
ประเด็นการประชุม           
คณะกรรมการประจ าคณะ 

ครั้งที่ 1/2557 
เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 
ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานคณบดี 

เรื่อง รายละเอียด 

1.แนะน าคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

ตามค าสั่งแต่งตั้งที่ 1578/2556 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 15 ท่าน ประกอบด้วย 
ประธานโดยคณบดี กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน รองคณบดี 3 ท่าน หัวหน้า
สาขาวิชา 3 ท่าน ตัวแทนคณาจารย์ 4 ท่าน และเลขานุการ 1 ท่าน โดยเบื้องต้น
ก าหนดการประชุมไว้ 4 ครั้ง  

2.อ านาจหน้าที่ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ว่าด้วยคณะกรรการประจ าคณะ พ.ศ.2549 โดยมีอ านาจและหน้าที่ ทั้งหมด 8 ข้อ ซึ่งขอให้
คณะกรรมการ ให้ข้อเสนอแนะทุกข้อให้ครบถ้วน 

3.แจ้งนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

ก าหนดเป็นนโยบายหลัก กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์การขับเคลื่อน โดยมีแผนพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ.2557-2560    4 ยุทธศาสตร์หลัก   
Hands-on การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ   
Research & Innovation พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  
Internationalization ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ   
Modern Management การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

4.การบริหารงานของคณะ มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติชั้นน ามีทักษะวิชาชีพด้านวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือก้าวสู่ความเป็นสากล Hands-on จะเน้นทักษะวิชาชีพ 
ทักษะสังคม (Soft skills) และประสบการณ์ในการท างานจริง ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ พัฒนาอาจารย์ หลักสูตร และห้องปฏิบัติ ซึ่งได้ส ารวจห้องปฏิบัติการที่มีอยู่
และจะรวมห้องปฏิบัติการในสาขา เพ่ือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ Research & 
Innovation ส่งเสริมเผยแพร่วิจัยในระดับสูง ส่งเสริมการท าวิจัยและนวัตกรรม พัฒนา
นักวิจัยใหม่ และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย โดยกิจกรรมท่ีส าคัญคือโครงการ One 
Teacher On Research  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ โครงการ
Excellence Center ในพ้ืนที่โดยรอบคณะ โดยจัดท า Mapping ต้นน้ า ปลายน้ า จัดท า
ภูมิทัศน์เพื่อความสวยงาม และเตรียมเสนอของบประมาณ  พร้อมวางแผนเรื่องการใช้น้ า
จากแหล่งธรรมชาติ Internationalization ความเป็นสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ พัฒนาทักษะทางด้านภาษา 
Modern Management ก้าวสู่ความเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง พัฒนาระบบบริหาร
การเงิน ทรัพยากร และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบ
โครงสร้างบริหารงานด้านต่างๆ 

5. ติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ไตรมาส 2             
ณ เดือนมีนาคม 

ตามรายงานการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557   
-เงินงบประมาณจากงบด าเนินงานมีการเบิกจ่าย ร้อยละ 42.31 งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์
เบิกจ่าย ร้อยละ 5.34 ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ 12 รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2 รายการ 



-งบเงินรายได้ งบด าเนินงานมีการเบิกจ่าย ร้อยละ 20.71งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ยังไม่มี
การเบิกจ่าย ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ 47 รายการ 
มองรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของคณะที่
ก าหนดไว้ และในการใช้จ่ายเงินรายได้ ควรให้ส าคัญกับการใช้จ่ายในเรื่องของวัสดุฝึกการ
เรียนการสอน เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษามากท่ีสุด 

6. ติดตามการด าเนิน
โครงการ ไตรมาส 2 ณ 
เดือนมีนาคม 

ทั้งหมด 31 โครงการ (จากเงินงบประมาณรายจ่าย ได้รับอนุมัติ  22 โครงการ และเงิน
รายได้ประจ าปี ได้รับอนุมัติ 8 โครงการ โอนงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการเพิ่ม 1 
โครงการ รวมเป็น 9 โครงการ) 
-โครงการงบรายจ่ายอื่น 11 โครงการ ด าเนินโครงการเสร็จแล้วและส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
จ านวน 2 โครงการ  
-โครงการงาน RT 12 โครงการ ได้เบิกจ่ายแล้วยังคงอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 3 โครงการ  
-โครงการงานบริการวิชาการ 5 โครงการ อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติ 2 โครงการ  
-โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3 โครงการ อยู่ระหว่างการส่งเอกสารเบิก 1 โครงการ 
มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย และรายงานผลการด าเนินโครงการ 

