รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ครั้งที่ 12/2551 วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เวลา 14.30 น.

ณ หองประชุม สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ
รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1.คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2.รองคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
4.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
5.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
6.หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
7.หัวหนาสถานวิจยั
8. ผูจัดการฟารมมหาวิทยาลัย
9.หัวหนาสํานักงานคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รายนามกรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
1. ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส
2. รศ.ดร.จิรวัฒน ยงสวัสดิกุล
3. ผศ.ดร.ยุวดี มานะเกษม
4.อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ลาไปประกอบพิธีฮัจย
ลาปวย

เปดประชุมเวลา 14.35 น.
ประธานที่ ป ระชุ ม ได ก ล า วเป ด การประชุ ม และได ดํ า เนิ น การประชุ ม ตาม ระเบี ย บวาระการประชุ ม
ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
สรุปมติเวียนคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ ระหวางวันที่ 9 ตุลาคม 2551
ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551

ผูชวยเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวา สาขาวิชาตาง ๆ ไดเสนอเรื่องแจงเวียนใหคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชาพิจารณาระหวางวันที่ 9 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 จํานวน 27 เรื่อง จําแนกเปน 1)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน 8 เรื่อง 2)สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว จํานวน 7 เรื่อง 3)

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 5 เรื่อง 4)สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จํานวน 7 เรื่อง รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.2

แจงมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2551
ผูชวยเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวาสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 12/2551 เมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2551 ไดใหความเห็นชอบ/อนุมัติในเรื่องที่สํานักวิชาฯเสนอจํานวน
4 เรื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.3

ผลการตรวจประเมินคุณการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน ปการศึกษา 2550
โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ผูชวยเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวาตามที่มหาวิทยาลัยไดทําการตรวจ
ประเมินคุณการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานปการศึกษา 2550โดยผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก ระหวางวันที่
22-23 กันยายน 2551 นั้น มีรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพฯ สํานักวิชาปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม
ขอสังเกต
รองคณบดีรายงานตอที่ประชุม ตามที่ไดเขารวม Forum การนําเสนอผลการประกัน
คุณภาพภายในป 2550 พบวาสํานักวิชาจะตองดําเนินการแกไขจุดออนในเรื่องการมียุทธศาสตรของสํานักวิชา การ
ที่สํานักวิชามีนักศึกษาตํากวาเกณฑมาตรฐาน คือ 1 อาจารย ตอนักศึกษา 14 คน (มาตรฐาน 1:20) และการพัฒนา
สํานักวิชาสูองคกรแหงการเรียนรู
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.4

รายงานการปฏิบัตงิ านโครงการประชาสัมพันธหลักสูตร ณ ประเทศจีน
ระหวางวันที่ 10 – 17 พฤษภาคม 2551
รองคณบดีแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ใน
การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาครั้งที่ 12/2550 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบใหสํานักวิชาจัดทํา
โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในมหาวิทยาลัย 3 แหง คือ 1) Zherjiang
University 2) Yunnan Agricultural University และ 3) Guizhou University ระหวางวันที่ 10 – 17 พฤษภาคม 2551
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่อประชาสัมพันธหลักสูตรของสํานักวิชาที่มหาวิทยาลัยเจอเจียง และมหาวิทยาลัยเกษตร
ยูนาน และมหาวิทยาลัยกุยโจประเทศจีน เพื่อชักชวนใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเหลานี้มาศึกษาตอ
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ มทส.

2) เพื่อแสวงหาความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนทั้งสองซึ่งยังไมไดมีความตกลง
อยางเปนทางการตอกันมากอน
3) เพื่อแสวงหาหนทางใหนักศึกษาของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีประสบการณในการเรียน การ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือทําวิจัยในในประเทศจีน
4) เพื่อใหผูบริหารของสํานักวิชาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรูประสบการณในการบริหารงานวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
คณะผูเดินทางขอรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงานปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
ขอสังเกต
ใหสงไฟลใหคณะเดินทาง เพื่อบางทานมีขอแกไข/เพิ่มเติม จากนัน้ รวมไวเปน
ขอมูลหลักฐานของสํานักวิชาเพื่อเปนตนแบบใหดําเนินการในครั้งถัดไป
มติ ที่ประชุมรับทราบและมอบใหรองคณบดีดาํ เนินการ
วาระที่ 1.5

รายงานการเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษาตางประเทศ
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว รายงานตอที่ประชุมทราบวา ตามที่ไดเดินทาง
ไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ณ จีน ระหวางวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2551 นั้น พบวานักศึกษา สถานประกอบการตาง
พึงพอใจ โดยนักศึกษาทั้ง 8 คน มีทักษะทางดานภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นมาก มีประสบการณในการทํางาน และสถาน
ประกอบการใหความสําคัญตอการรับนักศึกษากลุมนี้เขาฝกงานเปนอยางดียิ่ง และเห็นควรสงเสริมในรุนตอ ๆ ไป
มติ ที่ประชุมรับทราบและใหขยายไปยังสาขาตาง ๆ ของสํานักวิชา
วาระที่ 1.6

การอนุมัติคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ณ ประเทศจีน
จากมหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวาตามที่ คณะกรรมการประจําสํานักวิชา
ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 ไดมีมติใหสํานักวิชาทําบันทึกขออนุมัติเงินคาเบี้ยเลี้ยงใหกับหัวหนาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว เพื่อการไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ณ ประเทศจีน จากมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง นั้น บัดนี้
ทางมหาวิทยาลัยไดแจงผลการอนุมัติใหคาเบี้ยเลี้ยงวันละ 600 บาท ตามที่ไดตกลงไวกับศูนยสหกิจศึกษา
รายละเอียดปรากฏตามเอกสานที่แนบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบและใหถือตามมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2551
(เบี้ยเลี้ยงสวนที่ขาดใหใชเงินเสริมสรางความเขมแข็งทางการวิจัยของสาขาวิชา)

วาระที่ 1.7

แจงมติเวียนสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบวา สภามหาวิทยาลัยไดแจงเวียนใหความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 มีมติอนุมัติในเรื่องที่สํานักวิชาฯเสนอจํานวน 1 เรื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1.8

แจงการหารือเกี่ยวกับงบประมาณฟารมสําหรับจัดการเรียนการสอน
รองคณบดีแจงใหที่ประชุมทราบวา เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2551 ฝายวางแผนไดเชิญคญบดี
ผูจัดการฟารม สวนแผนงานและหนวยงานหลักเขาประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับงบประมาณฟารมสําหรับจัดการเรียน
การสอน โดยมีประเด็นสรุปดังนี้
1.ใหฟารมแจงรายการครุภัณฑ สิ่งกอสราง สาธารณูปโภค และทรัพยสิน ดานการเรียน
การสอน ตามที่ สตง. รับรอง ใหหนวยงานหลักทุกหนวยงาน เพื่อความชัดเจนในการใหบริการ และใชเปนขอมูล
ประเมินคาใจย สําหรับตั้งงบประมาณรองรับ โดยใหเปนไปตามกรอบงบประมาณที่ผานมา
2. การเสนอของบประมาณฟารมในป 2553 ใหเสนอผานสํานักวิชาแลวสงไปยัง
หนายงานหลัก
3. การเรียนการสอนระดับผลิต ใหทําแผนธุรกิจเพื่อวิเคราะหความเปนไปไดของ
โครงการเนื่องจากเปนการใชทรัพยากรสวนที่เกินจากความตองการการเรียนการสอนรายวิชา และใหจัดสงรายได
จากการจําหนายผลผลิตใหมหาวิทยาลัย
4. ครุภัณฑทดแทนที่มีมูลคาสูงใหเสนอขอมหาวิทยาลัย โดยไมตองผานศูนยเครื่องมือฯ
เนื่องจากฟารมไดกรอบงบประมาณตามสาขาวิชา ซึ่งที่ผานมาไดรับจัดสรรไมเพียงพอ
5. ใหฟารมทําวิจัยสถาบัน เกี่ยวกับงบประมาณการเรียนการสอนกอนและหลังแยกออก
จากวิสาหกิจ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ฯ ครั้งที่ 11/2551
ผูชวยเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวาฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯได
แจงเวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2551 ทาง E-mail และกําหนดตอบยืนยันรับรองรายงานการประชุมภายใน
วันศุกรที่ 7 พฤศจิกายน2551 ไปแลวนั้น กรณีไมไดรับการตอบยืนยันภายในกําหนดถือวารับรองรายงานการ
ประชุมโดยไมมีการแกไขนั้น สรุปผลไดดังนี้
1. กรรมการ 4 ราย แจงรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข
2. กรรมการ 5 ราย ไมแจงรับรองหรือการแกไขใด ๆ ถือวารับรองรายงานการประชุม
3. กรรมการ 1 ราย แจงรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไขดังนี้

