รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 10/2550 วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2550 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุม สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ
รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1.คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
3.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
4.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
5.หัวหนาสถานวิจัย
6.ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย
7. ผศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม
8. รศ.ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
9. ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส
10. อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ
11. หัวหนาสํานักงานคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รายนามกรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
1. รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ลาปวย
ติดภารกิจ

เปดประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุม และไดดําเนินการประชุมตาม ระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ

สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน 2550
ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2550
ผูชวยเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวา ในระหวางวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ถึง
วันที่ 17 สิงหาคม 2550 มีเรื่องแจงเวียนใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ
จํานวน 51 เรื่อง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.1
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วาระที่ 1.2

แจงมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2550
กรรมการและเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวา ตามที่สภาวิชาการไดมีการประชุม
ครั้งที่ 8/2550 ได เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 มีมติที่ประชุมที่เกีย่ วของกับสํานักวิชาฯ จํานวน 2 เรื่อง ดัง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.3

แจงมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2550

กรรมการและเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวา ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยไดมีการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 ได มีการอนุมัติในเรือ่ งที่เกี่ยวของกับสํานักวิชาฯ จํานวน
1 เรื่อง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.4

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจํารอบครึ่งปแรก ปงบประมาณ 2550 ( 1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550)
ผูชวยเลขานุการ รายงานตอที่ประชุมวา ตามที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดสงรายงานการ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ประจํารอบครึ่งปแรก ปงบประมาณ 2550 ( 1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550) ที่ผานความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว และคณบดีมอบหมายใหหัวหนาสํานักงานคณบดีดําเนินการสรุปผลใน
สวนของสํานักวิชาฯ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ทราบ สรุปผลในภาพรวมไดดังนี้
1. สํานักวิชาดําเนินงานตามแผนงานจํานวน 4 แผนงาน จาก 5 แผนงาน
2. จํานวนตัวชีว้ ัดทั้งสิ้น 100 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดําเนินการในรอบครึ่ง
ปงบประมาณดังนี้
3. ดําเนินการเปนสวนใหญแลว (ตั้งแตรอยละ 50 ) คิดเปนรอยละ 39
4. ดําเนินการบางสวน (นอยกวารอยละ 50 ) คิดเปนรอยละ 23
5. ยังไมถึงกําหนดเวลา/ยังไมไดดําเนินการ คิดเปนรอยละ 38
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบและใหผูชวยเลขานุการแยกตัวชี้วัดที่ยังไมถึงกําหนดเวลา
ออกจากตัวชี้วัดที่ยังไมไดดําเนินการ แลวสงใหหัวหนาสาขาวิชาฯ หัวหนาสถาน
วิจัย และผูจัดการฟารม เพื่อชวยกันติดตามการดําเนินการ

รายงานการประชุม10.doc

2

วาระที่ 1.5

แตงตั้งผูรับผิดชอบตรวจสอบรูปแบบการจัดทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา
ผูชวยเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวา เพื่อใหรูปแบบวิทยานิพนธของนักศึกษาถูกตอง
ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาไดรับการตรวจสอบรูปแบบตั้งแตแรก เพื่อเปนการลดขอผิดพลาดลง
สํานักวิชาจึงมีคําสั่งที่ 23/2550 แตงตั้งผูรับผิดชอบตรวจสอบรูปแบบการจัดทําวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.6

รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของบัณฑิตศึกษาในการสรางความ
เขมแข็งของการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม
หัวหนาสถานวิจัยรายงานตอที่ประชุมวา ตามที่ไดเขาประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง บทบาทของบัณฑิตศึกษาในการสรางความเขมแข็งของการวิจยั ในภาคอุตสาหกรรม ในวันพุธที่ 25
กรกฎาคม 2550 ณ หองกมลทิพย โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ โดยสรุปคือ จุดแข็งของประเทศขณะนี้คอื
ดานอาหารและการแพทย แนวทางการวิจัยนัน้ มหาวิทยาลัยและภาคเอกชนควรรวมมือกันมากขึน้ และมุง
ไปสูภาคอุตสาหกรรม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ครั้งที่ 9/2550
ผูชวยเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวา ฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําสํานัก
วิชาฯไดแจงเวียนรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 และกําหนดตอบยืนยันการรับรองรายงาน
การประชุมในภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 กรณีไมไดรับการตอบยืนยันภายในกําหนดถือวารับรองรายงาน
การประชุมโดยไมมีการแกไขนั้น สรุปผลไดดังนี้
1. กรรมการ 2 ราย แจงรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข
2. กรรมการ 4 ราย ไมแจงรับรองหรือการแกไขใด ๆ ถือวารับรองรางงายการประชุม
3. กรรมการ 4 ราย แจงการรับรอง โดยมีแกไขดังนี้
มีแกไขดังนี้
หนาที่ 1 พิมพรายชื่อผูเขารวมประชุมขาดไป 1 ราย คือ หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
วาระที่ 4.4 หนา 5 ขอสังเกต
ขอ 2 ขอความเดิม การขอตําแหนงโดยวิธีพิเศษ ที่กําหนดใน ขอบังคับฯ วาจะตองมี
ผลการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม นั้น ควรลดลงเหลือ ดี เพราะควรจะเนนที่ผลงานทางวิชาการมากกวา
แกไขเปน การขอตําแหนงโดยวิธีพิเศษ ที่กําหนดใน ขอบังคับฯ วาจะตองมี
ผลการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม นั้น ควรลดลงใหอยูในระดับ ดี เนื่องจากในการพิจารณาควรเนนที่ผลงาน
ทางวิชาการมากกวา
ระเบียบวาระที่ 2
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ขอ 3 ขอความเดิม ระดับผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีเยี่ยม นั้น ผูประเมินภายนอกเขาใจ
เกณฑของมทส หรือไม ซึ่งอาจเปนไปไดที่ ระดับ ดี ของ มทส อาจจะเทากับ ดีมาก ของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ดังนั้น ควรใหขอมูลแกผูประเมินดวย
แกไขเปน ระดับผลการประเมิน ดี ของ มทส อาจเปนไปไดที่จะเทากับ ดีมาก
ของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ดังนั้น ควรใหขอมูลแกผูประเมินภายนอกเพื่อความเขาใจในเกณฑพิจารณาของ
มทส ดวย
มติ
ขอ 1.1 ขอความเดิม โดยวิธีปกติ เปลี่ยนระดับผลการประเมินจาก ดีมาก เปน ดี และ
1.3 เพิ่มจํานวนงานวิจัย เพื่อแสดงใหเห็นวา มทส มีมาตรฐานที่สูงกวามหาวิทยาลัยอื่น ๆ
แกไขเปน (นํามารวมเปนขอเดียวกัน) ขอ 1.1 โดยวิธีปกติ เปลี่ยนระดับผลการ
ประเมิ น จาก ดี ม าก เป น ดี และเพิ่ ม จํ า นวนงานวิ จั ย เพื่ อ แสดงให เ ห็ น ว า มทส มี ม าตรฐานที่ สู ง กว า
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ขอ 1.2 ขอความเดิม โดยวิธีพิเศษ เปลี่ยนระดับผลการประเมินจาก ดีมาก เปน ดี
แกไขเปน ตัดออก รอไวรวมกับการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีแกไขตามที่มีกรรมการเสนอ
ระเบียบวาระที่ 3
วาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่อง
ขอเปรียบเทียบหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้ บุคคลใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ(ผูช วยศาสตราจารย , รองศาสตราจารย และศาสตราจารย)
หัวหนาสถานวิจัยชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามที่คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯได
พิจารณาขอมูลเปรียบเทียบหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ(ผศ รศ
และ ศ) ระหวาง กพอ.(ฉ 02/2550 ) มทส (2548) และ มข.(ปจจุบัน) ไปในครั้งที่แลวนั้น และได
มอบหมายใหไปหาขอมูล มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเปรียบเทียบเพิ่มเติมอีก ในการนี้ จึงขอเสนอขอมูลเพื่อ
เปรียบเทียบระหวาง กพอ. มหิดล และ มทส ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ทั้งนี้โดยภาพรวมเห็นวา หลักเกณฑของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นั้นถือวาเทียบเทากับมหาวิทยาลัย
อื่นยกเวนหากจะแกไขก็ในประเด็น การขอตําแหนงรองศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ ที่กําหนดใน ขอบังคับฯ
วาจะตองมีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม นั้น ควรลดลงเหลือ ระดับดี โดยควรจะเนนที่ผลงานทาง
วิชาการมากกวา
มติ ใหกลับไปศึกษากอนแลวนํามาหารือในการประชุมครั้งตอไป
และมีความเห็นเพิ่มเติมคือ
1. การขอแบบวิธีพิเศษ ที่ตองผานการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม นั้น
ควรลดลงเหลือ ระดับดี ใหหมายรวมถึง ระดับผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
2. จํานวนผูทรงคุณวุฒิ และคะแนนเสียงในการตัดสินชี้ขาดขั้นสุดทาย
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1
พิจารณาระดับคะแนนตัวอักษร ภาคการศึกษาที่ 1/2550
หัวหนาสาขาวิชาแตละสาขาวิชาฯ นําเสนอตารางสรุปคะแนนรายวิชาแต
ละรายวิชาตามลําดับดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1.1 รายวิชาระดับปริญญาตรี 8 วิชา
1.2 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 16 วิชา
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
2.1 รายวิชาระดับปริญญาตรี 14 วิชา
2.2 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 20 วิชา
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
3.1 รายวิชาระดับปริญญาตรี 11 วิชา
3.2 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 8 วิชา
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4.1 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 10 วิชา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบระดับคะแนนตัวอักษร ยกเวนในรายวิชา
1. 302615 Experimental Design ที่นักศึกษาไดระดับคะแนนตัวอักษร F จํานวน
1 ราย ใหแกไขเปน M )
2. 304512 Molecular Biology and Recombinant DNA Technology
รายที่ไดคะแนน 60 คะแนน ระดับคะแนนตัวอักษร B ใหแกไขระดับคะแนน
ตัวอักษรเปน C+
วาระที่ 4.2

