รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 7/2549
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2549
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
--------------------------------ผูมาประชุม
1. อ.เจริญ คัมภีรภาพ

2. อ.ดร.จิตติมา อมรพิเชษฐกูล
3. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช
4. รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร
5. รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร
6. ผศ.ดร.โรม วงษประเสริฐ
7.
8.
9.
10.
11.

ผศ.สาทิศ ชูแสง
รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ
อ.ปญญา วิจินธนสาร
รศ.สุรพล นาถะพินธุ
อ.ดร.ธนะ จีระพิวฒ
ั น

12.
13.
14.
15.
16.
17.

อ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน
อ.จันทิวา สุรเชษฐพงษ
รศ.คณิต เขียววิชัย
ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ
ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี
รศ.มานะ กาญจนมณีเสถียร

18. อ.ธนาทร เจียรกุล
19. อ.ชัยชาญ ถาวรเวช
20. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
21. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี

รองอธิการบดีฝา ยทรัพยสินทางปญญา
ประธานที่ประชุม
และภูมิปญญาทองถิ่น
รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยวางแผนและวิจัย
รองอธิการบดีฝา ยศิลปวัฒนธรรม
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะโบราณคดี
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายวิชาการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
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22. ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา

25. ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ

รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรฝายสารสนเทศการศึกษา
แทนผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผูอํานวยการหอศิลปฝายนิทรรศการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการหอศิลป
ประธานสภาคณาจารย

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.วิวฒ
ั นชัย อัตถากร
2. อ.ดร.ศุภชัย ศุภลักษณนารี
3. อ.สกุล บุณยทัต
4. อ.ดร.สุวัฒน ทาสุคนธ
5. ผศ.วาสิฏฐ อิม่ แสงจันทร
6. รศ.ดร.สินธุชัย แกวกิติชยั
7. รศ.ดร.วิชัย กอประดิษฐสกุล
8. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
9. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล
10. ผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
11. รศ.วิโชค มุกดามณี

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพการศึกษา
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการหอศิลป

23. อ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร
24. ผศ.สราวุฑ ตันณีกุล

ไปราชการตางประเทศ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาปวย
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ไปราชการตางประเทศ

เปดประชุมเวลา 10.10 น.
เมื่อสมาชิกครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2549
เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2549

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2549
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรบั รองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องแจงเพือ่ ทราบ
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1

เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
การเขารวมเปนสมาชิกเครือขายศูนยศึกษาความรวมมือเอเชียแหงประเทศไทย

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เขารวมเปนสมาชิกเครือขายศูนยศึกษาเอเปคและศึกษาความ
รวมมือในภูมิภาคแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และจากการดําเนินงานที่ผานมาไดเขารวมกิจกรรมตางๆ กับ
ศูนยศึกษาเอเปคฯ ซึ่งทําใหการดําเนินงานของศูนยศึกษาเอเปคฯ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคทุก
ประการ นั้น
เนื่องจากปจจุบันศูนยศึกษาเอเปคฯ ไดรับมอบหมายจากกระทรวงการตางประเทศใหจัดตั้ง
ศูนยศึกษาความรวมมือเอเชียแหงประเทศไทย (ACD Study Center) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548 เพื่อ
ดําเนินการภายใตกรอบความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD) ซึ่งปจจุบันมีสมาชิก 28
ประเทศ และสาขาความรวมมือ 20 สาขา โดยมีรปู แบบในการดําเนินงานหรือกิจกรรมในลักษณะเชนเดียวกับศูนย
ศึกษาเอเปคฯ คือ การสรางเครือขาย ความรวมมือในการพัฒนาองคความรูศึกษา คนควาวิจัย ประสานกิจกรรม
ระหวางประเทศสมาชิก และใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธในหมูสาธารณชนทั่วไป
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ศูนยศึกษาเอเปคฯ ประสงคจะเชิญหนวยงานเขารวมเปนสมาชิกเครือขายศูนยศึกษาความ
รวมมือเอเชียแหงประเทศไทย เหมือนเชนที่ไดเขารวมเปนสมาชิกเครือขายศูนยศึกษาเอเปคฯ โดยจะไดรับ
ประโยชนในการเขารวมดําเนินกิจกรรมในสาขาที่สนใจและมีความรูความชํานาญ ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานของ
ศูนยศึกษาความรวมมือเอเชียแหงประเทศไทย ครอบคลุมกวางขวางทั้งดานจํานวนกิจกรรมที่ทําและจํานวน
ผูเขารวมทํากิจกรรมตลอดจนชวยเพิ่มประโยชนและประสิทธิผลของการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มากขึ้นดวย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเขารวมเปนสมาชิกเครือขายศูนยศึกษาความรวมมือ
เอเชียแหงประเทศไทย
ระเบียบวาระที่ 4.2

การเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วาระลับ)
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ระเบียบวาระที่ 4.3

การปรับขึ้นอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเรียน
ของคณะวิชาต า งๆ

สรุปเรื่อง
สืบเนื่องจากคณะวิทยาการจัดการขอปรับปรุงอัตราคาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาโครงการปกติ และโครงการพิเศษ โดยนําเสนอที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม
2549 และที่ประชุมคณบดีมีมติใหความเห็นชอบในหลักการ โดยหากคณะวิชาหรือหนวยงานใด ที่ประสงคจะปรับอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาขอใหนําเสนอมายังรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาภายในวันที่ 31 มกราคม 2549
แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
คณะวิชาตางๆ ไดเสนอขอปรับขึ้นอัตราคาลงทะเบียน / คาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษา รวม
7 คณะวิชาไดแก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ คณะมัณฑนศิลป คณะวิทยาการจัดการ และคณะอักษรศาสตร
รองอธิการบดีฝายวิชาการนําเรื่องการปรับขึ้นอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียน
เรียนของคณะวิชาตางๆ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะหทิศทางการเงินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการวิเคราะหทิศทางการเงินของมหาวิทยาลัย
ไดดังนี้
1. เห็นชอบการขอปรับขึ้นอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษตามที่คณะวิชาเสนอ
2. เห็นควรกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในลักษณะ
เหมาจาย โดยอาจจําแนกเปนสาขาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในลักษณะ
เหมาจายควรพิจารณาจากภาระความจําเปนที่คณะรับผิดชอบ หรือปรับขึ้นตามระบบกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับ
รายไดในอนาคต ซึ่งการกูยืมจะมีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษา 1/2549
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
“ที่ประชุมพิจารณาแลวใหชะลอการปรับขึ้นอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาลงทะเบียน
เรี ย นของคณะวิ ช าต า ง ๆ ไว ก อ น ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม ได ม อบหมายให ร องอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการศึ ก ษาข อ มู ล
รายละเอียดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาในลักษณะเหมาจายซึ่งหากมีการปรับอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาและคาลงทะเบียนเรียนขอใหดําเนินการใหเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2549 เพื่อจะไดนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคม 2549
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ระเบียบวาระที่ 4.4

รายงานการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะวิชา และหนวยงานไดเสนอโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
วโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป รวมทั้งสิ้น 39 โครงการ โดยขอรับการสนับสนุนเงินจากมหาวิทยาลัย
จํานวน 6 โครงการ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 2,999,000.00 บาท (สองลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน) ดังนี้ คือ
1. คณะสถาปตยกรรมศาสตร : โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
วโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป จํานวนเงิน 2,400,000.00 บาท (สองลานสี่แสนบาทถวน)
2. คณะอักษรศาสตร : โครงการประกวดสุนทรพจนเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศอื่น ๆ
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในคณะ ฯ ในหัวขอ “การครองตนตามแนวพระราชดําริ” ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและระดับอุดมศึกษา จํานวนเงิน 90,000.00 บาท (เกาหมื่นบาทถวน)
3. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร : โครงการงานกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ป
การครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช จํานวน 200,000.00 บาท (สองแสนบาท
ถวน)
4.
ฝายศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (รองอธิการบดี
ฝายศิลปวัฒนธรรม) : โครงการประกวดภาพถาย “ศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2” เนื่องในวันนริศ ประจําป 2549
ซึ่งไดรับงบประมาณแผนดินจัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติในวันนริศ จํานวน 250,000.00 บาท และงบประมาณ
เงินรายได 50,000.00 บาท และไดรับสนับสนุนจากโอสถสภา 50,000.00 บาท ขอสนับสนุนจากกองทุน จํานวน
เงิน 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)
5. สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ (ผูชวยอธิการบดีวังทาพระ) : โครงการ
ประกวดออกแบบพระพิฆเนศวร เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป จํานวนเงิน 59,000.00 บาท (หาหมื่นเกาพันบาทถวน)
6.
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ : โครงการศิลปกรรมไทย-ญี่ปุน เพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป โดยศิลปนไทยและศิลปน
ญี่ปุน ณ กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน จํานวนเงิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสน
บาทถวน)
เนื่องจาก คณะอนุกรรมการฝายงบประมาณ โครงการเทิดพระเกียรติ ฯ ในการประชุมครั้งที่
1/2549 เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2549 ไดมีมติเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณสําหรับโครงการเทิดพระเกียรติทั้ง
6 โครงการ เปนจํานวนเงิน 2,999,000.00 บาท (สองลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน) โดยใหขอความ
เห็นชอบการใชเงินจากกองทุนตาง ๆ ดังนี้
1. กองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จํานวน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)
2. กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 1,499,000.00 บาท
(หนึ่งลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน)
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โดยที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ
กองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2537 ขอ 6 และ 7 กําหนดใหใชเฉพาะดอกผลของเงินกองทุนเพื่อใชจายใน
กิจการของมหาวิทยาลัย โดยใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีเปนผูพิจารณาการใชเงิน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหใชดอกผลของเงินกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
จํานวน 1,500,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) เพื่อจัดทําโครงการเทิดพระเกียรติฯ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.5

