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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตศรีราชา

2

คณะทํางานเพือ่ ศึกษาและ
พิจารณาความเหมาะสมในการ
กําหนดรายวิชารหัส 400 ใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ )
เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมฯ รับทราบและมีขอเสนอแนะวา ใหคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขต
รองศาสตราจารยอํานาจ ธีระวนิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา จัดหลักสูตรระยะสั้น เปนการบริการวิชาการสําหรับอาจารย/บุคลากรใหม
ศรีราชา นําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน ตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่เขารับราชการในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูในดานการบริหาร
โดยมีหัวขอนําเสนอประกอบดวย วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบายหลักและวัตถุจัดการและนําไปใชในการปฏิบัติงาน
ประสงคขององคกร ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และแผนปฏิบัตกิ าร
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา จุดแข็งและจุดออนขององคกร
การกําหนดรายวิชารหัส 400 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการดังนี้
ในหลักสูตรระดับ
1. ในระบบการจัดการหลักสูตรและรายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดเลขรหัสรายวิชาแตกตางกันระหวางระดับปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา
และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสะทอนระดับความลึกซึง้ และความเขมแข็งของเนื้อหาสาระที่ยอมแตกตางกัน ดังนั้นการที่จะบรรจุรายวิชา
รหัส 400 ซึ่งเปนรายวิชาระดับปริญญาตรีใหเปนวิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา ใหพจิ ารณาจากเหตุผลและความจําเปนเฉพาะของแต
ละหลักสูตรเทานัน้ โดยมีหลักเกณฑดังนี้
(1) ใหผูรบั ผิดชอบหลักสูตรคัดสรรรายวิชารหัส 400 เฉพาะที่จาํ เปนสําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ กําหนด
ใหเปนรายวิชาเลือก โดยมีรหัสกํากับเพื่อบงบอกวาเปนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่ใชในระดับบัณฑิตศึกษาได เชน 178491 (G)
เปนตน เพือ่ พิจารณาอนุมัติเปนรายหลักสูตร
(2) รายวิชาดังกลาว สามารถใหนิสติ เลือกเรียนเปนวิชารอง หรือวิชาเอกได โดยพิจารณาตามความเหมาะสมรายกรณี ทั้งนี้ สําหรับ
วิชาเอกใหเลือกเรียนไดไมเกิน 2 รายวิชา
(3) ในกรณีของการเรียนรายวิชารหัส 400 ตามขอ (1) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับพืน้ ฐานหรือใหเปนรายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน
(prerequisite course) ใหถือวาเปนการเรียนโดยไมนับหนวยกิต
2. หลักสูตรใดที่ไดดําเนินการบรรจุรายวิชารหัส 500 และไมมีความจําเปนในการบรรจุรายวิชารหัส 400 ก็ใหคงหลักสูตรเดิมไว โดยไม
ตองมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
3. การกําหนดกฎเกณฑหรือประกาศใด ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยตองเปนไปตามขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย ทีไ่ ดผานความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยแลว หากไมเปนไปตามขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย ตองเสนอทีป่ ระชุมคณบดีเพือ่ พิจารณา ทั้งนี้ เพือ่ ใหการจัด
หลักสูตรและการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามีมาตรฐานบนพืน้ ฐานของความเขาใจรวมกันทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

3

ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพิ่มเติมในสาขาวิศวกรรมศาสตร
ที่ประชุมรับทราบ
ศาสตราจารยธํารง เปรมปรีดิ์
แตงตั้งผูอํานวยการ
มีมติใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8 สังกัดสํานักสงเสริมและ
สํานักสงเสริมและฝกอบรม ฝกอบรม ดํารงตําแหนงในการบริหาร เปน ผูอ ํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม สืบตอจาก รองศาสตราจารยวัฒนา สวรรยาธิปติ
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวนั ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550 เปนตนไป
แตงตั้งผูอํานวยการ
มีมติใหแตงตั้ง นายณรงคชัย พิพฒ
ั นธนวงศ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักวิจัย (เชี่ยวชาญ) ระดับ 9 สังกัด
สถาบันคนควาและพัฒนา
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ดํารงตําแหนงในการบริหาร เปน ผูอํานวยการสถาบันคนควา
ระบบนิเวศเกษตร
และพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตัง้ แตวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป
แตงตั้งผูอํานวยการ
มีมติใหแตงตั้ง นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักวิจัย (เชี่ยวชาญ) ระดับ 9 สังกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ดํารงตําแหนงในการบริหาร เปน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน โดยมีวาระ
กําแพงแสน
การดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป
แตงตั้งผูอํานวยการ
มีมติใหแตงตั้ง นางจิตรา พึ่งพานิช ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สํานักวิทยบริการ
ตําแหนงนักวิชาการการศึกษา (ชํานาญการ) ระดับ 8 สังกัดสํานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดํารงตําแหนงในการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
บริหาร เปน ผูอาํ นวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 1
พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป
จังหวัดสกลนคร
แตงตั้งคณะกรรมการ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและวิสัยทัศนของคณะประมง และเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะประมง
สรรหาคณบดีคณะประมง ประกอบดวย
- ศาสตราจารย ดร.บุญธรรม จิตตอนันต กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
- รองศาสตราจารย ดร.เอมอร อังสุรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
- ผูแทน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 คน เปนกรรมการ
- ผูแทนขาราชการและพนักงานในคณะประมง ซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป จํานวน 3 คน เปนกรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิบลู ย ชลานันต ประธานสภาขาราชการ เปนกรรมการ
- นายพิชิตชัย ผองอุดม หัวหนาสํานักงานอธิการบดี เปนเลขานุการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและวิสัยทัศนของคณะสัตวแพทยศาสตร และเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
สรรหาคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร ประกอบดวย
คณะสัตวแพทยศาสตร
- นายรัตน พานิชพันธ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
- อาจารยนงสมร พงษพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
- ผูแทน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 คน เปนกรรมการ
- ผูแทนขาราชการและพนักงานในคณะสัตวแพทยศาสตร ซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป จํานวน 3 คน เปนกรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิบลู ย ชลานันต ประธานสภาขาราชการ เปนกรรมการ
- นายพิชิตชัย ผองอุดม หัวหนาสํานักงานอธิการบดี เปนเลขานุการ

