
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ผลการคัดเลือกธนาคารเพื่อพัฒนาระบบบัตรนิสิตและระบบการใช้จ่ายเงิน

ภายในมหาวิทยาลัย 

ทราบ ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่

ระหว่างการจัดทําร่าง MOU หากผู้บริหารประสงค์จะ

เพิ่มเติมประเด็นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 

ขอให้แจ้งไปยังรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โดยจะมีส่วนงานต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการด้วย 

- - - 

๑.๒ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ ครั้งที่ ๒ 

ทราบ - - - 

๑.๓ การจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ - - - 

๑.๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ได้รับจัดสรรอัตรากําลังทดแทนคืนจากสํานัก

งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย 

ทราบ - - - 

๑.๕ สถานภาพโครงการพัฒนาวิชาการ ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ - - - 

๑.๖ แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 

ทราบ - - - 

      ระเบียบวาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

                                ไม่มี 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 

 

แนวทางการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เพื่อการบริหารอัตราที่คงเหลือและถือเป็นอัตราส่วนกลางของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เห็นชอบแนวทางการบริหารอัตราที่คงเหลือและถือเป็น

อัตราส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 

๑๖ อัตรา โดยให้คณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญส่วนงานที่เป็นเจ้าของ

อัตรากําลังเดิม และส่วนงานที่เสนอขออัตรากําลังใหม่

เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นในการ

ขอรับจัดสรรอัตรากําลัง เป็นกรณีไป 

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนอธิการบดี 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๑๐๘๓๐ 

 ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐ 

๔.๒ 

 

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าให้บริการในการดําเนินการบริการวิชาการ 

และกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ และการจัด 

สรรเงินการดําเนินการบริการวิชาการ ของสํานักทะเบียนและประมวลผล 

อนุมัติ (ร่าง) ประกาศฯ ทั้ง ๒ ฉบับ โดยให้ตัดความข้อ 

๑.๔.๒ ใน (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง กําหนดอัตราค่าเบี้ย

ประชุม ค่าตอบแทน คา่สมนาคุณ และการจัดสรรเงิน

การดําเนินการบริการวิชาการ สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกทั้งข้อ  

ก่อนดําเนินการออกประกาศต่อไป 

- จัดทําประกาศ มก.

เสนออธิการบดีลงนาม 

จํานวน ๒ ฉบับ 

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

ผู้อํานวยการสํานัก

ทะเบียนและประมวลผล 

-ฝ่ายเลขานุการ

 

 

-ฝ่ายเลขานุการ 

-ประกาศ มก. 

ลว. ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๐ 

 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๑๐๙๘๗ 

 ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐ 

๔.๓ 

 

 

การขออนุมัติหลักการให้ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ต่อสัญญาเช่า

ร้านค้า 7-ELEVEN จํานวน ๒ จุด ณ วิทยาเขตกําแพงแสน 

อนุมัติหลักการ โดยให้เช่าพื้นที่เป็นระยะเวลา ๓ ปี 

และคํามั่นจะให้เช่าต่อไปอีก ๒ ปี 

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์

และสื่อสารองค์กร 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๑๐๘๓๑ 

 ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐ 

๔.๔ การขออนุมัติหลักการให้เช่าพื้นที่อาคารทวีญาณสคุนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติหลักการตามเสนอ - จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์

และสื่อสารองค์กร 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๑๐๘๓๒ 

 ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐ 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๕ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการไปปฏิบัติงานของ

บุคลากรเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เห็นชอบโดยขอให้ปรับแก้ไขชื่อข้อบังคับจากเดิม เป็นใช้

ชื่อว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ

ไปปฏิบัติงานของบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัย...” และตัดข้อ ๖ (๑) การไปเพิ่มพูนความรู้

ทางวิชาการ ให้ไปออกหลักเกณฑ์เฉพาะในเรื่องดังกล่าว 

ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

- - - 

๔.๖ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent 

Mobility) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เห็นชอบ โดยออกประกาศได้ไม่ก่อนข้อบังคับฯ ในวาระ 

๔.๕ ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

- - - 

๔.๗ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกําหนดวันทํางาน 

การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เห็นชอบตามเสนอ - - - 

๔.๘ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ และร่างประกาศฯ เรื่อง แบบสัญญาอนุญาตให้พนักงาน

มหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และแบบสัญญาค้ําประกนั 

ขอให้นํามาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคราวต่อไป - - - 

๔.๙ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

เห็นชอบตามเสนอ - - - 

๔.๑๐ การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการต่อเวลาราชการให้แก่

