รายงานการประชุ มคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
การประชุ มออนไลน์ ผ่ านโปรแกรม Zoom
รายนามคณะอนุกรรมการทีเ่ ข้ าประชุ ม
๑.
ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์เรี ยนรู ้และหอสมุด
(อำจำรย์ภคพร อำมำตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์ )
๒.
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด
(ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี )
๓.
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด
(ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ธีระ)
๔.
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุดและพื้นที่กำรเรี ยนรู ้
๕.
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิทยบริ กำร
(อำจำรย์สุจิตรำ แร่ มี)
๖.
ผูอ้ ำนวยศูนย์วทิ ยบริ กำรและหอสมุด
(อำจำรย์นิพรรณ ทัฬหะกุลธร)
๗.
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุดและสำรสนเทศ
(อำจำรย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์)
๘.
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด
(นำยพิชยั วิมลไชยพร)
๙.
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิทยบริ กำร
(อำจำรย์ดำรำวรรณ เจียมเพิ่มพูน)
๑๐. ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์ประกอบเกียรติ ตังคณะสิ งห์)
๑๑. ผูอ้ ำนวยสำนักหอสมุด
(อำจำรย์สุธน สุ ภำวงศ์)
๑๒. ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์จิตรลดำ พันธุ์พณำสกุล)
๑๓. ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด
(ตัวแทน)
๑๔. ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์วทิ ยบริ กำร
(อำจำรย์อำภำกร ธำตุโลหะ)
๑๕. ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด
(อำจำรย์เยำวภำนี รอดเพ็ชร)

มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์

ประธำน

มหำวิทยำลัยศรี ปทุม

รองประธำนคนที่ ๑

มหำวิทยำลัยรังสิ ต

รองประธำนคนที่ ๒

มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ
มหำวิทยำลัยกรุ งเทพธนบุรี

อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยคริ สเตียน

อุนกรรมกำร

มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุ งเทพ

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยพำยัพ

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยสยำม

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยหำดใหญ่

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

อนุกรรมกำร

วิทยำลัยนำนำชำติเซนต์เทเรซำ อนุกรรมกำร
วิทยำลัยเซำธ์อีสท์บำงกอก

อนุกรรมกำร
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๑๖.
๑๗.
๑๘.

หัวหน้ำศูนย์วทิ ยบริ กำร
(อำจำรย์สุพิศ บำยคำยคม)
นำงไพจิตร
เกิดอยู่
นำงสำวกฤตยำ สุ นพงษ์ศรี

สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

อนุกรรมกำร

มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
มหำวิทยำลัยธุ รกิจบัณฑิตย์

