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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําสาํนกังานอธิการบด ี

ครั้งที่ 5/2562 
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชมุ 8 ชั้น 2 อาคารสารนเิทศ 50 ป ี
---------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
3. รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักการกีฬา    กรรมการ 
4. ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย     กรรมการ 
5. ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สิน     กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
7. นางสาวสุนิษา ขวัญเมือง (แทน) 
 ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่      กรรมการ 
8. นายสุริยา แก้วรอดฟ้า (แทน) 
 ผู้อํานวยการกิจการนิสิต      กรรมการ 
9. นางสาวอัญชลี พูลเกษ (แทน) 
 ผู้อํานวยการกองคลัง       กรรมการ 
10. นายประกาศิต สุ่มแก้ว (แทน) 
 ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    กรรมการ 
11. นางนงนภัส ขันทอง (แทน) 
 รักษาการแทนผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์    กรรมการ 
12. นางรัตน์ศศิร์ สุนทรนิธิกุล (แทน) 
 ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ     กรรมการ 
13. นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว (แทน) 
 รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ   กรรมการ 
14. นางเสาวรส บุญมุสิก (แทน) 
  ผู้อํานวยการสถานพยาบาล      กรรมการ 
15. รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานส่วนกลาง    เลขานุการ 
16. นางสาวรัชฎา ช่ืนเสียง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางสาวสวรส วงศารัตนศิลป์      กองวิเทศสัมพันธ์ 
2. นายมหาด อินทร์ด้วง       สํานักการกีฬา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อํานวยการกองแผนงาน      ติดภารกิจอ่ืน 
2.  นางนิดา ประพฤติธรรม      ติดภารกิจอ่ืน 
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เริ่มประชุมเวลา  13.45 น. 

เรื่องทีป่ระชุม 

วาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ 

 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1.1  ความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประธานแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี ขณะน้ีได้แต่งต้ัง

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทน
ตําแหน่งที่ว่าง 6 ราย คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2562 และได้แต่งต้ังคณะกรรมการ 
สรรหาอธิการบดีแล้ว จะดําเนินการสรรหาตามกระบวนการต่อไป    

ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.2  ความคืบหน้าการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน  
ประธานแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับความคืบหน้าการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน มีส่วนงาน 

ที่ดําเนินการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน จํานวน 4 ส่วนงาน ได้แก่ คณะประมง คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
คณะสิ่งแวดล้อม และสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 

ที่ประชุมรับทราบ 

1.1.3  ผลการคดัเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่ามติที่ประชุม ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 

10 มิถุนายน พ.ศ.2562 มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน สําหรับ
ผลการคัดเลือกผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีดังน้ี 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
 นางสาวอารยา พีชผล 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
 นายสุริยา แก้วรอดฟ้า 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ 
 นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 
พฤษภาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา และฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาแก้ไขรายงานแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยให้ส่งกลับฝ่ายเลขานุการภายใน 
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 น้ัน   

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข   

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 การดําเนินการภายหลังรับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากทีมที่ปรึกษา EdPEx สํานักงาน
อธิการบดี  

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 
พฤษภาคม พ.ศ.2562 ฝ่ายเลขานุการได้รายงานความก้าวหน้าของการจัดส่งข้อมูลของหน่วยงานสังกัด
สํานักงานอธิการบดีหลังรับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากทีมที่ปรึกษา แล้ว น้ัน 

เน่ืองจากฝ่ายเลขานุการต้องรวบรวมข้อมูลและส่งให้ทีมที่ปรึกษาเพ่ือเตรียมเข้าให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) ครั้งที่ 2 ตามกําหนดการคือช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 ทั้งน้ี ได้รับข้อมูลการทบทวน
ผลการดําเนินงานครบถ้วนแล้ว จํานวน 8 หน่วยงาน ยังเหลือที่ไม่ได้จัดส่ง/จัดส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน จํานวน 6 
หน่วยงาน จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานเร่งดําเนินการ และจัดส่งมายังสํานักงานอธิการบดี 

ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 รอบ 6 เดือน 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 
พ.ศ.2562 ฝ่ายเลขานุการได้รายงานความก้าวหน้าของการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน โดยได้รับรายงานผลการดําเนินงานฯ แล้ว 
จํานวน 11 หน่วยงาน น้ัน 

