
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที ่๑/๒๕๖๕ 

วันจันทรที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ              

๑.๑.๑ การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรในสถานการณ 

Covid-19 

ทราบ - - - 

๑.๑.๒ นโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๖๕ ทราบ - - - 

       ๑.๒  เร่ืองที่เลขานุการแจงใหทราบ 

๑.๒.๑ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง 

การกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การกําหนด

วันหยุดราชการเพิ่มเปนกรณีพิเศษ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕    

ทราบ    

๑.๒.๓ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ 

วันจันทรที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๔ ปฏิทินงานพิธีการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทราบ - - - 

๑.๒.๕ โครงการเพิม่ศาสตราจารยแบบกาวกระโดด ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๑๓ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔  

รับรองรายงานการประชมุโดยไมมีขอแกไข - - - 



 

 
๒ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ ไมม ี - - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ การพิจารณาการแบงหนวยงานภายในสวนงานของมหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักการ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในสวนงาน

ของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี เพ่ือใหการออกประกาศเปนไป

ดวยความถูกตองเรียบรอย ขอใหสํานักงานมหาวิทยาลัย

มอบกองแผนงานจัดทําหนังสือแจงสวนงานตาง ๆ 

เพ่ือยืนยันขอมูลโครงสรางหนวยงานภายในของ 

สวนงานอีกครั้ง แลวใหสํานักงานมหาวิทยาลัยนําราง

ประกาศท่ีผานความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ม. 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

และรางประกาศที่ปรับแกไขตามขอมูลที่สวนงาน

ยืนยัน นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

  

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๙๑ 

ลว. ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๒ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการ

ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พ.ศ. .... 

ไดพิจารณาแลว มีขอสังเกต และมีมติใหปรบัแกไข

ความในขอ ๑๓ และใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วาดวยการตรวจสอบ

ภายในของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พ.ศ. ....  

ตามที่แกไข และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาตอไป  (รายละเอียดในรายงานการ

ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕) 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

  

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๙๖ 

ลว. ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๓ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย 

การบริหารศูนยทดสอบประตู หนาตาง และระบบผนังกระจกสําหรบั 

งานอาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พ.ศ. .... 

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวทิยาลัย 

เพ่ือพิจารณาตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

  

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๙๕ 

ลว. ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ 



 

 
๓ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๔ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย 

การบริหารอาคารธุรกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. .... 

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วาดวยการบริหารอาคารธุรกจิศึกษา คณะวิทยาการ-

จัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

พ.ศ. .... โดยใหเพิม่องคประกอบคณะกรรมการบริหาร 

ในขอ ๖ ใหมี รองอธิการบดี เปนที่ปรึกษา เพ่ือให 

การกํากับดูแล และติดตามการดําเนินงานของอาคาร

ธุรกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินไปดวยความ

เรียบรอย สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

และบรรลตุามวตัถุประสงคของอาคารธุรกิจศึกษา 

และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

  

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๙๔ 

ลว. ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๕ การขออนุมัติหลักเกณฑและวิธีการจัดทํางบประมาณ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ประจําปบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดลีงนาม 

-แจงเวียนผานระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๒๗ 

ลว. ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๖ การขออนุมัติหลักเกณฑและแนวทางการบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ฉบับท่ี ๒ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดลีงนาม 

-แจงเวียนผานระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๒๖ 

ลว. ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๗ การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑการใหเงนิรางวัลผลงานวิจยั

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดลีงนาม 

-แจงเวียนผานระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝายเลขานกุาร -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๓๐ 

ลว. ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕ 



 

 
๔ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๘ การขออนุมัติกําหนดอตัราคาเบี้ยประชุมสาํหรับคณะกรรมการอุทธรณ

และรองทุกข ประจาํมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดลีงนาม 

-แจงเวียนผานระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๒๕ 

ลว. ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๙ การขออนุมัติงบประมาณคาใชจายงานเกษตรแฟร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เปนงบอุดหนุนทั่วไป 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจงมต ิ

 

ฝายเลขานุการ บันทกึที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๘๙ 

ลว. ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๑๐ การขออนุมัติปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ อนุมัติตามเสนอ -จัดทําบันทึกแจงมต ิ

 

ฝายเลขานุการ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๙๐ 

ลว. ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๑๑ การขออนุมัติกําหนดอตัราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย สาํหรับ

นิสิตโครงการหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสรมิ 

การเรยีนรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

อนุมัติอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ตาม (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนด

อัตราคาธรรมเนยีมการศึกษาแบบเหมาจาย สําหรับ

นิสิตโครงการหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสงเสรมิการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา

สังคม (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลยั 

เพ่ือพิจารณาอนมุัติโครงการตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๙๓ 

ลว. ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๑๒ การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร (ภาคภาษาอังกฤษ) 

และหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

ทรัพยากร (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

ทรัพยากร คณะเศรฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดลีงนาม 

-แจงเวียนผานระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๒๙ 

ลว. ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๕ 



 

 
๕ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๓ การขออนุมัติลดหยอนคาใชจายทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิต 

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรศนูยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๒) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดลีงนาม 

-แจงเวียนผานระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๒๘ 

ลว. ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๑๔ การพิจารณาเลือกกรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหารเปนคณะกรรมการ

อุทธรณและ รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.อ.ม.) 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตเิลือก ผูชวยศาสตราจารย

วิศิษฐ  ลิ้มสมบุญชัย  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร เปน

กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร (ก.อ.ม.) 

- กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๑๕ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนง 

ที่มีเหตุพิเศษสําหรับ ผูดํารงตําแหนงนิติกร 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการ 

ประกอบดวย 

๑. รองอธิการบดฝีายประบรหิาร    ประธานกรรมการ 

๒. คณบดีคณะเกษตร                          กรรมการ 

๓. รศ.ปราโมทย ลําใย                          กรรมการ 

๔. ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย      กรรมการ  

๕. ผศ.สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา          กรรมการ 

- กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๑๖ การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวชิาการ 

โดยการคัดเลือก จํานวน ๑๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๑๗ การขออนุมัติบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

และชวยวิชาการ โดยการคดัเลือก ๘ สวนงาน จํานวน ๒๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๑๘ การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ จํานวน ๑ อัตรา 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๑๙ การขออนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบตังิานตอเนื่องตามขอ ๓๕  

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 



 

 
๖ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๐ การขออนุมัติกําหนดตําแหนงระดบัเชี่ยวชาญในสวนงาน  

จํานวน ๖ ตําแหนง 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๑ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนนุและชวยวชิาการ 

จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๒ การขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 

ใหดํารงตําแหนง ระดับชํานาญการ ๕ สวนงาน จํานวน ๖ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๓ การขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายไดกลุมวิชาการ  

ประเภทคณาจารยโรงเรียนสาธติ ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ 

จํานวน ๑๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๔ การขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายไดสายสนับสนุนและ

ชวยวิชาการ ใหดํารงตําแหนงระดบัชํานาญงาน และชํานาญการ  

๔ สวนงาน จํานวน ๑๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๕ การขออนุมัติเปล่ียนตาํแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  

จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๖ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยคณุสมบัติ 

หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการสาํหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๕ และ (ราง) ขอบังคับฯ 

สําหรับขาราชการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณา

อนุมัติตามเสนอตอไป 

 

- กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๗ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ 

เปนอาจารย จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๘ การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยหลักเกณฑ

การใหบริการงานวิชาชีพสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ภายในมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวทิยาลัย 

เพ่ือพิจารณาตอไป 

 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

เลขานุการสภามหาวิทยา

   

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๙๒ 

ลว. ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รายงานผลการขออนุญาตเขาทําประโยชนที่ดินเขาน้ําซับ ทราบ  - - - 



 

 
๗ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๕.๒ รายงานสรุปประเด็นแลกเปลี่ยนเรยีนรูและขอเสนอแนะทีไ่ดจากโครงการ

สัมมนากิจการนสิิตสญัจร 

ทราบ  - - - 

๕.๓ รับทราบความคืบหนาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารยที่

บรรจุโดยมผีลการทดสอบภาษาองักฤษต่ํากวาที่หลักเกณฑกําหนด  

เปนกรณีพิเศษ จํานวน ๑ ราย 

ทราบ  - - - 

๕.๔ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานและรายงานฐานะการเงนิกองทุน 

สวัสดภิาพบุคลากร มก. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ  - - - 

๕.๕ รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ 

ทราบ  - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

                   ไมม ี

     ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องลับ  

๗.๑ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได (ลับ) เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 

                                                             


