุ่มงาน
เพื่อให้การมอบหมายงานสาหรับการประเมินงวดที่ 2/2555 เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม
ที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน เลขานุการคณะฯ จึงได้มีการกาหนดรายละเอียดและเกณฑ์การประเมินเพื่อมอบหมายงานสาหรับ
หัวหน้ากลุ่มงานเพื่อเป็นแนวทางให้นาไปใช้ในการมอบหมายงานสาหรับบุคลากรในกลุ่มงานอย่างเหมาะสมต่อไป
1.1.1.2 การปรับการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงานฯ
ตามที่คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินการสาหรับสานักงานคณบดี นั้น
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจากัด และพบว่ามีค่าใช้จ่ายหลายรายการเกินงบประมาณที่ได้รับ อาทิ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติราชการนอกเวลาสาหรับกลุ่มงานต่างๆ สาหรับดาเนินโครงการ Open House นั้น หากนามาเบิกจ่ายจากงบของแต่ละ
กลุ่มงานอาจจะทาให้ไม่เพียงพอจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น ที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานจึงมีมติให้ขอเบิกจากงบส่วนกลางที่จัด
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งาน Open House ของคณะ เพื่อให้คณะได้ทราบถึงค่าใช้จ่ายจริงในการจัดงาน รวมทั้งเพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมดังกล่าวสาหรับปีต่อไป ส่วนงบประมาณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานก็ได้มีการปรับลดและเพิ่มในบางกิจกรรมตาม
ความเหมาะสมทั้งนี้เพื่อให้มีงบประมาณที่เพียงพอในการดาเนินงานในส่วนของสานักงานคณบดีต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.2. จากที่ประชุมอื่นๆ
1.1.2.1 การดาเนินโครงการ

Open House 2011/2012 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 22 -25 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น สาเร็จลงได้

ด้วยดี ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือเป็นอย่างดี หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ติดตามเรื่อง
ภาพถ่ายจาก อ.นิคม (พี่เปิ้ลจะหานามสกุลและหน่วยงานให้) ที่ไปจัดนิทรรศการที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพื่อจะได้ใช้อ้างอิงในการประกันคุณภาพ ได้มอบหมายให้นายอรนพ เนียมไทยสงค์ ติดตามวิทยานิพนธ์จาก
อาจารย์และนักศึกจากลาว มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา ประนม ติดตามเรื่องผลประเมินจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.1.2.2 แบบประเมินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาคณะซึ่งกลุ่มงานพัฒนากายภาพเป็นเจ้าภาพ ให้ดาเนินการ
กรอกแล้วส่งคืนผู้รับผิดชอบด้วย และฝากให้ นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ทาแบบประเมินเรื่องการ KM ด้วย
1.1.2.3 นส.วิไล โพธ์เตมิ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แจ้งเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ เรื่อง
สวัสดิการการนาบุตรเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กรอกแบบฟอร์มส่ง น.ส.วิไล ภายในวันที่กาหนด
1.1.2.4 นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ต้องเข้ารับการอบรม
Mcore 201 โดยสถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ จะเข้าอบรมในวันที่ 15-16 มีนาคม 2555 และอีกครั้งในวันที่ 19-21 มีนาคม 2555 และจะมีไปดูงานนอก
สถานที่ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2555 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงานทุกคนปฏิบัติงานในช่วงที่หัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่ ในครั้ง
หน้า บุคลากรกลุ่มงานที่เหลือ จะต้องได้เข้ารับการอบรม ส่วนนางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ก็จะได้เข้ารับอบรม 19-20
มีนาคม 2555 เช่นกัน ได้มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา ประนม กับนายอรนพ เนียมไทยสงค์ มาช่วยนายเชยชม ประทุมมา
ดูแลเคาน์เตอร์บริการส่วนหน้า
ที่ประชุมรับทราบ
1.1.3 ตารางการปฏิบัติงานช่วงพักกลางวัน เดือนเมษายน 2555
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งรายละเอียดตารางการปฏิบัติงานทดแทนกันช่วงพัก
กลางวัน ประจาเดือน เมษายน 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้กับบุคลากรกลุ่มงานทุกคนแล้ว และให้ทุกคนถือปฏิบัติตามตารางเวรที่
ได้รับมอบหมาย หากผู้ที่ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์ให้บริการส่วนล่างมีธุระจาเป็นที่ไม่ได้อยู่ที่เคาน์เตอร์ ต้องแจ้งไปถึงบุคลากรคน
อื่นของกลุ่มงาน ทราบและมาปฏิบัติหน้าที่แทน
ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 เรื่องบุคลากรกลุ่มงานฯ แจ้งเพื่อทราบ
1.2.1 นายอรนพ เนียมไทยสงค์ มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้
1)
ในวันที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. อ.จันทนีย์ จิรันฐนัธ จะไปนาเสนอความก้าวหน้าโครงการ
ศึกษาการพัฒนาชุมชนโนนม่วง โดยได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.ชานาญ บุญญาพุทธิพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน และ รศ.ดร.อานวย คาตื้อ ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน
โนนม่วง เข้าร่วมงานครั้งนี้ สาหรับคณะทางานโครงการดังกล่าวทั้งจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์
สาหรับการประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นายอรนพ เนียมไทยสงค์ ได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน และได้ขอสถานที่ ณ ศาลา
วัดม่วงศรี ไว้แล้ว โดยโครงการดังกล่าวนี้จะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม และจะนาผลงานโครงการดังกล่าวจัดแสดงที่อาคาร
ศูนย์อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป
2)

