h
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันจันทรที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting
----------------------------------------ผูมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยยุทธนา
๒. ศาสตราจารยเสาวภา
๓. รองศาสตราจารยสายัณห
๔. รองศาสตราจารยสราวุธ
๕. ผูชวยศาสตราจารย รอยโท(หญิง)เกิดศิริ
๖. รองศาสตราจารยจรูญ
๗. รองศาสตราจารยจารุวัฒน
๘. ผูชวยศาสตราจารยธรรมศักดิ์
๙. ผูชวยศาสตราจารยชัยนันท
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุนันทา

พงษพิริยะเดชะ
อังสุภานิช
สดุดี
จริตงาม
เจริญวิศาล
เจริญเนตรกุล
เจริญจิต
พุทธกาล
ปญญาวุทโส
ของสาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการประมง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ
พรหมใหม
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
สงรักษ
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยภาณุ
พรอมพุทธางกูร
๑๔. นางสาวกิตติมา
ตันติหาชัย
๑๕. นายพิทักษ
สถิตวรรธนะ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
- เมื่ อ คณะกรรมการบริห ารบั ณ ฑิ ต ศึก ษามาครบองค ป ระชุ ม ประธานกลา วเป ด การประชุ ม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ
- กําหนดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในวันจันทรที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมี
หลักสูตรเขา จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและสิ่งแวดลอม
๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิ ชั ย ๒/๒๕๖๔ เมื่ อ จั น ทรที่ ๑ กุ มภาพั นธ ๒๕๖๔ ณ ห อ งประชุ ม สํ านัก สงเสริม วิช าการและงานทะเบี ย น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Meeting
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)
จากการประชุมคณะกรรมการบริห ารบัณ ฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ วันจัน ทรที่ ๑ กุม ภาพัน ธ
๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) ที่ประชุมไดพิจารณาและมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้
๑. หนาที่ ๕ แกไข ขอ ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร ปรับแกการเขียนใหสั้น กระชับ และตรงตาม
สถานการณ โดยใสเนื้อหาที่จะพัฒนา เชน การจัดการเรียนการสอน การทดลอง เปนตน
๒. หนาที่ ๑๑ ปรับแผนการรับนักศึกษาตามมาตรฐานอยางนอย แผนการเรียนละ ๕ คน รวม ๑๐ คน
๓. หนาที่ ๑๖ ทบทวนแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก ๑ ไมควรมีรายวิชาลงทะเบียนมากจนเกินไป
เนื่องจากนักศึกสําเร็จการศึกษาดวยการทําวิทยานิพนธ และมีขอบังคับใหตีพิมพบทความที่มีคุณภาพ ซึ่งเปนเงื่อนไข
การสําเร็จของนักศึกษา โดยหลักสูตรเลือกรายวิชามา ๑ รายวิชา และบังคับใหนักศึกษาเรียนรวมกับ แผน ก แบบ
ก๒
๔. หนาที่ ๑๖ และหนาที่ ๑๗ รายวิชาสัมมนาของแผน ก แบบ ก ๑ และ แผน ก แบบ ก ๒ ควรอยูใน
ปการศึกษาและภาคการศึกษาเดียวกัน
๕. แผน ก แบบ ก ๒ วิชาเลือก (4) ควรไปอยูในปการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
๖. ปรับแกการเขียนคําอธิบายรายวิชาใหครอบคลุมและสื่อถึงเรื่องที่จะสอน
มติที่ประชุม แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุม
ในคราวตอไป
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอเสนอใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. หนาที่ ๕ ขอ ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร แกไขดังนี้
๑.๑ บรรทัดที่ ๖ จาก “สถานการณการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ตองรับการ
เปลี่ยนแปลงและแกปญหาในดานการถดถอยของศักยภาพและฝมือแรงงานและความตองการเทคโนโลยีเชิงลึกของ