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2549
ผู ช ว ยเลขานุ ก ารชี้ แ จ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม ว า ตามที่ ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการ จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาประจํา
หนวยงาน และทําการประสานขอมูลจากสาขาวิชาฯ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อทําการประมวลผล
ตามปจจัยและตัวชี้วัดของสํานักวิชา (9 ปจจัย 38 ตัวชี้วัด) บัดนี้คณะกรรมการฯไดดําเนินการเรียบรอยแลว
จึงขอนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักวิชาใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ป
การศึกษา 2549 รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอสังเกต ที่ประชุมมีขอสังเกตการนับขอมูลในตัวชี้วัดตอไปนี้
1.1 ตัวชี้วัดที่ 4.1 รอยละการพนสภาพของนักศึกษาตอรุน วิธีการนับขอมูล
จากสาเหตุ การลาออก ผลการเรียน ไมชําระเงิน และไมลงทะเบียน
ซึ่งไมสื่อความหมายการพนสภาพจากผลการเรียน จึงเห็นควรใหหมาย
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มติ

เหตุของความหมายของ ”การพนสภาพของนักศึกษา” ไวดวย
1.2 ตัวชี้วัดที่ 4.5 และ 4.6 การนับบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพในปที่
จบการศึกษา อาจไดขอมูลที่ไมตรงกับความเปนจริง เพราะมีนักศึกษา
จํ า นวนมากที่ ตี พิ ม พ บ ทความหรื อ วิ ท ยานิ พ นธ ห ลั ง จากป ก ารศึ ก ษาที่
สําเร็จการศึกษาแลว
ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. มอบหัวหนาสาขาวิชาฯไปตรวจสอบขอมูล ตัวชี้วัดที่ 4.5 และ 4.6
2. มอบหัวหนาสํานักงานคณบดีฯ ไปทําแบบฟอรมการเก็บขอมูลตามตัวชี้วัด
ของ สกอ ที่จะใชในปการศึกษา 2550