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่ 5 โดยในปี 2555 นี้ มีจานวน 3 โครงการ

โดยมีหัวหน้าโครงการแต่ละโครงการซึ่งสังกัดหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ได้แก่ ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน ผศ.ธนสิทธิ์
จันทะรี และ อ.รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานงานสาหรับการลงนามในสัญญาจ้างซึ่งกาหนดเป็น
วันที่ 15 มีนาคม นี้
3) โครงการ

Vernadoc ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการ โดย อ.เขมโชติ ภู่ประเสริฐ เป็นหัวหน้าโครงการ

ซึ่งดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จึงกาหนดให้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการดังกล่าวต่อชุมชนในพื้นที่ดาเนินการ ณ
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ด้วย ทั้งนี้ การเบิกจ่ายและจัดทารายงานโครงการต้องเสร็จก่อนปีงบประมาณ
ในการนี้ มณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้มอบหมายให้นายอรนพ เนียมไทยสงค์
ประสานงานขอรวบรวมภาพโครงการทั้งหมดที่นาไปจัดแสดงที่นครพนมเพื่อมาจัดเก็บไว้สาหรับจัดแสดงผลงานคณะ และให้
นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ประสานงานขอภาพโครงการ Vernadoc ที่จัดที่จ.เลย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย
มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ คงอุดม ประสานเพื่อขอหลอดไฟฟ้าพร้อมสายไฟฟ้าที่เสร็จสิ้นการใช้งานจากงาน Open House
แล้ว จากกลุ่มงานพัฒนากายภาพมาจัดเก็บสาหรับการจัดนิทรรศการของคณะต่อไป
4) โครงการชนะการประกวดจากธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการของนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบ
อุตสาหกรรม ได้รับรางวัล และธนาคารไทยพาณิชย์ได้ประสานงานผ่านอาจารย์ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ เพื่อขอเข้าพบและมอบรางวัลดังกล่าวให้กับคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 เวลา
10.00 น. ในการนี้ มณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้มอบหมายให้ นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ให้การต้อนรับและ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.2.2 นางสาวกนิษฐา ประนม แจ้งเรื่องการเข้าพบปะนักวิจัยใหม่ (Site visit) ของคณะฯ 2 ราย ได้แก่ อ.ดร.สญชัย
ลบแย้ม และ อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา ตามโครงการนักวิจัยใหม่ ปี 2555 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้ว และดาเนินการส่งแบบประเมินนักวิจัยให้สานักบริหารการวิจัยแล้ว
1.2.3 นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว แจ้งเรื่องการให้บริการออกแบบเนิร์สเซอรี่ สาหรับบุคคลภายนอกซึ่งได้ดาเนินการ
จัดทาแบบร่างและเสนอราคาไปแล้ว นั้น ปรากฎว่าไม่มีการติดต่อกลับมา นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ จึง
มอบหมายให้ให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ติดตามสาหรับเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง ส่วนการออกแบบอาคารพาณิชย์ ที่
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อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นั้น ได้ประสานงานกับผู้รับบริการแล้ว จะได้มีการพูดคุยในรายละเอียดร่วมกันอีกครั้งก่อนดาเนินการ
1.2.5 เรื่องบริษัท CP จะเข้ามาพบคณบดีเพื่อเจรจรทาข้อตกลงความร่วมมือกับทางคณะ ในวันที่ 22 มีนาคม 2555
เวลา 10.00 น. ในการนี้ นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้มอบหมายให้ นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
ประสานงานกับทาง CP เพื่อขอรายละเอียดในการทา MOU ร่วมกัน และเนื่องจากในวันดังกล่าว นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะ
มาตย์ ต้องเข้ารับการอบรม จึงขอให้ นางสาวกนิษฐา ประนม และนายอรนพ เนียมไทยสงค์ ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวแทน
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
เนื่องจากรายงานการประชุมกลุ่มงานฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 นี้ หัวหน้ากลุ่มงานได้รับ
กระชั้นชิด ทาให้ไม่สามารถตรวจทานได้ นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ จึงขอให้บุคลากรกลุ่มงาน ทุกคนไปอ่าน
แล้วนาเสนอเพื่อรับรองรายงานการประชุมคราวหน้า
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 3 สืบเนื่อง
3.1 เว็บไซต์กลุ่มงาน
เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอสาหรับการประชุมและเป็นวาระที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณารายละเอียด
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ จึงให้นาเสนอสาหรับการประชุมคราวหน้า
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การประเมินงวด 2/2555
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งว่ากาหนดการประเมินงวด

