รายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2559
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องพลบดี 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
**************
ผู้มาประชุม
ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจําวิทยาเขตเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ
1.ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
5.ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
9.นายชุมพล วงศ์คําจันทร์
13.ดร.ปนัดดา จีนประชา
17.น.ส.อรรณพร สุริโย
21.นายธนกร ปัญญาวงศ์
25.นายโกสินท์ มณีอินทร์
29.นางต้องตา แสงใหม่
33.นางศรีพรรณ เตจะสาร
37.นายกฤษณพร ตารินทร์
41.นายอดุลย์ศักดิ์ จินะโพธิ์
45.ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์
49.นายทักษ์ดนัย กาญจนากร
53.นายโชคชัย ปัญญาคํา
57.นายยุทธการ ขาววรรณา
61.นายชานนท์ ศิริประยงค์
65.น.ส.กุสุมา บัวใหญ่
69.น.ส.กมลา ชัยพร
73.น.ส.สิรีลักขณ์ ร่มพล
77.น.ส.ดรรชนี ชัยกุลธนกิจ
81.นายนวพล นําบุญจิตต์
85.น.ส.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
89.น.ส.พัชรินทร์ ปวงคําตื้อ
93.น.ส.ณีรวรรณ์ มาตรไพจิตร
97.นายวรุจน์ ธัญญเจริญ
101.นายกฤติพงศ์ พวงสุวรรณ
105.นายจิรวัฒน์ นาวาจักร์
109.นายรณชัย อภิวงศ์งาม
113.นายรัชชานนท์ แสงอ้าย
117.น.ส.นุชนันท์ ขมินธกูล
121.น.ส.วรรณวิศา วงศ์สิงห์
125.น.ส.รําไพพรรณ เทียนทอง
129.นางแสงหล้า ยศ
133.นายประเสริฐ โพธิ์กุล
137.นางกนกวรรณ ชุตินทราศรี

2.ผศ.ดร.สมชาย กุลโสภิต
6.นายสุรชัย พันธ์กําเนิด
10.ผศ.วรวิทย์ ตาปิง
14.นายอรรถพร คําพวง
18.น.ส.ประภาศิริ กลางพอน
22.น.ส.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
26.นายเปรม วาทบัณฑิตกุล
30.น.ส.วิมาลา จิตรีชาติ
34.นายอนุพันธ์ นําบุญจิตต์
38.นายชูชัย ไชยวงศ์
42.น.ส.สุรัชนา วงศ์หาญ
46.นายอนุชา กิติชัยชาญ
50.นายอภิชาต โชติชื่น
54.นายสุรพงษ์ หรรษา
58.นายสรายุธ สมบูรณ์
62.นายสมชาย บุญลอย
66.นายปรัชญา ชมสะห้าย
70.น.ส.บุศบา ปินตา
74.น.ส.รุ่งนภา โท๊ะทองซิว
78.น.ส.นวลศรี จันทร์พเนตร
82.นางภิชชาภร ปัญญาคํา
86.น.ส.แสงเดือน สว่างวัล
90.น.ส.ปาลิดา เปรมใจ
94.นายสมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
98.นายธันวา พิสดาร
102.นายคณิต นางเมาะ
106.น.ส.ภัสสรัลพร รัตน์นันต์
110.นายหริพล แสนพรหม
114.นายอภิสิทธิ์ จักรสุวรรณ์
118.น.ส.เพชรชา ฟูอ้าย
122.น.ส.พันธมน ใจเสมอ
126.นายวิชญ์ธินันท์ ขาลสุวรรณ
130.นางอุไรวรรณ พุทธเหมาะ
134.น.ส.รัตติญา คําขัติ
138.นางนาลี ปอตุ้ย

3.ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
7.น.ส.ลักษณาพร ปัญญาวงศ์
11.นายเฉลียว เงาะหวาน
15.นายดุสิต สุขประเสริฐ
19.นายอลงกร นําบุญจิตต์
23.น.ส.ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
27.น.ส.กุลชาดา ศรีใส
31.น.ส.ณิชชา สกุลชาญ
35.นางสายพิน กันนา
39.นางทัศนีย์ เลิศรัตน์
43.นายพิชัย บุญเติง
47.นายเรวัตร นาวาจักร์
51.นายเดิมพัน บริบูรณ์
55.นายธนัช นําบุญจิตต์
59.นายสุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
63.นายธรรมนันท์ ไชยานนท์
67.น.ส.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
71.น.ส.ศิริญญา ศิรรัตนโรจน์
75.น.ส.วาสนา แก้วทิพย์
79.นายวรพงษ์ แสวานี
83.น.ส.ศศิจันทร์ ชาวนา
87.นายวรากร คําปลิว
91.นางรินใจ ปัญญาวงศ์
95.นายศุภกร ลาภกองศิลป์
99.นายชาติชาย จินะโพธิ์
103.นายพงค์ศักดิ์ หยางรุ่งรวิน
107.นายพรหมพิพัฒน์ ปรีชาวัย
111.น.ส.สุภาพัน กันธมา
115.นายอาทิตย์ รวมสุข
119.นางพัชรี เนียมแก้ว
123.น.ส.เยาวเรศ ธรรมจี๋
127.นางอําพร จันระวังยศ
131.นางยุพิน ทองหลอม
135.น.ส.เจนจิรา ปอบุญ