มีแกไขดังนี้
หนา 2 บรรทัดที่ 10

เพิ่มขอความวา
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ระหวางเวลา 09.00-12.00 จะมีนักเรียนมาสัมภาษณเพิ่มเติม
อีก ประมาณ 20 คน เนื่องจากในวันที่ 26 ตุลาคม 2551 นักเรียนเหลานี้เดินทางมาสัมภาษณไมไดเพราะโรงเรียน
มีบันทึกแจงมายังมหาวิทยาลัยวา นักเรียนติดสอบโควตามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเลื่อนไปสอบในวันดังกลาว
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามทีก่ รรมการเสนอแกไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1

ชื่อสิ่งพิมพทางวิชาการเพื่อการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ผูชวยเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวามหาวิทยาลัยไดแจงใหสํานักวิชา แจงชื่อสิ่งพิมพ
ทางวิชาการเพื่อการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ตามที่ระบุไวในขอบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี วาดวย การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และในการประชุมทีผ่ านมาไดใหแตละสาขาวิชานํา
กลับไปทบทวนและนําเสนออีกครั้งมีรายละเอียดปรากฏตามวาระ
มติ ที่ประชุมมีมติดังนี้
ก. ใหใชขอความ 3 ขอตอไปนี้ทุกสาขาวิชา
1. วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากลตามประกาศของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่เทียบเทานานาชาติตาม
ประกาศของ สกว.
2. วารสารหรือสิ่งพิมพทุกชนิดที่ปรากฏในฐานขอมูล Institute for Scientific
Information (ISI)
3.วารสารที่ปรากฏอยูใน Science Direct ทุกฉบับ
ข. ใหใชขอความเพิ่มเติมตามสาขาวิชาดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
1. วารสารจากสมาคมวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติที่มี peer review
ในสายวิชาเทคโนโลยีอาหาร
2.วารสารสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1. วารสารจากสมาคมวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติที่มี peer review
ในสายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1. วารสารจากสมาคมวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติที่มี peer review

ในสายวิชาพืชศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตพืช
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
1. วารสารจากสมาคมวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติที่มี peer review
ในสายวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
2. วารสารหรือสิ่งพิมพทุกชนิดที่ปรากฏในฐานขอมูลของ “ศูนยอางอิงวารสารไทย”
(Thai Journal Citation Index Centre, TCI Centre)
ระเบียบวาระที่ 4
วาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เสนอชื่อบุคคลที่สมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย (พิจารณาเปนวาระลับ)

วาระที่ 4.2

เสนอชื่อผูแทนสํานักวิชาเพือ่ ทําหนาที่กรรมการในคณะกรรมการวิจัยสถาบัน
ผูชวยเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวา ตามที่คณะกรรมการวิจัยสถาบันกําลังจะครบ
วาระ 2 ป ในวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงใหสํานักวิชาเสนอชื่อผูแทนที่เปนอาจารย 1 ทาน เพื่อทํา
หนาที่เปนกรรมการ ในฐานะผูแทนจากสํานักวิชา และอีก 1 ทาน เพื่อทําหนาที่เปนผูแทนสํารองในกรณีที่ผูแทน
ทานแรกไมสามารถทําหนาที่ได ดังนั้นจึงขอใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาโปรดเสนอชื่อ
มติ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ผศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส ทําหนาที่เปนผูแทน
2. ผศ.ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร ทําหนาที่เปนผูแทนสํารอง
วาระที่ 4.3