2/2555 จะเป็นการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 – เดือนเมษายน 2555 โดยใช้เกณฑ์การประเมินใหม่ แบ่งออกเป็น
2 ส่วน คือ ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 70 % พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 30 % บุคลากรทุกคนต้องเตรียม
เอกสาร และลองฝึกกรอกในแบบ PF ใหม่ ซึ่งการเจ้าหน้าคณะฯ ที่ได้แชร์ไว้ใน AR Master แล้ว เรื่องสาคัญคือทุกคนต้อง
เตรียมฐานข้อมูลที่อยู่ในความเกี่ยวข้องของตนเอง ทุกคนต้องมีสถิติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และต้องมีคู่มือการ
ปฏิบัติงานของทุกคน ต้องมีรายละเอียดนาเสนอ ต้องทาคู่มืออย่างน้อย 50% ของงานที่ทาทั้งหมด
ที่ประชุมรับทราบ
4.2 ความก้าวหน้าการดาเนินงานกลุ่มงาน ประจาปีงบประมาณ 2555
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งเกี่ยวกับความก้าวหน้าการดาเนินงานของกลุ่มงาน จะ
มีเกี่ยวข้องคือ ในการดาเนินงานโดยเฉพาะในส่วนหลักๆ ในการดาเนินงานสานักงานคณบดี กลุ่มงานของเราจะเป็นการบูรณา
การโครงการ ทุกคนต้องส่งโครงการ แผนการทางานของทุกคนที่ได้รับมอบหมาย
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ในส่วนของนางสาวกนิษฐา ประนม ที่ให้นางสาวกนิษฐา ประนม ปรับแบบประเมินให้ปรับแก้แล้วส่งให้บุคลากร
ประเมิน เมื่อได้ผลประเมินมาแล้วจะนามาวิเคราะห์และจะมีการ KM จากนั้นจะต้องไปศึกษาดูงาน แล้วจึงจะมาหารือกันอีก
ครั้ง
ที่สาคัญอีกเรื่องคือการอบรมการทาวิจัยสถาบัน อาจจะมีการอบรมในช่วงต้นเดือนเมษายน กาหนดการรวม 2 วัน
วิทยากรได้แก่ ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล ผศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล ฯลฯ ช่วงก่อนสงกรานต์ มอบหมาย
ให้นางสาวกนิษฐา ประนม ร่างโครงการให้นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ดูภายในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555
นี้ ลองหาดูว่ามีการวิจัยสถาบันเรื่องใดบ้าง โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยครั้งที่ 2 ให้นางสาวกนิษฐา ประนม ร่างมาด่วน
และให้นางสาวกนิษฐา ประนม ติดตามเรื่องนัดประชุมกรรมการวิจัย ก่อนที่ ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ จะลาออกจากราชการ
ทั้งนี้กลุ่มงานของเราจะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงส่ง
ส่วนนายอรนพ เนียมไทยสงค์ ให้ร่างโครงการเพิ่มนอกเหนือจากที่เคยให้ จะให้เขียนโครงการขออนุมัติงบประมาณ
จากกองทุน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสกรีนเสื้อ ให้หารือกับ อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ ให้ดาเนินการภายในเดือน
เมษายน 2555 นี้ ในส่วนของ นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว และ นายอภิวัฒน์ คงอุดม ก็เช่นกัน มีโครงการใดที่ต้องการทา ก็ให้
