สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓
วันจันทรที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

ประธาน

2

เลขานุการ

เรื่อง
1. ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
2. การเชิญผูบ ริหารและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับวาระเขารวมประชุม
1. สรุปสาระสําคัญการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ของเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมัน ประจําประเทศไทย
2. สรุปขอมูลการจัดประชุมสัมมนาอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําป 2547-2553
3. สรุปรายการการกอสรางจากแหลงเงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณ
เงินรายไดและสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด ประจําป 2551-2553
4. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด สรุปรายละเอียด
โครงการ มก.- สอ.มก. ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553
5. สรุปการประชุมหารือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชายฝงทะเลอันดามัน
6. รายงานผลการประชุมคณะทํางานบูรณาการเศรษฐกิจเพื่ออาหาร พลังงาน
และอุตสาหกรรม
7. สรุปสาระการประชุมหารือแนวทางการดําเนินการแกปญหาการระบาด
ของเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
8. สรุปผลการประชุมจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ดานการวิจัย พัฒนาและการจัดการทรัพยากรดิน ระหวางกรมพัฒนาที่ดิน
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

2
(ตอ)

3

สํานักงานตรวจสอบภายใน มก.

4

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

9. การโอนยายศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรไปสังกัดคณะเกษตร

ประธานฯ ไดใหขอสังเกตวา เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนพืน้ ที่ของกรมปาไม
มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดขอบเขตการใชประโยชนพื้นที่ใหชัดเจน และ
คืนพื้นที่สวนทีไ่ มไดใชประโยชนใหแกกรมปาไม อธิการบดีจึงขอรับนําไป
ตรวจสอบและดําเนินการเพือ่ ใหเปนไปตามขอคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัย

10. นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตรไดรบั รางวัลจากการแขงขันในระดับประเทศ
และระดับโลก

ที่ประชุมฯ แสดงความชื่นชมยินดีแกนิสิตทีไ่ ดรับรางวัลจากการแขงขันทั้ง 2
รายการ และใหกําหนดเปนนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย กรณีนิสิตทีไ่ ดรับรางวัล
จากการแขงขันระดับนานาชาติ ขอใหมหาวิทยาลัยนําผูที่ไดรับรางวัลมานําเสนอ
ผลงานในที่ประชุม เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบและรวมแสดงความยินดี
อันเปนขวัญและกําลังใจแกนิสิตผูไ ดรับรางวัลนัน้ ๆ ตอไป

11. การเขารวมประชุมวิชาการ เรื่อง “บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย”
รายงานความคืบหนาการติดตามความครบถวนของเงินรายไดคณะ สํานัก
สถาบัน
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี

ที่ประชุมทราบ

2

ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุมัติใหแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี
ซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยประกอบดวย
1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธานกรรมการ
ศาสตราจารยนิวัติ เรืองพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนกรรมการ
นายธีรพงษ ตั้งธีระสุนันท
1.3 ผูท รงคุณวุฒจิ ากภายนอกมหาวิทยาลัยสองคน ประกอบดวย
1.3.1 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนกรรมการ
1.3.2 นายรัตน พานิชพันธ
เปนกรรมการ
1.4 ผูแทนผูบริหารที่เปนคณบดีหนึ่งคน
เปนกรรมการ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

4
(ตอ)

5
6

คณะทํางานจัดทํารางนโยบาย
การพัฒนาคณะฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1.5 ผูแทนผูบ ริหารที่เปนผูอ ํานวยการ
สํานักหรือสถาบันหนึ่งคน
เปนกรรมการ
1.6 นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ
เปนกรรมการ
1.7 ประธานสภาขาราชการ มก.
เปนกรรมการ
1.8 ศาสตราจารยที่ไมไดดํารงตําแหนงบริหารระดับคณบดี
หรือผูอ ํานวยการสํานัก สถาบัน หรือเทียบเทาหนึ่งคน เปนกรรมการ
1.9 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจําสองคน
1.9.1 ผูชวยศาสตราจารยรังสรรค ปติปญญา
เปนกรรมการ
1.9.2 ผูชวยศาสตราจารยเสริมศิริ จันทรเปรม
เปนกรรมการ
ที่ประชุมไดพิจารณาคุณลักษณะที่เหมาะสมของผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี
ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.
2549 รวม 9 ขอ
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 7/2553 วันจันทรที่ 19 ที่ประชุมทราบ
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น. ทั้งนี้ เนื่องจากในวันจันทรที่ 19 กรกฎาคม
พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรบั พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จทรงบรรยายพิเศษ
แกนิสิตภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลง
สถานทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553 จากหองประชุมกําพล
อดุลวิทย เปลี่ยนเปน หอง 804 ชั้น 8 ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อาคารวิทยบริการ สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นโยบายการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร ในระยะ 4 ป
อนุมัติ
(23 กรกฎาคม 2554 - 22 กรกฎาคม 2558)
การแตงตั้งคณบดีคณะเกษตร
มีมติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยวิจารณ วิชชุกิจ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 อัตราเลขที่ 1877 สังกัดภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร ดํารง
ตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีคณะเกษตร สืบตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

