สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒
วันศุกรที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ )
ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
1

เรื่อง
1. แนะนํา รองศาสตราจารยบรรจบ ภิรมยคํา คณบดีคณะศึกษาศาสตร ที่ประชุมทราบ
และพัฒนศาสตร ดํารงตําแหนงสืบตอจาก รองศาสตราจารยอุดร
รัตนภักดิ์ ตั้งแตวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง 4 ป
2. ประธานฯ มอบพระเครื่องชัยวัฒน ใหแกกรรมการในที่ประชุม
จากที่ระลึกงานวันอัฎฐมราชานุสรณ ซึ่งบุคลากรและนิสิตไดไป
รวมงาน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ณ พระบรมราชานุสาวรีย
ลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม
3. คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี พรอมคณะ รวมดวยอธิการบดีและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ณ พระตําหนักเปยมสุข วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 17.40 น.
เพื่อทูลเกลาฯ ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทีท่ รงอุทศิ กําลังพระวรกายในการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาพันธุขาวและการผลิตขาวไทย และกราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่ควบคุมความหอมในขาว
โดยสืบเนื่องมาจากศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไดคนพบยีนที่ควบคุมความหอมในขาวและสํานักงานสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการคาแหงสหรัฐอเมริกาไดออกสิทธิบตั รใหเมื่อวันที่ 15
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1
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มกราคม พ.ศ. 2551 ขณะนี้กาํ ลังดําเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตร
ของยีนที่ควบคุมความหอมในขาวในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก ทั้งทวีป
ยุโรป เอเชียและออสเตรเลีย
4. ขอคิดเห็นของ ฯพณฯ ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม
วัฒนชัย องคมนตรี ตอการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย : สรุป
สาระสนทนากับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันอังคารที่
9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ณ ทําเนียบองคมนตรี
5. การจัดทําแผน การบริหารแผน และการดําเนินภารกิจที่เกี่ยวของ
กับแผนของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
1) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป แผนปฏิบัติราชการประจําป
และแผนการบริหารมหาวิทยาลัย
2) การจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ การติดตามความกาวหน
าในการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
3) การประกันคุณภาพ โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอบสนองการศึกษาของชาติ รับนิสิต
เขาศึกษาตอมากทีส่ ุด โดยมีจํานวนรับทั้งสิ้น 14,022 คน
7. หนึ่งรางวัลระบบประกันคุณภาพและสี่รางวัลบุคลากรดีเดน
ดานการวิจัย
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) คัดเลือกให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปน 1 ใน 8 ของสถานศึกษาที่มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีไ่ ดมาตรฐาน ประจําปการศึกษา
2550 โดย รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีไดเขารับ
โลประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ “2552 ปแหงคุณภาพการอุดมศึกษาไทย”
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เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
- ศาสตรเมธาจารยคนแรกของประเทศไทย
(ศาสตราจารย ดร.จํารัส ลิ้มตระกูล)
- รางวัลศาสตราจารยวิจัยดีเดน ประจําป 2552 (ศาสตราจารย
ดร.สายชล เกตุษา และศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท)
- รางวัลนักวิทยาศาสตรนิวเคลียรดีเดน ประจําป 2552
(ศาสตราจารยอรุณี วงศปยะสถิตย)
8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับเลือกเขารวมจัดตัง้ Food Security
Center รวมกับ University of Hohenheim สหพันธรัฐเยอรมัน
Deutscher Akademischer Austausch Dienst German Academic
Exchange Service (DAAD) และ BMZ
9. คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 2002/2552 ลงวันที่ 12 มิถุนายน
พ.ศ. 2552 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําขอมูลเพือ่ การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย
10. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยี
11. ชมเชยแนวปฏิบัติการมอบภาพถายแดแขกในงานของ
มหาวิทยาลัย
12. คณะวิศวกรรมศาสตรและกองกิจการนิสิตไดรับคัดเลือกผลงาน
ดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
13. สารสาระวิทยุ มก. วิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะ
ประจําเดือน เมษายน - มิถุนายน 2552
14. แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต ฉบับปรับปรุงแกไข
พ.ศ. 2552
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คณะศิลปศาสตร
และวิทยาการจัดการ
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15. อธิการบดีไดมอบนโยบายใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ดําเนินการสํารวจศักยภาพดานบุคลากร
หองปฏิบัติการ และครุภัณฑ ของคณะวิชาและสถาบันในสังกัด มก.
16. การลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรกับ Maria Curie Sklodowska University, Poland
17. ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายไดจากการประมูลการถายภาพในงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2552
18. ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
ชี้แจงรายละเอียดการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนเสนทางจักรยานและ
องคประกอบภูมทิ ัศนชวงถนนชูชาติ กําภู
19. ประธานฯ แจงเรื่องที่หนวยงานจะตองดําเนินการ ดังนี้
- การจัดซื้อครุภัณฑ
- สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ไดให
การสนับสนุนทางการเงินแก มก.โดยมีหลักการใหการสนับสนุน
ทางดานการพัฒนาบุคลากรและจัดหาครุภัณฑตาง ๆ โดยคณะ
สามารถเสนอขอกูยืมเงินไดโดยตรงจากสหกรณออมทรัพยฯ
ในลักษณะภาพรวมของคณะ
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษา และนันทนกาลศึกษาไวในแผนพัฒนา
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554) จํานวน 3 หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและสุขภาพ
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการเกษตร
3.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
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ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
คณะเกษตร
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คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
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คณะวิศวกรรมศาสตร