ฝ่ายเลขานุการได้รายงานว่าได้รับข้อมูลการรายงานผลการดําเนินงานฯ ดังกล่าว เพ่ิมเติมอีก 2 
หน่วยงาน ยังขาดข้อมูลอีกเพียงหน่วยงานเดียว จึงขอความอนุเคราะห์ดําเนินการจัดส่งข้อมูลเพ่ือรวบรวมต่อไป  
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ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  

4.1 การเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง 6 ราย ได้ประชุมกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และมีมติให้แจ้งส่วน
งานให้ดําเนินการเสนอรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 9 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2559 น้ัน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ขอให้คณะ สถาบันสํานัก จัดประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงาน
พิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยขอให้จัดส่ง
ข้อมูลมาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช้ัน 9 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี ภายในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 16.30 น.  

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความคิดเห็นว่า เน่ืองจากการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการฯ 
ดังกล่าว ควรเสนอผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารองค์กร ด้านการเงินและ
บัญชี ด้านกฎหมาย และด้านอ่ืนๆ ทั้งน้ี ไม่มีข้อมูลว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่างจํานวน 6 ราย น้ัน เป็นผู้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญด้านใด ทําให้ไม่สามารถเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการฯ เข้าไปทดแทนเพ่ือให้ครอบคลุมใน
ทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยได้ ที่ประชุมจึงมีมติไม่ขอเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 4.2 แนวทางให้คําปรึกษา ครั้งที่ 2 จากทีมที่ปรึกษา EdPEx มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 สํานักงานประกันคุณภาพเสนอเร่ืองเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณา โดยตามที่สํานักงานอธิการบดีได้เข้าร่วม
โครงการคลินิกให้คําปรึกษา ระดับส่วนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีกําหนดดําเนินการติดตาม
ความก้าวหน้าของการพัฒนาปรับปรุง ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 น้ัน  

 เพ่ือให้การให้คําปรึกษา ครั้งที่ 2 สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน และเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพ
ในการนําไปทบทวนการดําเนินงานของหน่วยงานมากขึ้น สํานักงานประกันคุณภาพจึงขอแจ้งรูปแบบการลง
พ้ืนที่ให้คําปรึกษา ใน 2 รูปแบบ ดังน้ี 
  รูปแบบที่ 1 ลงพ้ืนที่ให้คําปรึกษาเฉพาะรายหน่วยงาน (หน่วยงานละคร่ึงวัน) 
  รูปแบบที่ 2 ลงพ้ืนที่ให้คําปรึกษาตามกลุ่มภารกิจ 4 ด้าน (หน่วยงานละ 1 ช่ัวโมง – 1 ช่ัวโมง 
30 นาที) 
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  ทั้งน้ี จะมีแบบสํารวจความต้องการการลงพ้ืนที่ให้คําปรึกษา ครั้งที่ 2 ไปยังหน่วยงานสังกัด
สํานักงานอธิการบดี ขอให้หน่วยงานระบุรูปแบบที่ต้องการ และระบุหมวดที่ต้องการให้คําปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ
มาด้วย (หมวด 1-6) เพ่ือให้ทีมที่ปรึกษาได้แนะนําเพ่ิมเติม และเป็นประโยชน์ต่อการจัดทําแผนปรับปรุงของ
หน่วยงานมากที่สุดต่อไป   

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 ผู้แทนจากกองคลังให้ความเห็นว่ากรณีแผนปรับปรุงที่หน่วยงานจะดําเนินงานต้องใช้ระยะเวลา
ดําเนินการงานหลายปี หากทีมที่ปรึกษาเข้ามาเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานในช่วงมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 
หน่วยงานจึงยังไม่มีผลดําเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากการการลงพ้ืนที่ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ครั้งที่ 1  

กรณีดังกล่าว ผู้แทนจากสํานักงานประกันคุณภาพเสนอแนะให้หน่วยงานระบุปัญหา/อุปสรรค การ
ดําเนินงานของหน่วยงานที่ยังแก้ไขไม่ได้เพ่ือเป็นเหตุผลในการไม่รับการให้ข้อมูลป้อนกลับ ครั้งที่ 2 จากทีมที่
ปรึกษา ทั้งน้ี สํานักงานประกันคุณภาพจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้ทีมที่ปรึกษาพิจารณารูปแบบการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ ครั้งที่ 2 กับสํานักงานอธิการบดีต่อไป 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบสํานักงานอธิการบดีจัดส่งแบบสํารวจความต้องการการลงพ้ืนที่ให้
คําปรึกษาจากทีมที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ให้หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี และรวบรวมจัดส่งให้สํานักงาน
ประกันคุณภาพดําเนินการประสานงานกับทีมที่ปรึกษาต่อไป      