6
(ตอ)

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

การแตงตั้งผูอาํ นวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา

การแตงตั้งผูอาํ นวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

7
8

9

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

รายงานผลการดําเนินการทางวินัยขาราชการ
การเผยแพรขาวประชาสัมพันธ
1. ขาวประชาสัมพันธ มก. ปที่ 28 ฉบับที่ 39 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ถึงปที่ 28 ฉบับที่ 47 วันที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553
2. ขาวตัดจากหนังสือพิมพรายวัน ประจําเดือนเมษายน 2553 จํานวน 177 ขาว
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ

มีมติใหแตงตั้ง อาจารยเติมศักดิ์ สุขวิบูลย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 7 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ สืบตอจาก รองศาสตราจารยอํานาจ ธีระวนิช ตั้งแตวันที่ 29 มิถุนายน
พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
มีมติใหแตงตั้ง นายเรวัติ อ่ําทอง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการ สังกัดสํานักสงเสริมและฝกอบรม
ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา สืบตอจาก
ผูชวยศาสตราจารยชาติชาย ยมะคุปต ตั้งแตวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยมี
วาระการดํารงตําแหนง 4 ป
มีมติใหแตงตั้ง นายพิพัฒน วีระถาวร ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร สืบตอจาก รองศาสตราจารย
สมชาย ธนสินชยกุล ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง 4 ป
ที่ประชุมทราบ

อนุมัติและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 ราย
รองศาสตราจารย จํานวน 1 ราย ตามเสนอ
ขอความอนุเคราะหรับโอนนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยนครราช- เห็นชอบการรับโอนนักศึกษาพยาบาลศาสตรของวิทยาลัยนครราชสีมา สําหรับ
สีมา และลดหยอนการเทียบโอนหนวยกิตเปนกรณีพิเศษ
การลดหยอนเกณฑการเทียบโอนหนวยกิตเปนกรณีพิเศษ ขอใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ เปนผูพ จิ ารณา
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
การขออนุมัติใชหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ในการจัดการเรียนการสอนโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน

4

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
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11

คณะประมง
คณะมนุษยศาสตร

12

คณะวนศาสตร

13

คณะวิทยาศาสตร

14

คณะวิศวกรรมศาสตร

15

คณะศึกษาศาสตร

16

คณะสังคมศาสตร

17

คณะเศรษฐศาสตร

18

คณะเกษตร กําแพงแสน

19

โครงการสหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคม
บัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ปาไม แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีประยุกต
และไอโซโทป แผน ก แบบ ก(2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร แบบ 2(2) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2553
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร และ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 หลักสูตร รวมจํานวน 6 หลักสูตร
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก(2) และ
แผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 1.1 และแบบ 2.1 (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
การขออนุมัติปรับปรุงรหัสวิชาและชื่อวิชา จํานวน 3 รายวิชา
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตสัตว
แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาสังคม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
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ลําดับ
20
21
22
23
24

25

หนวยงานที่เสนอ
โครงการวิชาบูรณาการ
วิทยาเขตกําแพงแสน
คณะวิทยาศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการ
จัดการ
กองคลัง