ข้าราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เห็นชอบตามเสนอ - - - 

๔.๑๑ การขออนุมัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยหลังเกษียณอายุ

กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์เต็มเวลา ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุมัติตามเสนอ

๔.๑๒ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

ให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ 

อนุมัติตามเสนอ - - - 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๑๓ การขอความเห็นชอบเงินประจําตําแหน่งบริหารของข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา 

เห็นชอบตามเสนอ - - - 

๔.๑๔ การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา เป็นกรณีพิเศษ 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๕ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการคัดเลือก 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๖ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๗ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

ประเภทคณาจารย์ประจําให้ได้รับตามคุณวุฒิ 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๘ การขออนุมัติปรับกรอบคุณวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๙ การขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๒๐ การลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ) เห็นชอบตามเสนอ - - - 

๔.๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการลดจาํนวนหลักสูตร หรือควบรวมหลักสูตร   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เนื่องจากตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๙ 

(๑) และ (๕) ได้ระบุให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการวิชาการในการเสนอแนะการกําหนด

นโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

ต่ออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติ

หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง 

การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา จึง

เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ พิจารณาเสนอแนะแนวทางการลดจํานวน 

 

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ  

-ฝ่ายเลขานุการ

 

 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๑๐๙๘๙ 

 ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐ 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๒๑ 

(ต่อ) 

 หลักสูตร หรือควบรวมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

แล้วนําเสนอต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาต่อไป  

   ทั้งนี้ ขอให้สํานักทะเบียนและประมวลผลจัดส่งข้อมูล

นิสิตทั้งหมดระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จําแนก

ตามหลักสูตร ย้อนหลัง ๔ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - 

๒๕๖๐) ให้ทุกคณะวิชาตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูล ก่อนนําเสนอคณะกรรมการวิชาการเพื่อใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย 

๔.๒๒ การขออนุมัติหลักการให้นิสิตที่สําเร็จการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุมัติหลักการให้นิสิตที่สําเร็จการศึกษาในภาคต้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้รับอนุมัติปริญญาจากสภา

มหาวิทยาลัยแล้ว สามารถเข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ 

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

-ฝ่ายเลขานุการ

 

 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๑๐๙๘๘ 

 ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐ 

๔.๒๓ รายงานงบแสดงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิ้นสุด 

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ประธานฯ ขอให้นําวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุม

คราวต่อไป 

- - - 

๔.๒๔ รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สําหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสํานักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน (ลับ) 

ประธานฯ ขอให้นําวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุม

คราวต่อไป 

- - - 

๔.๒๕ การขออนุมัติโครงการนําร่องพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขและ

คุณภาพชีวิตเชิงยุทธศาสตร์ 

เห็นชอบในหลักการ - จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายการเงิน  

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๑๐๙๙๐ 

 ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐ 

 

 

 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการและเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้ 

   ๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 

   ๒. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๒ รายวิชา 

   ๓. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม  

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   ๔. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

พฤกษศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   ๕. อนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและ

กระดาษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   ๖. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ครั้งที่ ๖ ในระดับปริญญาตรี จํานวน ๘,๖๖๗ คน 

ทราบ - - - 

๕.๒ รายงานผลการทดสอบ KU-EXITE และ TOEIC ของนิสิตมหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ทราบ - - - 

๕.๓ การบรรยายพิเศษ เรื่อง Digital Transformation สําหรับผู้บริหาร ทราบ - - - 

๕.๔ รายงานการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ทราบ - - - 

๕.๕ รับทราบการยกเลิกข้อตกลงงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ทราบ - - - 

๕.๖ การนําร่องให้บริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะไร้สถานีจอด 

MOBIKE Smart BIKE Sharing) แก่นิสิต และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทราบ - - - 



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๗ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ทราบ - - - 

๕.๘ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทาง

วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ทราบ - - - 

๕.๙ สํานักงานประกนัคุณภาพรายงานสรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

และผลการวิเคราะห์ 

ทราบ - - - 

      ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
๖.๑ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ม. 

แจ้งที่ประชุมทราบ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดไปเยี่ยม

ส่วนงานต่าง ๆ และพบปะคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร  

และนิสิต เพื่อรับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิด 

สําหรับนํามาประกอบการหารือกับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมี

กําหนดการเดินทางไปเยี่ยมส่วนงานต่าง ๆ ดังนี้ 

   วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.     เยี่ยมและประชุมปรึกษา ณ วิทยาเขต 

                                        ศรีราชา 

   วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.     เยี่ยมและประชุมปรึกษา ณ วิทยาเขต 

                                        เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ทราบ - - - 

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง   
 