4.นายอวยพร วิภาเวชพร
8.รศ.สุดยอด ชมสะห้าย
12.น.ส.เสาวรส โพธิ์จันทร์
16.นางพิมภา อิ่มสําราญรัชต์
20.นางทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
24.น.ส.สุวลักษณ์ โลหกุล
28.นายพีรพล นวพันธ์จิรา
32.นายประยวน พุ่มจําปา
36.นายเอกลักษณ์ ระมิงค์วงศ์
40.นายสมพล แซ่อึ้ง
44.นายสุเทพ อินตา
48.นางพรพรรณ กาญจนากร
52.น.ส.กาญจนา รัตนประชารมย์

56.นายเศรษฐโชค สิริภักดีกุล
60.น.ส.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
64.น.ส.พิมพิไล เพาะเจาะ
68.น.ส.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
72.นายสันติ นิ่มมงคลศิลป์
76.น.ส.จิณณพัต ไชยสว่าง
80.น.ส.เปรมวรา แก้วชมพู
84.น.ส.สุพรรณี อินทนนท์
88.นายธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์
92.นายอาทิตย์ บุญเซ่ง
96.นายฤทธิเดช อาภรณ์
100.น.ส.อัญญาดา อนุวงศ์เจริญ
104.น.ส.ตรีวิจิต แก้วไพจิตต์
108.นายสุรเชษฐ์ อารมณ์รื่น
112.น.ส.วิภาพรรณ เจริญศิริ
116.น.ส.ศิริลักษณ์ ทามงคล
120.นายยุทธพร วงศ์วิชิต
124.น.ส.โสภิตา วงศ์วิชิต
128.นางวารุณี โต๊ะหน้ะ
132.นางข่อง ลุงมะ
136.นางมาสุ่ย ปอยี

ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุมฯ
1. ผศ.ดร.ภัททิยา โพธิมู
2. ผศ.วนิดา โนรา
3. ดร.ลัดดา เรืองมโนธรรม
4. นายบุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
5. นายทรงศิริศักดิ์ สารศิลป์
6. นายวิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
7. นางฐิติมา ผ่องผึ้ง
8. ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
9. น.ส.กัลลิกา นาคะพงษ์
10. น.ส.วรางคณา สารศิลป์

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ

11. ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
12. ดร.สุธีรา ราษฎรินทร์
13. ผศ.ดร.สุรพล วงษ์สถิตย์
14. นางวรพรรณ พรนิมิตร
15. นายณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
16. ว่าที่ ร.ต.วิทวัส แดงสนั่น
17. นายวัฒนา แก้วไพจิตต์
18. นายสมชาย อาจหาญ
19. นางอรพินท์ อินทชัย

ลาป่วย
ลาพักผ่อน
ลากิจ
ติดราชการ
รายงานด้วยบันทึกฯแล้ว
รายงานด้วยบันทึกฯแล้ว
รายงานด้วยบันทึกฯแล้ว
รายงานด้วยบันทึกฯแล้ว

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์)
1) รองอธิการบดีฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย ดําเนินการกรณีคดีลักทรัพย์ตู้บริจาคของสถาบันฯ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 23.00 น. มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทําความดีในครั้งนี้ คือ ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย,
นายเอกลักษณ์ ระมิงค์วงศ์, นายพรหมพิพัฒน์ ปรีชาวัย, นายชาติชาย จินะโพธิ์ และยาม 2 คน
2) การมอบการ์ดอวยพรวันเกิดผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์
3) ฉายภาพวีดิทัศน์ผลงานในรอบเดือนที่ผ่านมา/สํานักงบประมาณเข้าตรวจเยี่ยม/การเลี้ยงสังสรรค์ 10 สถาบันฯ/การตรวจ
การจ้างห้องน้ํา 7 ห้อง อาคารมาร์ติน/ กยศ.รวมใจ/การติดตั้ง WIFI ทุกชั้นของอาคารมาร์ตินและอาคารวิทยบริการ-ห้องปริญญาโท 2 ห้อง/
ห้องประชุมนําบุญจิตต์/การปรับปรุงท่อระบายน้ํา/ฯลฯ
4) การมาปฎิบัติราชการ ขอให้ทุกคนหลังจากเซ็นต์ชื่อทํางานแล้วให้อยู่ดูแลงานที่รับผิดชอบก่อน มีหลายหน่วยงานที่ใช้สแกนนิ้ว
แทนการเซ็นต์ชื่อทํางาน แต่สําหรับ สพล.ชม. จะใช้การเซ็นต์ชื่อทํางานแบบนี้ไปก่อน ดังนั้นขอความร่วมมือทุกคนด้วย
5) ได้จัดทําศักยภาพในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ.....ส่งไปยังส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกัน
6) สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ใน สพล.ชม.เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2559
มีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 505 คน ได้รับโลหิตบริจาค จํานวน 406 ยูนิต คิดเป็นปริมาตร 213,200 ซีซี
7) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
เลี้ยง 10 สถาบันฯ ณ ห้องอาหารเมาเท่นวิว โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
8) การมอบอํานาจจากอธิการบดี เรื่องการขอใช้ที่ดินราชพัสดุ ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬา....
9) คุรุสภาได้กําหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูรับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําปี พ.ศ.2558 นายธนกร ปัญญาวงศ์
บุคลากรของ ของสพล.ชม. ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย โดยกําหนดให้มีพิธีมอบรางวัลในวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วันที่ 5 กุมภาพันธ์
2559
10) การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2558 นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ บุคลากรสังกัด สพล.ชม.ได้รับการคัดเลือก และ
กําหนดมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
11) สถาบันการพลศึกษา ได้กําหนดให้มีพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2556 – 2557 ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
ระเบียบวาระที่ 2
2.1 ฝ่ายบริหาร
1) แนะนําบุคลากรใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนและพัฒนา นางพัชรี เนียมแก้ว และผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพาย นายวิชญ์ธินันท์
ขาลสุวรรณ
2) การอยู่เวรยามรักษาการณ์ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ควบคู่ไปกับยามรักษาความ
ปลอดภัยของ สพล.ชม. เพื่อป้องกันทรัพย์สินต่าง ๆ
3) จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว/อู้กําเมือง/แต่งกายพื้นเมือง เพื่อฉลอง 770 ปีเมืองเชียงใหม่
ขอความร่วมมือในส่วนราชการแต่งกายแบบพื้นเมือง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาด้วย
4) ขอความร่วมมือในการเซ็นต์ชื่อประชุมสามัญฯ ทุกครั้งด้วย หากไม่ติดราชการ หรือมีการลากิจ ลาป่วย