เหรัญญิก
เลขำนุกำร

เปิ ดประชุ ม ๑๐.๐๐ น.
ประธำนฯ กล่ ำ วเปิ ดประชุ ม ออนไลน์ ผ่ ำ นโปรแกรม Zoom และแจ้ ง วำระกำรประชุ ม
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครื อข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน (อพส.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วาระที่ ๑ เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
๑.๑ ความร่ วมมื อกับสานั กวิทยทรั พยากร จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่ แต่ละสถำบันอุดมศึ ก ษำ
เอกชนได้ทำกำร MOU ไปเมื่อปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ได้หมดสัญญำไปแล้ว ขณะนี้ ทำงสำนักวิทยทรั พยำกร
กำลังเตรี ยม MOU ฉบับใหม่ ซึ่ งจะมีขอบเขตกำรให้บริ กำรในควำมร่ วมมื อที่มำกขึ้ นกว่ำเดิ ม MOU ฉบับ
ใหม่เมื่อเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วทำงสำนักวิทยทรัพยำกรจะนำส่ งรำยละเอียดมำให้
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทรำบ โดย อพส. เข้ำ ร่ ว มควำมร่ ว มมื อ กับ ส ำนัก วิ ท ยทรั พ ยำกร จุ ฬ ำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย โดยให้แต่ละสถำบันลงนำมสัญญำ MOU
๑.๒ สานักวิทยทรั พยากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ขอเชิญ อพส. เยี่ยมชม Unmanned Library ใน
วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ช่วงเช้ำ
มติทปี่ ระชุ ม รับทรำบ
วาระที่ ๒ เรื่ องรับรองรายงานการประชุ ม
รับรองรำยงำนกำรประชุ มครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีกำรแก้ไข อำจำรย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ แก้ไข
วันประชุ มสมำคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทย เป็ นวันที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์
ถนนสุ ขมุ วิท ๑๑ กรุ งเทพมหำนคร
มติทปี่ ระชุ ม รับรองรำยงำนกำรประชุม
วาระที่ ๓ เรื่ องสื บเนื่อง
๓.๑ UNINET/Union Catalog (UC) iThesis
ประธำนฯ แจ้งควำมคืบหน้ำกำรเข้ำร่ วม Union Catalog (UC) ขณะนี้ ทำง อว. ได้ทำจดหมำยเชิ ญ
และกำลังรอให้ทำงผูใ้ หญ่ลงนำมในจดหมำย ถ้ำลงนำมเสร็ จเรี ยบร้ อยทำงคณะกรรมกำรจะจัดส่ งจดหมำย
เชิญห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชนเข้ำร่ วมโครงกำรและจัดอบรม
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ประธำนฯ เชิญ อำจำรย์อำภำกร ธำตุโลหะ แจ้งที่ประชุมทรำบ โดยอำจำรย์แจ้งว่ำ ขณะนี้ จดหมำย
เชิ ญเข้ำเร่ วม Union Catalog (UC) อยู่ในขั้นตอนรอผูใ้ หญ่ลงนำม และคำดว่ำทุกสถำบันจะได้รับจดหมำย
เชิ ญประมำณปลำยเดือนตุลำคม ๒๕๖๓ โดยในจดหมำยจะมีรำยละเอียดให้กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมี
ตัวอย่ำงไฟล์ ISO เพื่อให้ห้องสมุดแต่ละสถำบันส่ งข้อมูลในระบบห้องสมุด ไปให้ทำง Union Catalog (UC)
ทดสอบ Upload ข้อมูล จำกนั้นก็จะมีกำรจัดอบรม ซึ่ งต้องติดตำมแผนกำรดำเนินกำรโครงกำรของ อว. ใน
ปี งบประมำณ ๒๕๖๔
ประธำนฯ ขอให้อำจำรย์อำภำกร ธำตุ โลหะ ช่ วยแจ้งเรื่ องสิ ทธิ ประโยชน์ในกำรเข้ำร่ วม Union
Catalog (UC)
อำจำรย์อำภำกร ธำตุ โลหะ แจ้งว่ำ ประโยชน์ในกำรเข้ำร่ วม Union Catalog (UC) จะได้กำรแชร์
ทรั พยำกรร่ วมกัน กำรยืม-คื นทรั พยำกรระหว่ำงห้องสมุ ด และกำร copy catalog โดยในขณะนี้ ห้องสมุ ด
มหำวิทยำลัยของรัฐส่ วนใหญ่ได้เข้ำร่ วมหมดแล้ว
มติ ที่ประชุ ม รั บ ทรำบ และรอจดหมำยเชิ ญเข้ำร่ วม Union Catalog (UC) จำก อว. โดยให้แต่ละ