7.จัดท าแผนพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน 

พ.ศ. 2557-2560 มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญ ช านาญการ มีทักษะขั้น
สูง มีความสามารถในการ “คิดเป็น ท าเป็น สร้างเป็น แก้ปัญหาเป็น สื่อสารเป็น” สู่ภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม สนองตอบต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนา
ประกอบไปด้วยการสร้างมืออาชีพคือ บัณฑิต ผู้สอน บุคลากร และการบริหารจัดการ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน  

8.ทบทวนแผน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2557-2560) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2557 และแผนพัฒนา
เชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ให้สอดคล้องกัน ซึ่งต้องก าหนดตัวชี้วัด และค่าน้ าหนักส าหรับ
ใช้ในการก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย โดยทาง
ฝ่ายบริหารฯได้ให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห์สถานการณ์ SWOT ทั้ง
ปัจจัยภายในและภายนอกแล้ว จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอแนะและน ามา
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของคณะ 
-การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายในและภายนอกของคณะ เป็นสิ่งส าคัญและ
สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

9. ทบทวนกลยุทธ์ การเงิน 
(2555-2558) 

-ไตรมาสแรก การใช้จ่ายงบประมาณต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณท่ีได้รับ  
-ไตรมาสสอง การใช้จ่ายงบประมาณต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณท่ีได้รับ  
-ไตรมาสสาม การใช้จ่ายงบประมาณต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณท่ีได้รับ  
และโครงการงบรายจ่ายอ่ืนต้องใช้จ่ายเงินในการด าเนินโครงการ ภายในไตรมาศสาม  

10.รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินโครงการ 
Excellence Center 

Tourist Agricultural Farm Center ได้เริ่มด าเนินการไปบ้างแล้วในการจัดระบบงาน
ฟาร์มทั้งหมด เป้าหมายให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ผลิตสินค้า
เกษตรอนามัย โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และเริ่มทดลองปลูกข้าวในแปลงนา พ้ืนที่
ปลูกพืชสมุนไพร รวบรวมสายพันธุ์บัว และจะรายงานความก้าวหน้าให้ทราบ 
-พิจารณาเรื่องของความเชื่อมโยงจัดภูมิทัศน์โดยรอบ 



11. การบริหารความเสี่ยง 
 
การบริหารความเสี่ยง(ต่อ) 

ก าหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนไว้ทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย  
-ด้านการเรียนการสอน พบว่าแผนการสอนไม่สอดคล้องกับหลักสูตร  
-ด้านการวิจัย พบว่าด าเนินการไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา ขาดการน างานวิจัยมาใช้
ประโยชน์และบูรณาการกับการเรียนการสอน และขาดสัดส่วนการน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์
และเผยแพร่  
-ด้านการบริการวิชาการ พบว่ามีการบูรณาการกับการวิจัยน้อย อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
น้อยและการเสนอโครงการข้ามปีไม่สามารถท างานเสร็จในปีเดียวกันได้  
-ด้านการบริหารจัดการ พบว่าขาดความสามารถในการท างานเป็นทีม ขาดการอบรมให้มี
ความเชี่ยวชาญ ขาดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  และขาดแผนรองรับเหตุการณ์
ฉุกเฉิน  
ขอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรองคณบดีแต่ละด้าน  น าไปทบทวนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ให้ชัดถึงเหตุและผล โดยน าค่าสถิติความถี่ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
มาเป็นตัวก าหนดประเด็นค้นหาความเสี่ยง เพ่ือน ามาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
จัดล าดับความเสี่ยง และน ามาติดตามทบทวน แนวทางลดโอกาสการเกิด หาวิธีแก้ปัญหา 
โดยจัดท าโครงการสนับสนุนลดความเสี่ยง เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกัน และควรเพิ่มความ
เสี่ยงประเด็นด้านพัฒนานักศึกษา เช่น เรื่องของสารเสพติด ชู้สาว หากยังไม่พบก็ควร
เป็นไปในลักษณะเฝ้าระวัง  หรือความเสี่ยงในลักษณะที่นักศึกษาไม่ได้รับความรู้จากท่ีเรียน 
และประสิทธิภาพของนักศึกษาที่จบการศึกษา ทั้งนี้ ขอให้ท าในลักษณะเชิงวิชาการแสดง
เป็นตัวเลข และน ามาเสนอให้คณะกรรรมการทราบอีกครั้ง 