2

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

4
(ตอ)

คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน

7

กองวิเทศสัมพันธ

8

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย

9

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอบังคับวาดวยคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5
6

เรื่อง

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอ สังเกตวาควรระบุจํานวนรองผูอํานวยการสํานักหอสมุดที่เปนกรรมการในขอ 3.2
ไวใหชัดเจนและมีมติใหนํารางขอบังคับวาดวยคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด (ฉบับที่ 3) ไปพิจารณาใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งตอไป โดยขอใหผูอํานวยการสํานักหอสมุดเขารวมประชุมเพือ่ ชี้แจงเหตุผล
ประกอบการขอปรับปรุงแกไขขอบังคับฯ ดังกลาว
ที่ประชุมมีมติใหมหาวิทยาลัยฯ นํารางประกาศฯ ดังกลาวไปทบทวนความถูกตองและเหมาะสม กรณีขอ 14.8
ซึ่งระบุใหพนักงานมหาวิทยาลัยสิ้นสุดสภาพการเปนพนักงาน เมื่อยุบหรือเลิกตําแหนงหรือยุบหนวยงาน

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2549
การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย จํานวน 9 ราย และผูชวยศาสตราจารย จํานวน 11 ราย ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
ขออนุมตั ิโครงการนํารองเพือ่ ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากผูมีความสามารถพิเศษ
อนุมัติ
ขออนุมตั ิจัดตั้งศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
อนุมัติ และมีขอเสนอแนะวา ศูนยฯ ควรจัดใหมีการบริการทางดานการวิเคราะหคุณภาพของยาง การทดสอบ
แมพิมพยาง
ยาง และสนับสนุนผูผลิตชิ้นสวนยาง ในเรื่องสูตรยางเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ และยังผลใหเกิดการจางงาน
และเพิ่มมูลคาใหกับสินคาสงออก
ขออนุมตั ิจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อนุมัติและมีขอ เสนอแนะดังนี้
และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1.การจัดตั้งหนวยงานภายใน ขอใหคํานึงถึงงบประมาณและคุณภาพการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
2.ควรเรงจัดทําแผนพัฒนาอัตรากําลังโดยเนนคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและปริญญาโท
3.ควรพิจารณาในเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่ใชในการทําวิจัยเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายที่เปน
มหาวิทยาลัยวิจัย
4.ควรรักษาความสมดุลในเรื่องการพึ่งพาตนเองและมาตรฐานการศึกษาเนื่องจากที่ตั้งของคณะฯ ไมเอือ้ ตอการ
เลือกรับนักเรียนที่เขาศึกษา
5.ควรมีการทําวิจยั สถาบัน เมื่อนิสิตเรียนครบตามหลักสูตรแลว เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออนและ
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแจงใหที่ประชุมฯ ทราบวา ปนี้วทิ ยาเขตไดรับการจัดสรรอัตรากําลังตาม
ภารกิจ โดยวิทยาเขตศรีราชา ไดรับการจัดสรร จํานวน 40 อัตรา และวิทยาเขตกําแพงแสน ไดรบั การจัดสรร
จํานวน 40 อัตรา ซึ่งจะชวยใหการบริหารจัดการดีขึ้น
ขออนุมตั ิแกไขชือ่ สถาบันขงจื๊อ กรุงเทพ เปน
อนุมัติ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ไดใหขอสังเกตวา ชื่อภาษาจีนของสถาบันฯ แปลวา “สถาบันขงจื๊อของสถาบัน
สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การศึกษาเกี่ยวกับการเกษตร” จึงขอใหมหาวิทยาลัยฯ หารือกับผูเชี่ยวชาญทางภาษาจีนปรับชื่อสถาบันฯ ใหมี
ความหมายเปน “สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”
การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร แผน ก แบบ ก 1 แบบ ก 2 และแผน ข
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
การอนุมัตปิ รับปรุงแกไข และเปลีย่ นชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตรการสอน เปน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร
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ลําดับ
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หนวยงานที่เสนอ
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คณะวิทยาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
นายศิริ ชมชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