สถำบันพิจำรณำกำรเข้ำร่ วมเองไม่มีกำรบังคับ แล้วแต่ควำมพร้อมของแต่ละสถำบัน
วาระที่ ๔ เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ นโยบาย มาตรการและปั ญ หาในการด าเนิ น งานของห้ อ งสมุ ด อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในช่ วง
สถานการณ์โรคระบาด
ประธำนฯ ขอให้ห้องสมุดแต่ละสถำบันช่ วยนำเสนอ นโยบำย มำตรกำร ปั ญหำและกำรแก้ปัญหำ
เพื่อจะได้เป็ นกรณี ตวั อย่ำงของแต่ละสถำบัน โดยสรุ ปได้ดงั นี้
นโยบำย มำตรกำรของแต่ ล ะสถำบัน ที่ น ำเสนอมี มหำวิ ท ยำลัย รั ง สิ ต มหำวิ ท ยำลัย สยำม
มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุ งเทพ สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์
๑. มีกำรตรวจวัดไข้
๒. มีเจลแอลกอฮอร์ล ไว้ให้ลำ้ งมือ
๓. สวมหน้ำกำกอนำมัย
๔. เว้นระยะห่ำง
๕. สแกนคิวอำร์โค้ด หรื อลงชื่อเข้ำและออก
๖. พักหนังสื อ ๑๔ วัน และเช็ดหนังสื อด้วยแอลกอฮอร์
๗. ใช้บริ กำรยืม-คืนด้วยระบบอัตโนมัติ
๘. งดบริ กำรโซนและห้องที่ใช้ร่วมกัน
๙. มีที่ก้ นั ตรงเคำน์เตอร์ บริ กำร
๑๐. ให้ใช้บริ กำรออนไลน์
๑๑. พยำยำมไม่ให้ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น คอมพิวเตอร์
๑๒. หุม้ พลำสติกที่แป้นคียบ์ อร์ดคอมพิวเตอร์
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ปัญหาทีพ่ บเจอ
๑. เมื่อผ่ำนกระบวนกำรคัดกรองแล้วจะชอบถอดหน้ำกำกอนำมัย
๒. ปัญหำทำงเข้ำออกหลำยทำงทำให้มีกำรคัดกรองหลำยจุด
๓. ไม่เว้นระยะห่ำง
๔. นักศึกษำชอบเข้ำใช้หอ้ งเกินจำนวนที่กำหนด
การแก้ปัญหา
๑. คอยตรวจดูและแจ้งเตือนผูใ้ ช้บริ กำร
๒. เคร่ งครัดในมำตรกำรกำรป้ องกัน
๓. ดูแล และรักษำควำมสะอำดอุปกรณ์และพื้นที่เสี่ ยง
มติทปี่ ระชุ ม รับทรำบ
๔.๒ การ MOU ร่ วมกับสานักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประธำนฯ แจ้งว่ำ คุ ณธนัช บุ ญจันทร์ จำกสำนักวิทยทรั พยำกร จุ ฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย จะส่ ง
รำยละเอียด MOU ฉบับใหม่มำให้เมื่อทำงทีมงำนได้รับแล้วจะจัดส่ งไปให้ห้องสมุดทุกสถำบันเพื่อพิจำรณำ
กำรเข้ำร่ วม
มติทปี่ ระชุ ม รับทรำบ
๔.๓ ความร่ วมมือในการบอกรับทรัพยากรและฐานข้ อมูลออนไลน์
ประธำนฯ กล่ำวว่ำ ใน อพส. ได้มีควำมร่ วมมือกำรใช้ทรัพยำกร เช่น กำรยืมระหว่ำงห้องสมุดผ่ำน
ระบบ EDS กำรยืมทรัพยำกรผ่ำนกลุ่มงำนอพส. และจะมีเพิ่มเติมคือ Union Catalog (UC) เมื่อสถำบันได้เข้ำ
ร่ วม ประธำนฯ ขอสอบถำมสถำบันใดมีควำมคิดเห็ นว่ำน่ำจะมีควำมร่ วมมือทำงด้ำนกำรบอกรับทรัพยำกร
และฐำนข้อมูลออนไลน์เพิ่มอีก
อำจำรย์คมเดช บุญประเสริ ฐ ได้เสนอกำรบอกรับ e-book ของ บริ ษทั Booknet เพื่อจะได้แชร์ กำร
ใช้ e-book ระหว่ำงสถำบัน
ประธำนฯ กล่ำวว่ำ เนื่ องจำกห้องสมุดแต่ละสถำบันมีกำรใช้แพลตฟอร์ มต่ำงกัน ที่ห้องสมุดมหำลัย
ธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ มีกำรจัดซื้ อ e-book ทีละเล่มแบบซื้ อขำดไม่ซ้ื อแบบ Collection และนำขึ้นระบบห้องสมุ ด
เป็ นทรั พ ยำกรของมหำวิ ท ยำลัย เช่ น เดี ย วกับ ศู น ย์วิ ท ยบริ ก ำร สถำบัน เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ปุ่ น และ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิ ต ที่มีกำรจัดซื้ อ e-book ทีละเล่มเช่นกัน
ในเรื่ องควำมร่ วมมือกำรใช้ทรัพยำกร ประธำนฯ แนะนำสถำบันใดที่ไม่ได้ใช้ระบบกำรสื บค้นของ
EBSCO Discovery Service (EDS) สำมำรถเข้ำสื บค้นข้อมูลในเว็บไซต์ห้องสมุดของแต่ละสถำบันและทำ
