
๑ 

 

สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐ 

  วันจันทรที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วาระที่ เร่ือง มติที่ประชุม งานที่ตองดําเนินการ ผูปฏิบัต ิ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ  

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

๑.๑.๑ การตรวจเยี่ยมสวนงานตางๆ ของนายกสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ทราบ และประธานฯ แจงใหทราบเพิ่มเติม 

(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ 

๖/๒๕๖๐) 

 

- 

 

- 

 

- 

๑.๑.๒ การประชุมหารือกับผูบริหารสถานีวิทยุ ม.ก.  

และผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ทราบ - - - 

๑.๑.๓ การประชุมสัมมนาอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  

ทราบ  

 

- - - 

๑.๑.๔ การรายงานสถานภาพทางการเงิน การหา

ผลประโยชน และผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร   

ทราบ - - - 

๑.๑.๕ การวางแผนการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

ทราบ และประธานฯ ขอใหรักษาการแทนอธิการบดี

นําเสนอขั้นตอนการดําเนินการและรางขอบังคับวา

ดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุ มหาวิทยาลัย.... 

พ.ศ. .... ตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  

๗/๒๕๖๐ วันจันทรที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบความคืบหนาในการ

ดําเนินการ 

 

- จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๗๑๖ ลว. ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐  



 
 

๒ 
 

วาระที่ เร่ือง มติที่ประชุม งานที่ตองดําเนินการ ผูปฏิบัต ิ ผลการดําเนินงาน 

 
๑.๑.๖ ขอเชิญเขารวม TAG FORUM/เสวนา สสมท ครั้งที่ ๒ 

เรื่อง “กระทรวงอุดมศึกษาจะแกปญหาไดจริงหรือ” 

ทราบ - - - 

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ 

๑.๒.๑ การชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

ทราบ 

 

- 

 

- 

 

- 

๑.๒.๒ การลงนามในบันทึกความเขาใจ เรื่อง สิทธิความเปน

เจาของกรรมสิทธ์ิและความรวมมือในการใชอาคารศูนย

สถานการณจําลองทางการแพทยทหาร เพื่อประโยชน 

ดานการเรียนการสอนแพทยศาสตรและการแพทยระหวาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับกองทัพบก 

ทราบ - - - 

๑.๒.๓ การจัดงาน “ตลาดนัดเปดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยพบผูใช” 

ทราบ  

 

- - - 

 ๑.๒.๔ สรุปสถานการณในชวงประสบอุทกภัยของวิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

ทราบ - - - 

 ๑.๒.๕ รายงานผลการเขารวมกิจกรรมและการประกวด 

ดนตรีโลก ครั้งที่ ๑๘ (18th World Music Contest)  

ของวง Kasetsart University Wind Symphony & Nontri 

Orchestra Wind   

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๒ การรับทราบการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันจันทรที่ ๒๖ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓๘ หนา  

ใหแกไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันจันทรที่ ๒๖ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดในรายงาน 

การประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐)  

- 

 

 

- - 

 



 
 

๓ 
 

วาระที่ เร่ือง มติที่ประชุม งานที่ตองดําเนินการ ผูปฏิบัต ิ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองติดตามมติสภามหาวิทยาลัย  

๓.๑ รายงานคืบหนาการสรรหาผูบริหารสวนงาน  

จํานวน ๙ สวนงาน 

ทราบ และกรรมการไดใหขอสังเกต (รายละเอียดใน 

รายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐)  

- - - 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่อง    

๔.๑ การขออนุมัติเปดโครงการความรวมมือการจัดการเรียน 

การสอนสองปริญญา (Double Degree) ของคณะ

วิทยาศาสตร 

อนุมัติ  - จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๖๙๐ ลว. ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๒ การขออนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วาดวยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุมัติ โดยมีขอแกไขและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ 

๖/๒๕๖๐)  

- จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๗๕๐ ลว. ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เห็นควรใหมหาวิทยาลัยไปพิจารณารวมกับ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธาน

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง   

- 

 

- - 

 

๔.๔ การปรับโครงสรางสวนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอใหมหาวิทยาลัยนําเสนอความคืบหนาการปรับ 

โครงสรางสวนงานของมหาวิทยาลัยในการประชุม 

ครั้งตอไป 

- 

 