วาระที่ 4.3

แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจําปการศึกษา 2550 ระดับหนวยงาน
ผูชวยเลขานุการชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามที่คณะกรรมการอํานวยการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในไดกําหนดใหสํานักวิชาฯ จัดทําแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจําปการศึกษา
2550 ระดับหนวยงาน โดยแผนการดังกลาวใหพิจารณาจุดออน/ความเสี่ยง ภายใตกรอบการดําเนินงาน 4
กิจกรรม อันประกอบไปดวย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริหารจัดการ และวิสาหกิจ ซึ่งแหลงที่มา
ของจุดออน/ความเสี่ยง อาจไดมาจากการทํา SWOT ANALYSIS การประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ป
การศึกษา 2549 เปนตน
ในการนี้สํานักวิชาฯ จึงไดยกรางแผนดังกลาวขึ้นและขอใหสาขาวิชา/สถานวิจัย
ชวยพิจารณาใหความเห็นชอบ และหากมีขอเสนอแนะ และ/หรือเพิ่มเติมขอใหสงขอมูลไปใหสํานักงาน
คณบดีเพื่อรวบรวม บัดนี้ไดดําเนินการรวบรวมแลวจึงขอนําเสนอใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาให
ความเห็นชอบแผนฯ ดังกลาว รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามรางที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธหลักสูตร สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

กรรมการและเลขานุการชี้แจงตอที่ประชุมวาตามที่สํานักวิชาฯไดมีคําสั่งที่
66/ 2550 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดสื่อประชาสัมพันธหลักสูตร สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีหนาที่
วางแผนปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธหลักสูตรของสํานักวิชาฯ ใหทนั สมัย เพื่อใชในการประชาสัมพันธใหแก
นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง ตลอดจนผูสนใจไดทราบนั้น บัดนี้คณะทํางานฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 มี
ขอเสนอใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯทราบ
และขออนุมัติงบประมาณจากเงินสรางความเข็มแข็ง
ทางการวิจยั ของสํานักวิชาเพื่อเปนคาใชจา ยจางเหมาจัดทํา CD ตนฉบับประชาสัมพันธ เปนเงิน 20,000 บาท
และคาจัดทําแผนพับ จํานวน 10,000 แผนเปนเงิน 30,000 บาท รวมทั้ง 2 รายการเปนเงินประมาณ 50,000 บาท
มติ ที่ประชุมมีมติใหทําบันทึกขออนุมัติเงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
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วาระที่ 5.2

การขอเพิ่มรายวิชาเพื่อสนับสนุนคาใชจายในการนํานักศึกษาออกศึกษานอก
สถานที่
หั ว หน า สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต พื ช ชี้ แ จงต อ ที่ ป ระชุ ม ว า ตามที่ ส าขาวิ ช า
เทคโนโลยีการผลิตพืช ไดทําบันทึกขอความที่ ศธ 5613(2)/460 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2550 เพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ และนําเสนอสภาวิชาการ ใหความเห็นชอบในการเพิ่มเติม
รายวิชาเพื่อสนับสนุนคาใชจายในการนํานักศึกษาออกศึกษานอกสถานที่ อีกจํานวน 14 รายวิชา ลงใน
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับคาใชจายการเดินทางของนักศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 7 โดยสาขาวิชามีเหตุผล
คือ การศึกษาในแหลงผลิตจริงจะเปนการเรียนรูที่ชวยเสริมทักษะ ประสบการณ และกระตุนความอยากรู
อยากเห็นใหแกนักศึกษา ทั้งนี้เคยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชามาครั้งหนึ่งแลว และ
ดําเนินการผานไปยังมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว แตเมื่อมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับคาใชจายการ
เดินทางของนักศึกษา พ.ศ. 2549 กลับไมมีรายวิชาปรากฏในประกาศ
มติ ที่ประชุมมีมติใหเสนอสภาวิชาการ
วาระที่ 5.3

งบรายได-คาใชจาย งานเกษตรสุรนารี 50
ประธานแจงทีป่ ระชุมวา สวนการเงินและบัญชีไดสงงบรายได-คาใชจา ย งาน
เกษตรสุรนารี 50 มาเพื่อทราบ โดยมีรายได 1,914,644.00 บาท มีรายจาย 2,032,837.56 บาท ทําใหรายจาย
สูงกวารายไดอยูเปนเงิน 118,194.00 บาท รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีดังนี้
1. ใหแยกคาจายในสวนของฝายประกวดพืชออกเปน 2 รายการคือ
1.1 คาใชจายในการประกวดกลวยไม
1.2 คาใชจายในการประกวดพืชพื้นบานและชวนชม
2. นําเรื่องเสนอของบประมาณจากอธิการบดีในสวนที่ขาดไป
ปดประชุมเวลา 12.20 น.

(นายพิรุณ กลาหาญ)
ผูชวยเลขานุการ
บันทึกรายงานการประชุม
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