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

8
9

คณะมนุษยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

เรื่อง
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การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552
การขออนุมัติปดโครงการปริญญาโท สาชาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
การขออนุมัติปดหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร
จํานวน 5 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร-พลศึกษา
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร-พลศึกษา
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝกกีฬา
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 01203479 การประยุกตคอมพิวเตอรใน
งานวิศวกรรมขนสง
การขออนุมัติปดศูนยปฏิบัติการวิจยั เทคโนโลยีทรัพยากรน้ํา
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบ
แทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการเปดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทีม Skuba ไดเขารวมการแขงขันในงาน World Robocup 2009
ณ เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และ
ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับโลก 3 รางวัลซอน เปนครั้งแรกของการจัด
Small-Size League รางวัลที่ไดรับคือ
1) แชมปโลก World Robocup2009 จากการแขงขัน Robocup Soccer
ประเภท Small Size League
2) รางวัลชนะเลิศ Technical Challenge (รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม)
3) รางวัล Best Exteneded Team Description Paper (ETDP)
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 01357432 การเขียนรายงานภาษาเยอรมัน
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 01424411 การวาดภาพทางชีววิทยา
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เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
เห็นชอบและใหนําเสนอสภาฯ เพือ่ พิจารณา
อนุมัติ

ประธานฯ ไดมีขอสังเกตวา กรณีการไปเขารวมการแขงขันในรายการตาง ๆ เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธผลงานการแขงขัน ควรจัดทีมสื่อมวลชนไปดวย และรัฐบาลควรจะมีแนวทาง
ในการชักจูง/จูงใจใหนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถไดทํางานภายในประเทศ และขอเรียน
เชิญผูบริหารรวมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนิสิตในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 เวลา 18.00 น.
ณ โรงแรมรามาการเดนส

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
10 รองอธิการบดีฝายวิชาการ

11

สํานักทะเบียนและประมวลผล

12

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

13

14

กองคลัง

15

กองกิจการนิสิต

16

คณะกรรมการการศึกษา มก.