- - 

 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเชิงนโยบาย  

๕.๑ การพัฒนาหลักสูตรและใหบริการสังคม มอบ นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ นายลักษณ  วจนานวัช กรรมการสภา  

- - - 

 



 
 

๔ 
 

วาระที่ เร่ือง มติที่ประชุม งานที่ตองดําเนินการ ผูปฏิบัต ิ ผลการดําเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และ นายวิฑูรย  สิมะโชคดี 

นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน

พระบรมราชูปถัมภ (ส.มก.) รวมหารือเพื่อพิจารณา

แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และมอบรักษาการ

แทนอธิการบดีสรุปผลการดําเนินการงานเก่ียวกับแนว

ทางการพัฒนาหลักสูตรและการใหบริการสังคมที่

มหาวิทยาลัยดําเนินการอยู ณ ปจจุบัน เพื่อจะไดรวบ

รวบและนําไปหารือในการประชุมปรึกษา (Retreat) 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐  

วันจันทรที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตอไป  

ทั้งน้ี ที่ประชุมฯ ไดมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

เพิ่มเติม (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐) 

   

๕.๒ การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เห็นชอบใหสภามหาวิทยาลัยจัดประชุมปรึกษา 

(retreat) แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันจันทรที่ ๒๕ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดในรายงาน 

การประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐)  

- 

 

- - 

 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

๖.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูบริหารสวนงาน    อนุมัตแิตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูบริหารสวนงาน 

จํานวน ๕ สวนงาน ไดแก คณะเกษตร คณะบริหาร-

ธุรกิจ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน สํานัก  

- - - 



 
 

๕ 
 

วาระที่ เร่ือง  มติที่ประชุม งานที่ตองดําเนินการ ผูปฏิบัต ิ ผลการดําเนินงาน 

  หอสมุด กําแพงแสน และสํานักบริการคอมพิวเตอร 

(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. ครั้งที่ 

๖/๒๕๖๐)  

   

๖.๒ การขออนุมัติใหความเห็นชอบตําแหนงและจํานวนตําแหนง  

ที่กําหนดเพิ่มขึ้นเพื่อใหไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท

ผูบริหารที่มีวาระของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 อนุมัติ - จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๗๕๑ ลว. ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐ 

 

๖.๓ การขออนุมัติแผนการรับนิสิตใหม (ปการศึกษา ๒๕๖๒ - 

๒๕๖๕) แผนจํานวนนิสิตทั้งหมด (ปการศึกษา ๒๕๖๒ - 

๒๕๖๕) และแผนจํานวนนิสิตผูสําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 

๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุมัติ และมีขอสังเกต (รายละเอียดในรายงานการ

ประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐) 

- จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓  

/๗๕๒ ลว. ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐ 

๖.๔ การขออนุมัติหลักการเบิกจายเงินชําระคืนเงินคากอสราง

อาคารใหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จํากัด 

ถอนเรื่อง และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

๗/๒๕๖๐ วันจันทรที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

- - - 

 

๖.๕ การขออนุมัติแนวปฏิบัติการขออนุมัติการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program) 

ภายใตความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาตางประเทศกับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุมัติ - จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๖๒๐ ลว. ๓ ส.ค. ๒๕๖๐ 

 

๖.๖ การขออนุมัติเปดสอนโครงการความรวมมือจัดการเรียน 

การสอนสองปริญญาของคณะประมงและคณะอุตสาหกรรม-

เกษตร จํานวน ๔ โครงการ 

อนุมัติ - จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๖๒๑, ๖๒๒ ลว. ๓ ส.ค. 