กำรยืมทรัพยำกรที่ตอ้ งกำรได้ โดยผ่ำนกลุ่มงำนบริ กำรอพส.
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อำจำรย์นิพรรณ ทัฬหะกุลธร หัวหน้ำศูนย์วิทยบริ กำรและหอสมุด มหำวิทยำลัยคริ สเตียน ปรึ กษำ
เรื่ องกำรต่ออำยุสมำชิ กฐำนข้อมูลออนไลน์ ProQuest ซึ่งทำงตัวแทนได้เสนอรำคำมำสู งมำก จึงอยำกให้ทำง
อพส. ต่อรองรำคำเพื่อจะได้รำคำที่ต่ำลงมำ ซึ่ งจะมีประโยชน์กบั ทุกสถำบัน
ประธำนฯ รับเรื่ อง และจะติดต่อตัวแทนสำนักพิมพ์และฐำนข้อมูลให้นำเสนอแพคเกจ e-book และ
ฐำนข้อมูล มำให้พิจำรณำในนำม อพส. โดยเบื้องต้นเมื่อได้ขอ้ มูลจำกสำนักพิมพ์ต่ำงๆ แล้วจะแจ้งไปในกลุ่ม
ไลน์คณะอนุมกรรมกำรอพส. เพื่อให้แต่ละสถำบันพิจำรณำ และในกำรประชุ มครั้งหน้ำจะมำร่ วมพิจำรณำ
อีกครั้งหนึ่ง
อำจำรย์คมเดช บุญประเสริ ฐ นำเสนอว่ำได้ท ำกำรรวบรวม e-book ฟรี และดำวน์โหลดไว้ใ น
ฐำนข้อ มู ล แหล่ ง ทรั พ ยำกรสำรสนเทศออนไลน์ พร้ อ มท ำ search engine เพื่ อ สื บ ค้น ข้อ มู ล ที่ ห้อ งสมุ ด
มหำวิทยำลัยสยำม จึงขอสอบถำมว่ำจะสำมำรถนำไปวำงไว้ที่ส่วนกลำงจะได้ไหม เพื่อให้แต่ละสถำบันได้
ใช้และช่วยกันนำข้อมูลเข้ำ
อำจำรย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ ได้กล่ำวเสริ มว่ำ ทำงสำนักหอสมุดและสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
นอร์ทกรุ งเทพ ได้นำ e-book มำ catalog โดยใช้แพลตฟอร์ ม e-book ของระบบห้องสมุด และนำไปเก็บไว้ที่
google site ผูใ้ ช้สำมำรถเข้ำใช้และดำวน์โหลดได้เลย
มติทปี่ ระชุ ม ประธำนฯ แจ้งว่ำ ขอรับเรื่ องที่ทำงห้องสมุด มหำวิทยำลัยสยำม ที่ได้ทำกำรรวบรวม ebook ฟรี น้ ีไว้ โดยจะให้นำมำวำงไว้ที่ส่วนกลำงที่เว็บไซต์ของ อพส. (http://thaipul.org/)
๔.๔ การปรับปรุ งข้ อมูลเว็บไซต์ อพส. ให้ เป็ นปัจจุบัน
อำจำรย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ ขอเสนอให้เก็บรวบรวมประวัติอพส. ตั้งแต่เริ่ มก่อตั้ง และกิจกรรม
ทำงด้ำนวิชำกำรมีกำรจัดประชุ มวิชำกำรแต่ละครั้งตั้งแต่แรกจนถึ งปั จจุบนั ของอพส. น่ำจะนำมำเก็บไว้ใน
เว็บไซต์ของอพส. เพื่อจะได้เป็ นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลของ อพส. และเป็ นประโยชน์ในกำรเข้ำมำสื บค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ อพส.
ดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ธีระ กล่ำวเสริ ม ในประเด็นแรกอยำกให้มีกำรอัพเดทข้อมูลต่ำง ๆ เช่น รำยชื่ อ
คณะกรรม อพส. รำยงำนกำรประชุม กิจกรรม และกำรประชุมวิชำกำร ที่ทำงอพส. จัดขึ้น ฝำกให้อพส. ชุดนี้
ช่วยปรับปรุ งข้อมูลในเว็บไซต์ของอพส. ด้วย
ในประเด็นที่ ส อง เรื่ องกำรจัดประชุ มวิชำกำร ในวำระของประธำนอพส. จะต้องมี จดั ประชุ ม
วิชำกำรอย่ำงน้อย ๑ ครั้ ง ซึ่ งทำงห้องสมุ ด สถำบันอุ ดมศึกษำเอกชนเคยได้เป็ นเจ้ำภำพในกำรจัดสัมมนำ
ควำมร่ วมมือระหว่ำห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำทัว่ ประเทศ ๒ ครั้ง โดยครั้งแรก จัดขึ้นที่มหำวิทยำลัยรังสิ ต
และครั้งที่สองจัดที่มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย จึงขอฝำกประธำนฯ ในกำรประชุ มครั้งหน้ำขอให้เสนอเรื่ อง
กำรจัดประชุมวิชำกำรเข้ำไปด้วย
ประธำนฯ รับเรื่ อง และขออนุญำตผูบ้ ริ หำรทุกท่ำนช่วยส่ งข้อมูลและภำพกิจกรรมต่ำงๆ ของ อพส.
มำให้เพื่อทำงทีมงำนจะได้รวบรวมและนำขึ้นเว็บไซต์ อพส.
มติทปี่ ระชุ ม รับทรำบ
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๔.๕ บัญชีรายรับ-รายจ่ าย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ว/ด/ป
4 ธ.ค. 62