17

คณะสัตวแพทยศาสตร

18

คณะสังคมศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551
(ครั้งที่ 11) จํานวน 3,890 คน ประกอบดวย ดุษฎีบณ
ั ฑิต 44 คน
มหาบัณฑิต 1,932 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 คน และบัณฑิต
1,911 คน
ขอแกไขการอนุมตั ิปริญญาของ นางสาวฐนัสชภรณ คํารังษี และ
นายชัยรัตน เงินเนื้อดี
การขออนุมัติตั้งชือ่ “หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ”
การขออนุมัติจัดตัง้ ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานเครื่องจักรกล
การเกษตรและอาหาร
ความคืบหนารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติและใหนําเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ

อนุมัติ
อนุมัติ โดยไมมีผลผูกพันกับการจัดสรรอัตรากําลังและงบประมาณ
ที่ประชุมทราบ ทัง้ นี้ ประธานฯ ไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับการกําหนดเครื่องแบบกลางสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยควรจัดใหมีรูปแบบเดียวกัน และไดเสนอตอทีป่ ระชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาใหมีการประชุมฝาย
นิติกรระหวางมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและมหาวิทยาลัยทีอ่ ยูระหวางดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดทําระเบียบ ขอบังคับ ตาง ๆ ดวย

ขออนุมตั ิหลักการคาใชจายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําป 2552 เปนงบอุดหนุนทั่วไป
อนุมัติ
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเชาหองพัก หอพักนิสิต
ซอยพหลโยธิน 45
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาตอบแทนคณะทํางานวิเคราะหหลักสูตร
การจัดทําขอมูลประกอบการเสนอขออนุมตั ิเปดหลักสูตรใหม
ที่ประชุมทราบ
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาบริการทางวิชาการ การตรวจรักษาสุนัข
แมว และสัตวเลี้ยงพิเศษของศูนยชนั สูตรโรคสัตว โรงพยาบาลสัตว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทน- อนุมัติ
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)

6

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

18
(ตอ)

19

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

20

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบตั ริ าชการ มก.

21

สํานักงานตรวจสอบภายใน

22

สํานักงาน ก.พ.ร.

23

คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง
การกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ
ในการบริหารโครงการ ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบ
แทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต และ
ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มตี อสังคม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานความคืบหนาการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 และการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใน 2 เรื่องคือ
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับการพิจารณาปรับคะแนนใน
ตัวชี้วัด 4.1.3 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด จากเดิมระดับคะแนน 1
เปนคะแนน 5 และผลการประเมินของมหาวิทยาลัย คะแนนเต็ม 5
ไดคะแนนเทากับ 4.0951 จากคะแนนเดิมเทากับ 4.0236
2. สรุปเงินรางวัลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับการจัดสรรจาก
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 16,727,868.09
บาท
ประกาศหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551

7

อนุมัติ

ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมทราบ และมีขอเสนอแนะใหมีการจัดผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําในการบริหาร
ความเสี่ยงที่หนวยงานดําเนินการวาครบถวนถูกตองหรือไม เพื่อใหสอดคลองกับโครงสราง
และการบริหารของมหาวิทยาลัย
ประธานฯ มอบสํานักงานตรวจสอบภายในรับนําไปพิจารณาดําเนินการตอไป

ที่ประชุมทราบ

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
24 สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

25

27

ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการประชุมสัมมนา
อาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552
คณะกรรมการประชาสัมพันธ
การสงขอความสั้นผานโทรศัพท
มือถือ
งานประชาสัมพันธ มก.

28

เลขานุการทีป่ ระชุม

26

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แนวทางการวางระบบประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณ
ของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการยกยองใหเปนผูมีผลงาน
ดีเดน ของโครงการนวัตกรรมขาราชการไทยพันธุใหมใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา (นายวิน สุรเชษฐพงษ)
สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําป 2552

สรุปการดําเนินงานประชาสัมพันธสงขอความสั้นผานโทรศัพทมือถือ
(SMS)
สรุปการบันทึกรายการ KU Online ประจําเดือนมกราคม - พฤษภาคม ที่ประชุมทราบ
พ.ศ. 2552 รวม 31 ครั้ง
สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพรายวันประจําเดือนเมษายน - พฤษภาคม
2552
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ เตรียมความพรอม
การสมัครเพื่อเขาสูการพิจารณาคัดเลือกใน “โครงการสงเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ”
ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิด
จึงมีการเลื่อนการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ทั้งนี้ เพือ่ ใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดรวดเร็วและทันตาม
ระยะเวลาที่ สกอ. กําหนด จึงขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการดังกลาวดวย
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