๒๕๖๐ 

๖.๗ การขออนุมัติเปดหลักสูตรใหมเพื่อทดแทนหลักสูตรใชรวม 

จํานวน ๑๖ หลักสูตร 

อนุมัติ - จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๗๓๔, ๗๓๕, ๗๓๖, ๗๓๗, 

๗๓๘ ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๐ 



 
 

๖ 
 

 

วาระที่ เร่ือง มติที่ประชุม งานที่ตองดําเนินการ ผูปฏิบัต ิ ผลการดําเนินงาน 

๖.๘ การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม ปรับปรุงรายวิชา ปดรายวิชา 

และเปล่ียนแปลงรหัสวิชา จํานวน ๕๕ รายวิชา 

อนุมัติ - จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๖๒๓ ลว. ๓ ส.ค. ๒๕๖๐ 

๖.๙ การเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๑๑๒ หลักสูตร อนุมัต ิ - จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๖๔๐, ๖๔๑, ๖๔๒, ๖๔๓, 

๖๔๔, ๖๔๕, ๖๔๖, ๖๔๗, 

๖๔๘ ลว. ๓ ส.ค. ๒๕๖๐ 

/๗๑๑, ๗๑๒, ๗๑๓, ๗๑๔, 

๗๑๕ ลว. ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐ 

/๗๓๐, ๗๓๑, ๗๓๒, ๗๓๓ 

ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๐ 

/๗๓๙, ๗๔๐ ลว. ๑๙ ส.ค. 

๒๕๖๐ 

๖.๑๐ การขออนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ

ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓๑ หลักสูตร 

อนุมัติ - จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๖๕๐, ๖๕๑, ๖๕๒, ๖๕๓, 

๖๕๔, ๖๕๕, ๖๕๖, ๖๕๗,  

๖๕๘, ๖๕๙, ๖๖๐, ๖๖๑, 

๖๖๒ ลว. ๘ ส.ค. ๒๕๖๐ 

๖.๑๑ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อรับนิสิต

ตางชาติเขาศึกษาในหลักสูตร    

อนุมัติ - จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๖๙๑ ลว. ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐ 

๖.๑๒ การขออนุมัติแกไขคุณสมบัติผูเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมงและ

เทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาติ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุมัติ 

 

- จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๖๗๖ ลว. ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐ 



 
 

๗ 
 

วาระที่ เร่ือง มติที่ประชุม งานที่ตองดําเนินการ ผูปฏิบัต ิ ผลการดําเนินงาน 

๖.๑๓ การขออนุมัติเปล่ียนแปลงคุณสมบัติผูเขาศึกษาหลักสูตร 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗  

อนุมัติ 

 

- จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๖๗๗ ลว. ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐ 

 

๖.๑๔ การขออนุมัติเปล่ียนแปลงคุณสมบัติผูเขาศึกษาหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

ทางสัตวแพทย หลักสูตรนานาชาติ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุมัติ 

 

- จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๖๗๘ ลว. ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐ 

๖.๑๕ การขออนุมัติแกไขการพิมพรหัสวิชาผิดในหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดลอม  

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุมัติ 

 

- จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ 

 

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๖๗๙ ลว. ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐ 

๖.๑๖ การขออนุมัติยกเลิกการใชหลักสูตรรวมหลักสูตรศิลปศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

อนุมัติ - จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๖๘๐ ลว. ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐  

๖.๑๗ การขออนุมัติปดหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร  อนุมัติ - จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๖๘๑ ลว. ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐  

๖.๑๘ การขออนุมัติยืมรายวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษา 

ตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร  

อนุมัติ - จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๖๘๒ ลว. ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐  

๖.๑๙ การขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๕ ในระดับบัณฑิตศึกษาและ 

ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑,๐๖๖ คน 

อนุมัติ - จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๖๘๓ ลว. ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐  

       ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ (ไมมี) 

       ระเบียบวาระที่ ๘ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ  

๘.๑ รายงานการจายเงินรายไดกรณีวงเงินเกิน ครั้งละ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนเมษายน - พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓ รายการ  

ทราบ - - - 



 
 

๘ 
 

 

 

                    ท่ีมาขอมูล : สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-meeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri 

วาระที่ เร่ือง มติที่ประชุม งานที่ตองดําเนินการ ผูปฏิบัต ิ ผลการดําเนินงาน 

๘.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่  

๗/๒๕๖๐ วันจันทรที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

ทราบ - - - 

๘.๓ แจงมติคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.อ.ม.) (ลับ) 

ทราบ - จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๗๕๔ ลว. ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐  

๘.๔ รายงานผลการสอบสวนทางวินัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินรายได (ลับ)  

ทราบ - จัดทําบันทึกแจงมติ 

- เสนอเลขานุการลงนาม 

- ฝายเลขานุการ - บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๔๓ 

/๗๕๓ ลว. ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐  