13 ก.พ. 63

1 เม.ย. 63

3 ก.ค. 63

รายการบัญชีรายจ่ าย-รายวัน
รายการ
ยอดยกมำ (อพส. ชุด 16)

รายรับ (บาท)
283,492.73

ยอดยกมำ
จ่ำยค่ำวิทยำกร อ.เพ็ญแข ประจง
คงเหลือ

283,492.73

ยอดยกมำ
ค่ำเช่ำพื้นที่ Website (Thaipul.org)
คงเหลือ

281,492.73

ยอดยกมำ (เงินอยูใ่ นบัญชีสหกรณ์ มธบ.)
ค่ำเช่ำพื้นที่ Website (ThaiLRT.org) (11 มิ.ย. 63)
คงเหลือ

280,242.73

ยอดยกมำ (เงินอยูใ่ นบัญชีสหกรณ์ มธบ.)

278,832.85

มติทปี่ ระชุ ม รับทรำบ

รายจ่ าย (บาท)

2,000.00
281,492.73

1,250.00
280,242.73

1,409.88
278,832.85

7
วาระที่ ๕ เรื่ องอื่น ๆ
๕.๑ ตัวแทนจากสานักพิมพ์ Wiley นำเสนอฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแพคเกจในกำร
จัดซื้ อสำหรับ อพส.

8

9

10

มติทปี่ ระชุ ม รับทรำบ
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๕.๒ เรื่ องอื่น ๆ
๕.๒.๑ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้ รับรางวัล IFLA Green Library Award 2020

Rangsit University
⊷

Library,
the Winner of
the IFLA Green
Library Award 2020

(IFLA - International Federation of
Library Associations and Institutions)

⊷ IFLA

1600

1927

/

150

2

IFLA Green Library
Award
⊷

IFLA Green Library Award
2016

1.

Green Library, Green Office & Carbon Neutral
Library

3

Green Library Practices

1A 3Rs

⊷
⊷
⊷
⊷
⊷
⊷
⊷
⊷
⊷

Awareness

Reduce
Reuse
Recycle

5

6

(Green meeting)

12

A picture is
worth a
thousand words

2560
7

8

2.

(UN’s SDGs)

9

11

3

13

50
6
Lanzhou (China),
Sibenik (Croatia), Budapest
(Hungary), Lambaye (Senegal),
Battaramulla (Srilanka)
Rangsit University (Thailand)
13

14

Place your screenshot here

15

มติทปี่ ระชุ ม อพส. ขอแสดงควำมยินดีกบั สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิ ตที่ได้รับรำงวัล
๕.๒.๒ กาหนดการประชุ ม
คณะอนุ กรรมกำรพัฒนำระบบและเครื อข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ประชุ มครั้งต่อไป
วันที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยจัดประชุมออนไลน์ผำ่ นโปรแกรม ZOOM
ปิ ดการประชุ ม ๑๒.๓๐ น.