ร่างโครงการมา และสาหรับนายเชยชม ประทุมมา ก็ให้เสนอโครงการต่อเนื่องสาหรับการจัดเก็บเอกสารอิเลคทรอนิกส์ด้วย
สาหรับโครงการ KM ของกลุ่มงาน มีกาหนด 7 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมาไม่ได้จัด เพราะฉะนั้นใน
เดือนมีนาคมนี้จึงจะจัด 2 ครั้ง คือวันที่ 23 มีนาคม เป็นการทาวุ้นมะพร้าว และวุ้นกรอบ อาจจะเพิ่มน้าผลไม้ปั่น ส่วนอีกวันมี
กาหนดจัดในวันที่ 28 มีนาคม จะเป็นการทาข้าวเหนียวมะม่วงและข้าวเหนียวปิ้งไส้ต่างๆ และสลัดผักกับผลไม้ อาจจะมีน้า
ผลไม้ปั่น ส่วนครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็นช่วงหลังสงกรานต์ เมนูคือตาผลไม้ และน้าปั่น
เรื่องวิจัยสถาบันของกลุ่มงาน เสนอไป 3 เรื่อง ดังนี้
1. การวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต่อการทาวิจัย
สถาบัน
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการประสานงานด้านการบริการวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางดาเนินการเกี่ยวกับการรับส่งหนังสือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่ประชุมรับทราบ
4.3 การศึกษาดูงานของกลุ่มงาน
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งเกี่ยวกับการที่งบประมาณสานักงานคณบดีมีจากัด จึงได้มีการ
ปรับลดงบประมาณลง ดังนั้นกลุ่มงานจึงได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการบูรณาการ ซึ่งประกอบด้วย การ KM จานวนทั้งสิ้น
3 ครั้ง ได้แก่ 1.เรื่องการจัดการความรู้เพื่อนาไปพัฒนางานสาหรับสายสนับสนุน 2.เรื่องการจัดทาคู่มือเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และการรายงานสารสนเทศ 3.เรื่องการสร้างงานประจาสู่งานเชิงพัฒนา R2R และ 4. การพัฒนาจิตสานึกการ
ให้บริการ รวมถึงการเดินทางไปศึกษาดูงานของกลุ่มงาน ในช่วงปลายเดือนเมษายน (26-29 เมษายน

2555) ทั้งนี้ได้

มอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ หารือกับหัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษาเกี่ยวกับการไปดูงานที่บริษัทฟีนิกซ์
ที่ประชุมรับทราบ
5

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มงานฯ วาระที่ 2

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดนายเชยชม ประทุมมา ซึ่งครบรอบ 42 ปี หัวหน้ากลุ่มงานจึงอวยพรให้นายเชยชมและ
ครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง และไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และรับการบรรยายพิเศษจากวิทยากรที่ได้เชิญมาใน
หัวข้อ การพัฒนาจิตสานึกการให้บริการ จาก คุณสมภพ จันทร์ฟัก ผู้อานวยการสานักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

นางสาวกนิษฐา ประนม
จดบันทึกรายงานการประชุม
นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช
ตรวจทานรายงานการประชุม
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