นายอนันต เภตรา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติเปดรายวิชา 02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย
การขออนุมัติเพิ่มรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ไดแก 01203371
วิศวกรรมขนสง
การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 10 และ
ครั้งที่ 11) จํานวน 5,051 คน
การขอถอนรายชือ่ ผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคตน ปการศึกษา 2552
สรุปรายงานการจายเงินรายได กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ 5,000,000 บาท
ประจําเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2552 และประจําเดือนมกราคม - เมษายน
2553
ขอเสนอแนะและประชาสัมพันธขอมูลใหทปี่ ระชุมทราบ สรุปดังนี้
1) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 12.00 น. สมาคมนิสิตเกา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ (ส.มก.) ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการจัดตั้งกองทุนนิสิตเกา มก. จํานวน 15 คน เพื่อระดมทุนในการชวยเหลือนิสิตเกาที่ไดรั้บความเดือดรอนรวมถึงการสนับสนุน
กิจกรรมของนิสิตปจจุบนั ซึ่งคาดวาจะดําเนินการจัดตัง้ กองทุนใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553
2) สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ (ส.มก.)
รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะจัดสรางหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนือ่ งในวโรกาสที่จะทรงมีพระชนมพรรษา
ครบ 84 พรรษา ในป พ.ศ. 2554 ณ บริเวณดานขางหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพือ่ เปนสถานทีท่ ํากิจกรรมตางๆ ที่เกีย่ วของกับพระราชวงศ
หรือสถานที่ออกกําลังกายสําหรับนิสิตและบุคลากร โดยสมาคมฯ ไดขอความ
รวมมือจากคณะสถาปตยกรรมศาสตรเพื่อประสานเกีย่ วกับการออกแบบหอ
นาฬิกา โดยเปดโอกาสใหนิสิตปจจุบัน นิสิตเกาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
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ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ไดมีขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
ขยายวงเงินการอนุมัติและการสั่งจายเงินในอํานาจของหัวหนาหนวยงาน
รองอธิการบดี และอธิการบดี โดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากสภาวการณ
ปจจุบนั เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติ
ที่ประชุมทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

25
(ตอ)

26

ผศ.รังสรรค ปตปิ ญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจํา

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ไดรวมกันออกแบบ ขณะนีอ้ ยูระหวางรับสมัครการออกแบบ และมอบให
คณะวิศวกรรมศาสตรเปนผูดูแลโครงสรางและฐานรากการกอสรางหอนาฬิกา
โดยคํานึงถึงความสมพระเกียรติและประโยชนในการใชสอยพื้นที่ คาดวาการ
กอสรางจะแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554
3) สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ (ส.มก.)
รวมกับวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีแนวคิดที่จะจัดทําโครงการ 1 บัณฑิต
1 ทุน 1 บริษทั เพือ่ เปดโอกาสใหนกั เรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมีวิถี
ชีวิตที่สอดคลองกับภารกิจดานการเรียนการสอนของวิทยาลัยพาณิชยนาวี
นานาชาติไดเขามาศึกษาในวิทยาลัยฯ โดย ส.มก. จะติดตอกับนิสิตเกาที่เปน
ผูประกอบการเพือ่ ใหความชวยเหลือในเรื่องทุนการศึกษาบริษทั ละ1 ทุน
ตอนิสิต 1 คน โดยจะเปนการดูแลตั้งแตป 1 จนถึงสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิต
เพื่อเปนการสรางทัศนคติที่ดีของนิสิตใหรับรูและเขาใจความเปนไปของสังคม
พรอมทั้งนําขอมูลและมุมมองที่แตกตางไปเผยแพรสูทองถิน่ ของตน โดยจะนํา
ขอมูลมารายงานความกาวหนาเสนอสภามหาวิทยาลัยในโอกาสตอไป
ขอมูลเกี่ยวกับประเด็นการอุทธรณและรองทุกขในปจจุบัน สวนใหญจะเปน
เรื่องการพิจารณาความดีความชอบเปนหลัก โดยเฉพาะการพิจารณาเลือ่ นขั้น
เงินเดือนใหกับพนักงานซึ่งมีกรอบในการดําเนินการ แตในทางปฏิบัตมิ ีความ
แตกตางกันในรายละเอียดการพิจารณาของแตละหนวยงาน ประกอบกับ
ผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงานอาจมีความไมเขาใจในระเบียบปฏิบัตอิ ยาง
ชัดเจน ทําใหเกิดการอุทธรณรองทุกขคอนขางมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควร
พิจารณาสรางความเขาใจในระเบียบปฏิบตั ิใหมากขึ้น

ประธานฯ ไดใหขอสังเกตวา กรณีประเด็นปญหาจากการอุทธรณรองทุกขนั้น
คณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขสามารถนําขอมูลประเด็นปญหาสรุปเปน
ลายลักษณอกั ษรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อจะไดนาํ เสนอฝายบริหารนําไป
พิจารณาดําเนินการตอไป
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักงานกฎหมายรวบรวมสรุปประเด็น
ปญหาจากการอุทธรณและรองทุกขเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม
ครั้งตอไป
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