12.การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 12,500 บาท สาย
สนับสนุน 5,000 บาท โดยคณะได้ด าเนินโครงการ จ านวน 2 โครงการ โครงการพัฒนาสาย
วิชาการ  และโครงการพัฒนาสายสนับสนุน  และพัฒนารายบุคคลตามสายอาชีพ โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะได้รับการฝึกอบรมตามความต้องการ 

13. บุคลากรดีเด่นประจ าปี 
2556 

คณะน าเสนอและได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย  
ดร.ณรงค์ ชูชีพ ศิษย์เก่าดีเด่น คุณปัญญา สิงห์ธวัส และข้าราชการดีเด่น สายวิชาการ 2 
ท่าน ผศ.ประดิษฐ์ ค าหนอไผ่ และอาจารย์จิระเดช มณีรัตน์  สายสนับสนุน 2 ท่าน นางอา
ริยา ปิ่นทอง และนางสมพร ห่วงรักษ์ 

14.การเรียนการสอน - แผนรับนักศึกษา เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2557 โควตารับไว้ 170 คน 
ก าหนดแผนรับสอบตรง จ านวน 230 คน มีนักศึกษามาสอบข้อเขียน จ านวน 431 คน รับ
ในระบบกลาง( Admissions) จ านวน 80 คน และมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะปรับลดควบ
รวมหลักสูตร เพื่อท าการพัฒนาหลักสูตรในปีนี้  
- ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทย  
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557) ภาคฤดูร้อน/ 2557 ภาคปกติและภาค
พิเศษเปิด 1 มิถุนายน 2558  กลุ่มท่ีสองนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป(เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2556 ขึ้นไป) ให้ปรับลดภาคการศึกษาปกติจากแผนเดิมหนึ่งภาคการศึกษาและ
เพ่ิมภาคการศึกษาฤดูร้อนจากแผนเดิมอีก 2 ภาคการศึกษาทดแทน และก าหนดภาค
การศึกษาพิเศษ (4เดือน) เพ่ือใช้ส าหรับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษา เปิด 1 มิถุนายน 2558  
ส่วนการจัดแผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาเก่าให้ภาคการศึกษาฤดูร้อน/ 2556 และภาค



การศึกษาฤดูร้อน/2557 ให้มีได้ไม่เกินภาคละ 12 หน่วยกิต 
- จัดโครงการระหว่างปิดภาคฤดูร้อน  จ านวน 5 โครงการ 
1) โครงการจัดสรรพัฒนาบุคลากร ด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ  
2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 3 หัวข้อ จากการส ารวจความต้องการ 
3) โครงการวัดผลและประเมินผลการศึกษา เพื่อรองรับอาจารย์ที่ไม่ผ่านการอบรมใดๆ 
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรของคณะ (ปริญญาตรี) ประมาณเดือนมิถุนายน  
5) โครงการประเมินผลหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 255 

15.วิธีการด าเนินแนวทาง
การบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 

-ด้านการเรียนการสอนโดยน าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับ
รายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้อง   
-ด้านงานวิจัยโดยบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ของการบริการวิชาการและ
ฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง  
-ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนกับกิจกรรมนักศึกษา  

16.งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา   ปฏิทินการด าเนินงาน ประจ าปี 2556 ต้องด าเนินการ
เตรียมเอกสารให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2557 เพื่อตรวจรอบ 9 เดือน  
-ก าหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2555 (SAR 55)ระดับคณะ 
วันที่ 27 - 28 มีนาคม 57 อาจพบปัญหาเรื่องแผนการสอนไม่ตรงกับที่ผู้ตรวจเสนอแนะไว้ 
-เร่งพัฒนาอาจารย์ให้ได้ผลงานทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน  