เสนอชือ่ ขาราชการเพือ่ เขารับการคัดเลือกเปนครูภูมปิ ญ
 ญาไทย รุนที่ 5

สรุปเรื่อง
ตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ศธ 0305/ว 4518 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549
แจงเรื่องขอความอนุเคราะหสงขอมูลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนครูภูมิปญญาไทย รุนที่ 5 นั้น
บัดนี้ คณะมัณฑนศิลปขอเสนอผูชวยศาสตราจารยพยูร โมสิกรัตน เขารับการคัดเลือก
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเสนอชื่อผูช วยศาสตราจารย พยูร โมสิกรัตน เพื่อเขา
รับการคัดเลือกเปนครูภูมิปญญาไทย รุนที่ 5
ระเบียบวาระที่ 4.6

การเลื่อนประกาศคะแนนสอบ O-NET และ A-NET และประกาศเปลี่ยนแปลง
ปฏิทินกําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดประกาศคะแนนสอบ
O-NET และ A-NET ไปแลวนั้น เนื่องจากมีความไมสมบูรณของขอมูล จึงของดการใชขอมูลที่ไดประกาศไป เพื่อ
ตรวจสอบใหมและจะประกาศใหทราบอีกครั้งในวันที่ 11 เมษายน 2549 มหาวิทยาลัยจึงใหประกาศเปลี่ยนแปลง
ปฏิทินกําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือ กบุคคลเพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ดวยโควตาพิเศษ ครั้งที่ 2
ประจําปการศึกษา 2549 ดังนี้
- วันที่ 18 เมษายน 2549
ประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนทางอินเตอรเน็ต
- วันที่ 21 เมษายน 2549
สอบสัมภาษณและสงใบรายงานการตรวจสุขภาพและ
เอกซเรยรางกาย
- วันที่ 23 เมษายน 2549
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเตอรเน็ต
- วันที่ 28 เมษายน 2549
ผูผานการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและใหดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่น ๆ
แนวโนมคาหนวยกิตของนักศึกษาตางประเทศ

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธแจงวาไดสํารวจคาธรรมเนียมการศึกษาของคณะวิชามหาวิทยาลัย
อื่นในการรับนักศึกษาตางชาติมีคาธรรมเนียมการศึกษาประมาณ 1,000 เหรียญ ตอภาคการศึกษา สําหรับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรคิดคาธรรมเนียมการศึกษาประมาณ 6,500 เหรียญ ซึ่งเปนอัตราที่สูงกวามหาวิทยาลัย
อื่นมาก จึงไมสะดวกที่จะนําไปเผยแพรขาวสารไวในโปสการดเพื่อเผยแพรใหกับนักศึกษาตางชาติที่สนใจ และ
แสดงความเห็นวามหาวิทยาลัยควรจะมี Admission Office เพื่อสะดวกตอการติดตอขอขอมูลขาวสาร ซึ่งจะ
ไดหารือเพื่อจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมตอไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุมเวลา 11.50 น.

(นางสาวอัญชลี มีอิสสระ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงาน
วาระลับ 4.2 อยูในสรุปมติคณบดี หนาทายสุด

