สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
วันจันทรที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ และใหแตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการศาสตร
แหงแผนดินเพื่อวิกฤตภัยแลง
(รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘)
ทราบ

-

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีขอแกไข

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒
๑.๓
๑.๔

แนะนําผู*บริหารใหม1
๑) ผูชวยศาสตราจารย สุรตั น บัวเลิศ ดํารงตําแหนงในการบริหารเป-น
คณบดีคณะสิ่งแวดลอม ตั้งแตวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป7
๒) รองศาสตราจารยชูเกียรติ รักซอน ดํารงตําแหนงในการบริหารเป-น
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝ:กอบรม ตั้งแตวันที่ ๓๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป7
ความคืบหนาในการดําเนินการเพื่อนํารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. ... ที่ผานการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไปประกาศใชเป-นกฎหมาย
กิจกรรมการรณรงคประหยัดพลังงานในอาคารสารสนเทศ ๕๐ ป7 มก.
ตามเกณฑการประเมินในระยะที่ ๒ ของ โครงการสงเสริมการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร หรือ MEA Energy Saving Building
รายงานบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีลูกหนี้เงินยืม ป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.๕

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากที่ประชุมคณบดี เรื่อง “บูรณาการศาสตรแหง
แผนดินในวิกฤติภัยแลง”

๑.๖

บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประสบอุบัติเหตุที่สวนสัตวเขา
สวนกวาง จังหวัดขอนแกน

อํานวยการ
คําสั่ง มก. ที่
สถาบันวิจัยและ ๑๙๒๖/๒๕๕๘
พัฒนาแหง มก. ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๒๐ หนา

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

มีมติขอให นายพีระพงศ ตริยเจริญ รักษาราชการแทน
รองอธิการบดี ดําเนินการตามมติที่ประชุมคณบดี
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ จนกวาจะครบวาระ แลวสงมอบให
ผูบริหารชุดใหมดําเนินการตอไป

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑
๓.๒

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายงานสรุปขอมูลการประชุมหนวยงาน
(คณะ/สํานัก/สถาบัน) ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน
๕๗ หนวยงาน
ขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณบดีเพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑
๔.๒

คณะศึกษาศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจและ คอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะตาง ๆ เสนอขออนุมัตเิ ปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓๘ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะสถาปaตยกรรมศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๒. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิเปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร
๓. คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมตั ิเปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๗ หลักสูตร
๕. คณะประมง ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๖. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๑ หลักสูตร

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

๒

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ_ายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ
-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ_ายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

-สภา มก.
-สภา มก.

วาระที่
๔.๒
(ตอ)

๔.๓

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๗. คณะมนุษยศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๘. คณะสิ่งแวดลอม ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
๙. คณะเศรษฐศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๑๐. คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๑๑. คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร
๑๒. คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร
๑๓. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นพรัตนวชิระ ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๑ หลักสูตร
คณะตาง ๆ เสนอขออนุมัติเปcดรายวิชาใหม จํานวน ๑๘ รายวิชา เพิ่มรายวิชา อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
จํานวน ๙ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑๐ รายวิชา ดังนี้
เห็นชอบ
๑. ฝ_ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ขออนุมัติเปcดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา
๒. คณะศึกษาศาสตร ขออนุมตั ิเปcดรายวิชาใหม จํานวน ๑๓ รายวิชา
และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๖ รายวิชา
๓. คณะเกษตร ขออนุมัติเปcดรายวิชาใหม จํานวน ๑ รายวิชา
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปcดรายวิชาใหม จํานวน ๒ รายวิชา
และเพิ่มรายวิชา จํานวน ๕ รายวิชา

๓

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ_ายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ
-จัดทําบันทึกแจงมติ
เสนอเลขานุการลงนาม

ผลการดําเนินงาน

-สภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๒๘๖
ลว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๖๔๙
ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๒๘๗
ลว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๖๔๘
ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๘

วาระที่

เรื่อง

๔.๓
(ตอ)

๕. คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมัติเปcดรายวิชาใหม จํานวน ๑
รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา
๖. คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมตั ิเพิ่มรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา

๔.๔

การขออนุมัติแกไขชื่อปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

๔.๕

๔.๖

๔.๗

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มีมติใหถอนเรื่อง โดยมอบให รองศาสตราจารยลิลลี่
กาวีตdะ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี คบดีคณะ
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตรศรีราชา ผูอํานวยการสํานักทะเบียน
และประมวลผล และ นายพีระพงศ ตริยเจริญ รักษา
ราชการแทนอธิการบดี ตรวจสอบแลวนํากลับเขามา
พิจารณาอีกครั้งในการประชุมคณบดีคราวตอไป
การขออนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําป7การศึกษา ๒๕๕๗ อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
(ครั้งที่ ๙) ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑,๐๓๑ คน เห็นชอบ
- ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๖๑๒ คน
- ระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๑๙ คน
คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษา เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
อนุมัติ
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมตั ิโครงการความรวมมือการจัดการเรียน เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
การสอนรวมสองปริญญา (Double Degree) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต อนุมัติ
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กับ หลักสูตร
Bachelor of Food and Nutrition Sciences ของ School of
Exercise and Nutrition Science, Faculty of Health, Deakin
University, Australia โดยจะเริ่มดําเนินโครงการในป7การศึกษา ๒๕๕๘
เป-นตนไป
๔

งานที่ต*องดําเนินการ

-

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๒๘๕
ลว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๒๘๘
ลว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๘
-

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ_ายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ
-จัดทําบันทึกแจงมติ
เสนอเลขานุการลงนาม
-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ_ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

-สภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๒๘๔
ลว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๘
-สภา มก.

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ_ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

-สภา มก.

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

๔.๘

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ขออนุมัติเปcดสอนโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป-นภาษาอังกฤษ (English
Program) โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยจะรับนักเรียนเขาศึกษา
ตั้งแตภาคตน ป7การศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๓๐ คน/ป7
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ
และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๒)
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ
ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (ฉบับที่ ๓)
การขออนุมัติกําหนดอัตราการจายเงินคาตอบแทนตําแหนงผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ ๔)

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ_ายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

-สภา มก.

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยเสนอ
อธิการบดีลงนาม

-ฝ_ายเลขานุการ

ประกาศ มก.
ลว. ๙ ก.ค. ๒๕๕๘.

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยเสนอ
อธิการบดีลงนาม

-ฝ_ายเลขานุการ

ประกาศ มก.
ลว. ๙ ก.ค. ๒๕๕๘.

อนุมัติ

-ฝ_ายเลขานุการ

ประกาศ มก.
ลว. ๙ ก.ค. ๒๕๕๘

กองกิจการนิสิตขออนุมัตโิ ครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม ป7การศึกษา
๒๕๕๘ ใหแกนิสิตชั้นป7ที่ ๑ ระหวางวันที่ ๔ - ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
การขออนุมัติยุบเลิกศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบสมองกลฝaงตัวเพื่อ
การเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยเสนอ
อธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ_ายเลขานุการ

บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๒๘๙
ลว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๘
- ประกาศ มก.
ลว. ๙ ก.ค. ๒๕๕๘
- บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๒๘๙
ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๘
-

๔.๙

๔.๑๐

๔.๑๑
๔.๑๒
๔.๑๓

๔.๑๔

-จัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยเสนอ
อธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
เสนอเลขานุการลงนาม
การกําหนดคุณสมบัติขั้นต่ําสําหรับอาจารยที่ปรึกษานิสิตระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบ รองศาสตราจารยลิลลี่
เพิ่มเติม
กาวีตdะ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี นําไปพิจารณา
มาตรการดําเนินการเรงรัดใหอาจารยขอตําแหนงทาง
วิชาการ ทั้งนี้ การขอตําแหนงทางวิชาการจะตอง
ไมผูกโยงกับการเป-นอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต

ผู*ปฏิบัติ

อนุมัติ

๕

-

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

หลักเกณฑการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ป7การศึกษา ๒๕๕๙ ผานระบบรับตรง (Direct Admission)
รายงานผลการประเมินการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รายงานการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป7 ๒๕๕๘ แบงตามหนวยงาน
(ไตรมาสที่ ๒)
รายงานการติดตามงานกอสรางปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําป7 พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑
๖.๒

๖.๓
๖.๔

กําหนดจัดการประชุมสัมมนาคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สัญจร
ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสถานีวิจัยดอยปุย
จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แจงใหที่ประชุมทราบ ๓ เรื่อง ดังนี้
(๑) เครือขายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University
Network, RUN)
(๒) การนําเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๓) การเขารวมประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจําป7งบประมาณ ๒๕๕๙ (มุงเปyา)
รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขต
กําแพงแสน รายงานความคืบหนาการเจรจาขอจัดตั้งสถานีเฝyาตรวจ
นิวไคลดกัมมันตรังสี RN65
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีรายงาน
ความคืบหนาการเตรียมงานกิจกรรม Bike for Mom (ปa|นเพื่อแม)

ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*าน Account Nontri

๖