12

ประธานสภาขาราชการ มก.
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตร ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
เสนอใหมหาวิทยาลัยฯ จัดวาระในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในเรื่อง
ประธานฯ กลาววา ไดเคยปรารภและมีความเห็นสอดคลองในเรื่องดังกลาวเพือ่ ที่จะ
เกี่ยวกับภารกิจประจําใหลดนอยลงและพิจารณาในเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร รวมกันปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเต็มที่และสมบูรณที่สุด
โดยเสนอใหมีการจัดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณากระบวนการบริหารจัดการและ
การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ หรืออาจจะจัดเปนการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ใหเจริญกาวหนา รวมทั้งใหมกี ารรวบรวมสรุปเรื่อง
วาระพิเศษ เพือ่ ระดมสมองในการรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ/ผลการประเมินของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพือ่ นํามาพิจารณาและ
เกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ
มอบใหฝายบริหารของมหาวิทยาลัยฯ รับไปดําเนินการตอไป
นําเสนอสําเนามติของสภาขาราชการ มก.
ประธานฯ และกรรมการมีความเห็นวา เรื่องดังกลาวเปนขอเสนอแนะของสภาขาราชการ มก. ซึ่งควรจะประสานกับ
ขอใหถอนรางพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย- อธิการบดี เนือ่ งจากสภาขาราชการ มก. มีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอแนะนําในกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ตออธิการบดี
เกษตรศาสตร กลับมาทบทวน โดยเสนอให - รักษาราชการแทนอธิการบดี ไดแจงใหทราบวา มหาวิทยาลัยฯ ไดประชาสัมพันธขอมูลสรุปความเปนมาเกี่ยวกับ
รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไวบนโฮมเพจของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ นําเรื่องดังกลาว
เขาพิจารณาในทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยฯ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทราบทุกขั้นตอนแลว รางพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดผานขั้นตอนของ
การประชาพิจารณมาหลายครั้ง และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติฯ ฉบับทีผ่ านการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการถูกตองตามขั้นตอนและคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของมหาวิทยาลัยฯ โดยยึดถือ
นโยบายของรัฐบาลเปนหลัก
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแจงขอมูลเพิ่มเติมวา เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2550 นิสิตไดจดั เสวนาเรื่อง การออก
นอกระบบของมหาวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ ไดชี้แจงทําความเขาใจกับนิสิต โดยมีรักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝายบริหาร ผูชว ยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต และหัวหนาสํานักงานอธิการบดี นําเสนอขอมูลในประเด็นเกีย่ วกับการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และอัตราการขึ้นคาธรรมเนียม
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั และนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบคาธรรมเนียมการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ พรอมทั้งตอบขอซักถามและความกังวลใหนิสิตทุกคนรับทราบขอมูลที่ถกู ตองรวมกัน ซึ่งมีนิสิต
สนใจเขารวมฟงการเสวนา ประมาณ 80 คน และจากการประชุมชี้แจงดังกลาว กองกิจการนิสิต จะดําเนินการรวบรวม
ขอเสนอแนะจากนิสิตเสนอมหาวิทยาลัยฯ ตอไป
ไดเสนอความเห็นในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ที่ประชุมรับทราบ
1.เสนอแนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธขอมูลสรุปรางพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในโฮมเพจหนา
แรกของมหาวิทยาลัยฯ โดยเสนอใหจัดรูปแบบการนําเสนอใหเดนชัดและเขาถึงไดเร็ว เพื่อผูท ี่สนใจจะสามารถสืบคนไดงายขึ้น
2.จากการศึกษาเปรียบเทียบการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Ranking) การกําหนดยุทธศาสตรเปนสิ่งสําคัญ มหาวิทยาลัยฯ จะตองรูขอมูลของเราเอง
และรูขอ มูลของมหาวิทยาลัยอื่น จึงขอใหมหาวิทยาลัยฯ ไดตระหนักในการกําหนดยุทธศาสตรและขอใหมีการระดมสมองรวมกันพิจารณา
3.เสนอใหมหาวิทยาลัยฯ มีมาตรการเตรียมความพรอมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University)

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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