ตนเอง” เปน “สถานการณการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและ
แกปญหาในดานการถดถอยของศักยภาพและฝมือแรงงานและมีความจําเปนตองผลิตเทคโนโลยีเชิงลึกดวยตนเอง”
๑.๒ บรรทัดที่ ๑๓ จาก “โดยหลักสูตรไดเนนการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา”
เปน “โดยหลักสูตรใหความสําคัญเนนการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา”
๑.๓ บรรทัดที่ ๒๐ จาก “เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสาหรายและของเหลือจากกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อ
นํามาใชในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา” เปน “เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสาหรายและของเหลือจากกิจกรรมอื่น ๆ
ที่ไรสารอันตราย เพื่อนํามาใชในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา”
๒. หนาที่ ๑๑ ปรับแผนการรับนักศึกษาตามมาตรฐานอยางนอย แผนการเรียนละ ๕ คน
๓. หนาที่ ๑๓ แผน ก แบบ ก ๑ ใหตัดรายวิชาออกทั้งหมด
มติที่ประชุม เห็นชอบ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และ
นําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
๓.๒ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)
จากการประชุมคณะกรรมการบริห ารบัณ ฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อ วันจัน ทรที่ ๑ กุม ภาพัน ธ
๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๕ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) ที่ประชุมไดพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
๑. หนาที่ ๑๕ รายวิชาสัมมนา 2 ควรกําหนดไวในปการศึกษาที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
๒. หนาที่ ๑๖ รายวิชาเลือก (4) ควรกําหนดไวในปการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
๓. หนาที่ ๑๘ รายวิชา 03-151-502 คําอธิบายรายวิชาควรเขียนในลักษณะดังนี้ หลักการผลิตพืช
อัจฉริยะ จะตองเปนการวิเคราะหขอมูลจากสภาพแวดลอม สภาพพื้นที่ในการปลูกเพื่อวางแผนการควบคุมการผลิต
ทั้งวงจร และครอบคลุมไปถึงการจัดการศัตรูพืช รวมไปถึงการติดตามการเจริญเติบโตของพืชตลอดอายุจนถึง
การเก็บเกี่ยว
๔. หนาที่ ๒๕-๒๖ รายวิชาที่เกี่ยวกับไมผล เชน รายวิชาเทคโนโลยีการผลิตไมผลขั้นสูง , รายวิชาการ
ผลิตไมผลนอกฤดู และรายวิชาการผลิตไมผลเขตรอนในระบบอินทรีย ซึ่งตรวจสอบจากขอมูลอาจารยผูสอนแลวไมมี
อาจารยผูสอนที่มีประสบการณดานไมผล
มติที่ประชุม แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอเขาที่ประชุม
ในคราวตอไป
คณะเกษตรศาสตร มีความประสงคขอเสนอใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอเสนอแนะที่ประชุม
๑. หนาที่ ๑๒ แผน ก แบบ ก ๑ ใหตัดรายวิชาออกทั้งหมด
๒. หนาที่ ๑๒ รายวิชา 03-151-502 การผลิตพืชอัจฉริยะ คําอธิบายรายวิชาเกี่ยวของกับการเกษตร
แมนยํามากกวาที่จะเปน Smart farming หรือ Smart property product เพราะ Smart property product
จะตองใชเทคโนโลยีตลอดสายการผลิต เชน ตองใชแอปพลิเคชันในการหาขอมูลทางการตลาด การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่จะไปเลือกใชเทคโนโลยี รวมไปถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตสูตลาด โดยคนหาขอมูล
เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาใหดียิ่งขึ้น และเปนประโยชนกับนักศึกษา
๓. หนาที่ ๑๓ รายวิชา 03-152-503 การปรับปรุงพันธุพืชใหตานทานตอสภาวะเครียดทางชีวนะ
ปรับปรุงเนื้อหาคําอธิบายรายวิชาใหกวางและครอบคลุม โดยใหคนหาขอมูลเพิ่มเติม
๔. หนาที่ ๑๔ รายวิชา 03-155-503 นวัตกรรมชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช ใหตรวจสอบชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
๕. หนาที่ ๑๙ รายวิชา 03-151-505 สัมมนา 2 แกไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบรรทัดสุดทาย
จาก “english” เปน “English”
มติที่ประชุม เห็นชอบ และแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และ
นําเสนอเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตามที่คณะกรรมการบริหารบัณ ฑิตศึกษา ไดมีขอเสนอแนะใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา เสนอผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อทราบ นั้น
ฝายเลขานุการฯ จึงขอเสนอรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ
รายละเอียดปรากฏตามตาราง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อจันทรที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
๑ ๕.๔ พิจารณาเรื่องการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวดที่ ๑๐
การสําเร็จการศึกษา ขอ ๔๗.๒.๒ นักศึกษาแผน ก แบบ ก ๒
มติที่ประชุม มอบเลขานุการ จัดทํารางขอบังคับตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา และนําเสนอในที่ประชุม

ผูรับผิดชอบ
สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ผลการดําเนินงาน
อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
ผูรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
๑. ๓.๑ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
คณะเกษตรศาสตร
แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
พ.ศ. ....) คณะเกษตรศาสตร
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๘๙
มติที่ประชุม แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
และนําเสนอเขาที่ประชุมในคราวตอไป
๒. ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สํานักสงเสริมวิชาการ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
คณะเกษตรศาสตร
และงานทะเบียน
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
มติที่ประชุม รับทราบ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๘๙
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
๓. ๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
สํานักสงเสริมวิชาการ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง
และงานทะเบียน
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
คณะเกษตรศาสตร นางสาวอรอนงค บุญเสริม
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๘๙
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
๔. ๕.๒ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการ สํานักสงเสริมวิชาการ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร
และงานทะเบียน
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
จํานวน ๔ ราย ดังนี้
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๘๙
๑. นางสาวจิราพร วรรณะ
๒. นางสาวฟากีตะห บุปผาดง
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
๓. นางสาวชัชชษา เทพอุบล
๔. นายกรกฏ สันทัดการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ

หมายเหตุ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อจันทรที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
ลําดับ
เรื่อง/มติที่ประชุม
๕. ๕.๓ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและสิ่งแวดลอม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ....) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
มติที่ประชุม แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
และนําเสนอเขาที่ประชุมในคราวตอไป
๖. ๕.๔ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)
คณะวิศวกรรมศาสตร
มติที่ประชุม แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
และนําเสนอเขาที่ประชุมในคราวตอไป
๗. ๕.๕ พิจารณาเรื่องใหความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)
คณะเกษตรศาสตร
มติที่ประชุม แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
และนําเสนอเขาที่ประชุมในคราวตอไป

ผูรับผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
คณะวิทยาศาสตรและ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
เทคโนโลยีการประมง บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๙๑
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
คณะวิศวกรรมศาสตร

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๘๘
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

คณะเกษตรศาสตร

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาไปยังคณะ
ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๑๓/๘๙
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาเรื่องขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
ดวย นางสาวธัญลักษณ ถาวรจิต นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเสนอแนะที่ประชุม
- แกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาไทย จาก “เทศบาลหาดใหญ” เปน “เทศบาลนครหาดใหญ”
และแกไขชื่อเรื่องวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ จาก “HATYAI DISTRICT” เปน “HATYAI MUNICIPALITY”
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
นางสาวปญชนันท เลาหสกุล
นายพิทักษ สถิตวรรธนะ

ผูจ ดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