เสนอชื่อคณะทํางานการบริหารจัดการความรูของสํานักวิชา
หัวหนาสถานวิจัยในตัวบงชี้ที่ 7.3 ของการประกันคุณภาพภายใน ที่กําหนดให
หนวยงาน “มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู” ซึ่งสํานักวิชามีผลคะแนนเปนศูนย ประกอบกับมหาวิทยาลัยมี
บัน ทึ ก เชิ ญ ชวนให ห น ว ยงานต า ง ๆ เข า รว มกิ จ กรรมการบริ ห ารจั ด การความรู ข องหน ว ยงาน ทั้ ง นี้ ค ณบดี ไ ด
มอบหมายใหหัวหนาสถานวิจัย เปนผูประสานงานการจัดการความรูของสํานักวิชา และเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2551
คณะทํางานจัดการความรูของมหาวิทยาลัยไดเชิญหนวยงานตาง ๆ เขารวมประชุมเพื่อชี้แจงวิธีการในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู โดยมีขอสรุปใหแตละหนวยงานดําเนินการ เสนอชื่อคณะทํางานการบริหาร
จัดการความรูของสํานักวิชา เพื่อทําหนาที่กําหนดขอบเขตและเปาหมายการจัดการความรูของหนวยงาน จัดทํา
แผนการจัดการความรูฯ แผนกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ โดยมีปฏิทินการปฏิบัติงาน แผนการ
จัดการความรูฯ ดังแนบ
มติ ที่ประชุมมีมติมอบ ผศ.ดร.โชคชัย วนภู เปนประธานคณะทํางาน KM
และมอบใหไปหากรรมการเพิ่มตามความเหมาะสม

วาระที่ 4.4

พิจารณาคําของบประมาณป 2553

ผูชวยเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวาฝายวางแผนไดใหหนวยงานตาง ๆ เสนอ
คําของบประมาณและแผนปฏิบัติการ /โครงการ ประจําปงบประมาณ 2553 โดยกอนเสนอหนวยงานหลัก ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชา บัดนี้สาขาวิชา สถานวิจัย และฟารมฯ ไดดําเนินการแลว
จึงขอเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็น รายละเอียดงบประมาณปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ การ
ประชุม

มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ /โครงการ ประจําปงบประมาณ 2553
ตามที่เสนอ

วาระที่ 4.5

เสนอชื่อคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ระดับหนวยงาน
ผูชวยเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดใหหนวยงานแจงชื่อคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง ระดับหนวยงาน เพื่อทําหนาที่บริหารความเสี่ยงของหนวยงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ดังนั้นจึงขอใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาโปรดเสนอชื่อคณะทํางานฯ
มติ ที่ประชุมมีมติใหบุคคลตอไปนี้เปนคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ระดับหนวยงาน
1. รองคณบดีสํานักวิชา (อ.ดร.วิทธวัช โมฬี )
เปน ประธาน
2. ผศ.นส.พ.ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน
เปน คณะทํางาน
3. รศ.ดร.ปยะดา ตันตสวัสดิ์
เปน คณะทํางาน
4. อ.ดร.รัชฎาพร อุนศิวิไลย
เปน คณะทํางาน
5. ผศ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย
เปน คณะทํางาน
6. หัวหนาสํานักงานคณบดี (นายพิรุณ กลาหาญ) เปน คณะทํางานและเลขานุการ
วาระที่ 4.6

เสนอชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชรายงานตอที่ประชุมวา สาขาวิชาขอเสนอชื่อ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติใหความเห็นมติชอบตามรายชื่อที่เสนอ และใหเพิ่ม ดร.เอนก ศิลปะพันธุ
เปนกรรมการจากภายนอกอีก 1 คน

ระเบียบวาระที่ 5
วาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
กําหนดวันเพื่อพิจารณาเกรดภาค 2/2551

ผูชวยเลขานุการรายงานตอที่ประชุมวา ศูนยบริการการศึกษากําหนดใหสํานักวิชาสงเกรด
ภาคการศึกษาที่ 2/2551 ภายในวันจันทรที่ 29 ธันวาคม 2551 ดังนั้นจึงขอหารือที่ประชุมเพื่อกําหนดวันประชุมเพื่อ
พิจาณาเกรดดังกลาว
มติ ที่ประชุมมีมติใหจดั ประชุมในวันที่ 29 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00 น.
ปดประชุมเวลา 18.30 น.

(นายพิรุณ กลาหาญ)
หัวหนาสํานักงานคณบดีฯ
ผูชวยเลขานุการ
บันทึกรายงานการประชุม
-----------------------