 4.3 การเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มอํานวยการ 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน 
ชํานาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ กลุ่มอํานวยการ และกลุ่มวิชาชีพ ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.
2561 กําหนดให้ส่วนงานมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งระดับ
ชํานาญงาน ชํานาญการ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามการประเมินค่างานและการประเมินลักษณะบุคคล และให้
คณะกรรมการประเมิน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงานให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนออธิการบดีอนุมัติ
แต่งต้ัง นับต้ังแต่วันที่คณะกรรมการประจําส่วนงานให้ความเห็นชอบการเสนอขอกําหนดตําแหน่ง น้ัน 

 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด สํานักการกีฬา และคณะกรรมการประเมิน
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยการประเมินค่า
งานและประเมินลักษณะบุคคล เรียบร้อยแล้วผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดตามประกาศฯ ข้างต้น คือ มีคะแนนรวมแต่
ละส่วนและคะแนนรวมทั้งสองส่วนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ดังน้ี  
  1. นายวรวุฒิ กุลวงษ์ อัตราเลขที่ พ.2043 อัตราค่าจ้าง 38,230 บาท ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ เป็น “ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ” ผ่านการประเมิน
ค่างาน มีคะแนนร้อยละ 79 และการประเมินคุณลักษณะของบุคคล มีคะแนนร้อยละ 83 รวมคะแนนทั้งสองส่วน 
มีคะแนนร้อยละ 81 
  2. นางสาวพัชรา อินทสุวรรณ์ อัตราเลขที่ 0060 อัตราค่าจ้าง 44,000 บาท ตําแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ เป็น “ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการ” ผ่านการ
ประเมินค่างาน มีคะแนนร้อยละ 85 และการประเมินคุณลักษณะของบุคคล มีคะแนนร้อยละ 90 รวมคะแนนทั้ง
สองส่วนแล้ว มีคะแนนร้อยละ 87.5 



 

๖ 

 

 ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการดําเนินการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน ชํานาญการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ กลุ่มอํานวยการ และกลุ่มวิชาชีพ ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามเสนอ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ   

 5.1 เรื่องที่หน่วยงานแจ้งเพ่ือทราบ 

5.1.1  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  ตามท่ีประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 
7-8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ The Banyan Leaf สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ได้พิจารณาการ
ดําเนินการตามตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมินผลของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี พ.ศ.2562 โดยที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดส่งข้อมูลภายใน 
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 น้ัน 

  ฝ่ายเลขานุการจึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการจัดส่งข้อมูลเพ่ือให้ทัน
ตามกําหนดเวลา  

  ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

5.1.2  โครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพของบุคลากรภายใน มก. ประจําปี 2562 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายใน มก. ประจําปี 
2562 ระหว่างวันที่ 10-21 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00-19.00 น. และมีพิธีเปิดและปิดการแข่งขันใน 
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป น้ัน 
  ฝ่ายเลขานุการจึงขอเชิญชวนผู้บริหาร และบุคลากรร่วมเชียร์กีฬา และร่วมพิธีเปิด-ปิดการ
แข่งขันในวัน เวลาดังกล่าว  

  ประธานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

5.1.3  การทบทวนและปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
 ผู้แทนจากกองวิเทศสัมพันธ์สอบถามที่ประชุมตามที่กองแผนงานได้จัดส่งบันทึกข้อความไปยัง

หน่วยงานขอให้พิจารณาทบทวน และปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารประจําส่วนงานให้ความเห็นชอบก่อน น้ัน  
ในส่วนของหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีให้จัดส่งไปยังกองแผนงาน หรือสํานักงานอธิการบดีเพ่ือรวบรวม
ต่อไป  



 

๗ 

 

 ฝ่ายเลขานุการให้ข้อมูลว่าเน่ืองจากมีขั้นตอนการนําข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
ส่วนงานเพ่ือให้ความเห็นชอบ จึงให้หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีนําส่งข้อมูลมายังสํานักงานอธิการบดี
เพ่ือรวบรวมต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 15.10 น.  

 
   

  

นายฉัตรชัย  จรูญพงศ์ 
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    นางสาวเนตรทราย  ยอดพรหม 
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานส่วนกลาง 

เลขานุการ 

    นางสาวรัชฎา ช่ืนเสียง 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 