17.สมุดกิจกรรมนักศึกษา พัฒนานักศึกษาในด้าน soft  skill  มุ่ง 2 ด้าน คือ ด้านภาษา  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
เพ่ือเตรียมรับ AEC และ ด้าน IT ช่วยกันผลักดันในเรื่องนี้ด้วย โดยผลการส ารวจการสอบ
ภาษาอังกฤษ ใช้โปรแกรม  Teel me more จากจ านวนนักศึกษา 6,000 คน พบว่า  
จ านวน 1 คน (B1 = ความรู้ในระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษาแล้ว) 200 คน (B๐ = 
ความรู้ในระดับก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี)  และได้รับคะแนนต่ ากว่า B๐ จ านวน 
5,000 คน ส่วนคุณลักษณะการพัฒนานักศึกษาด้านอื่น เช่น ภาวะการเป็นผู้น าการท างาน
เป็นทีม จิตอาสา ให้สอดแทรกไปในรายวิชาของหลักสูตร 

18.กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(Student Activity 
Transcript) 

ได้รับใบรับรองกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษา  ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 
1) กิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
2) กิจกรรมวันส าคัญของมหาวิทยาลัย 
3) กิจกรรมการเดินการกุศล 
4) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
5) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
6) กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษา 
ซึ่งจะเริ่มน ามาจัดกิจกรรมในปีการศึกษา2557 เข้าร่วมด้วยความสมัครใจของนักศึกษา 

19.ปฏิทินการจัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษา
ที่ 1/2557 

- วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม  ปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัย จัดก่อนเปิดภาคเรียน 
- วันที่ 1 – 13 สิงหาคม 2557 กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ (2 สัปดาห์) 
- วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ไหว้ครูมหาวิทยาลัย 
- วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เปิดภาคเรียน 

20.ด้านการพัฒนานักศึกษา 1)  การเก็บเงินค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุหมู่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557  
2) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  



3) แนวทางสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
4)  จัดโครงการอบรม Computer Literacy IC๓ Camp (ครั้งที่ 1) ให้กับนักศึกษา  
5)  ประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพ่ือพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย             
6) โครงการสัมมนาสมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา  
7) โครงการ 5th University Scholars Leadership Symposium 2014 ณ กรุงพนมเปญ         
8) กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ว.(New Voter)  

21. จัดงานสืบสาน
สงกรานต์ไทย   

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม 2 กิจกรรม  
-คณะ ก าหนดจัดในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ณ บริเวณอาคารส านักงานคณบดี  
-มหาวิทยาลัย ก าหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557  ณ หอประชุมใหญ่ 

22.ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ณรงค์ ชูชีพ 
 

เสนอแนวทาง พัฒนาการเรียนการสอน 
1. พัฒนาทักษะนักศึกษา 
2. เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง  
3. มีความร่วมมือในการเรียนการสอน 
4. สนับสนุนให้ความส าคัญกับการต้องการของนักศึกษา 
5. อ านวยความสะดวกต่อนักศึกษา 
6. ประสานความร่วมมือจากสถานประกอบการภายนอก และต่างประเทศ 
7. พัฒนาทีมงาน 
มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เชิญอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดความรู้ เทคนิคในการ
สอนสมัยใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียน 

23.ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผศ.ดร.วิเชียร  อุ่นเรือน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.วิเชียร อุ่นเรือน เรื่องจัดท าแผนโครงการด้านพัฒนานักศึกษา ในเรื่อง
ของการเสริมสร้างความดี ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัยในสังคมไทย 
ซึ่งอาจจะต้องทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา โดยแทรกเข้าไปในกิจกรรมของนักศึกษา อาทิ 
แสดงความยินดี ยกย่อง ชื่นชมยินดี ผู้ท าความดี อย่างเป็นที่ประจักษ์ และการรักษาสร้าง
สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องไปตามปรัชญาของคณะ และหลักธรรมาภิบาล 

24.ขอแสดงความยินดี นายนพดล ชูจิตร นักศึกษาสาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร ผลงานวิจัย
เรื่อง การพัฒนากลไกเพ่ือพลิกซองบรรจุเมล็ดพันธุ์ ในโครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
งานวิจัยและประกวดงานวิจัย (4th Student Invention Campus) 

  