2.2 ฝ่ายแผนและพัฒนา (ไม่มีวาระประชุม)
2.3 ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
1) แนะนํานักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คือ น.ส.ภคพร น้ําพื้
2) การรับสมัครนักศึกษาโควตา ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2559 ทางเว็บไซด์
www.ipecm.ac.th
3) การรับสมัครนักศึกษาตรง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 กําหนดสอบวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 1
เมษายน 2559 สมัครผ่านเว็บไซด์ www.ipecm.ac.th
2.4 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
1) รายงานการปฎิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาด้วยภาพ/กยศ.รวมใจ/วางพานพุ่มพระนเรศวร/ฯลฯ
2) ระเบียบวินัยการจราจรในสถาบันฯ
3) ขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนเป็นตัวอย่างให้แก่นักศึกษา หากขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ ขอความร่วมมือให้สวมหมวก
กันน็อคด้วย
3) ขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษาช่วยตรวจสอบ ดูแล การแต่งกายของนักศึกษา
4) นักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 5 เดินทางไปฝึกภาคสนาม ณ เขาชนไก่
5) ปรับปรุงสถานที่เป็นเรือนเพาะชําในบางส่วน เนื่องจากปัจจุบันต้นไม้มีราคาสูง
5) กําหนดให้มีการเข้าแถวหน้าเสาธงในทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 น.
2.5 ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
1) การทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างการตรวจร่าง หากเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่กรรมการ
วิทยาเขตเพื่อพิจารณาต่อไป
2) อธิการบดีฯ จะมอบนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 จะได้เร่งดําเนินการต่อไป
3) ขณะนี้อยู่ในระหว่างร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของ 2 หน่วย คือสํานักงานรองอธิการบดีและศูนย์กีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งจะรับนโยบายจากอธิการบดีฯ ในการเป็นแนวปฎิบัติต่อไป
2.6 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
1) เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดเชียงใหม่ ในการปฎิรูปการศึกษา หัวข้อ “การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ”
2) การวางแผนและเตรียมการวางแผนการแข่งขันผู้นําการออกกําลังกายและนวัตกรรม ของ สพล.ชม.
3) คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์งานวันเด็กแห่งชาติ ของ สพล.ชม.
3) รายงานการปฎิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาด้วยภาพ
4) การดําเนินการตามแผน โครงการ และกิจกรรมของคณะ
2.7 คณะศิลปศาสตร์
1) คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แก่บุคลากรและนักศึกษาสังกัดคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 13
มกราคม 2559 ณ ห้องพลบดี 1
2) ย้ายห้องบุคลากรสังกัดคณะฯ ไปชั้น 4 (ห้องวิทยบริการเดิม)
3) โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/การอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ปฎิบัติการตัดสินกีฬา
3) ภาพกิจกรรมการดําเนินงานของคณะฯ ในรอบเดือนที่ผ่านมา
2.8 คณะศึกษาศาสตร์
1) แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตคนใหม่ 3 คน (นายธันวา พิสดาร, นายวรุจน์ ธัญญเจริญ, นางสาวกุสุมา บัวใหญ่)
2) กิจกรรมและโครงการที่ผ่านมาของคณะฯ
3) โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
4) การส่งเกรดของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 5
2.9 บัณฑิตวิทยาลัย
1) การอบรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาปริญญาโท
2) การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท จํานวน 10 คน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์
– 25 มีนาคม 2559
3) การอบรมการนวดพื้นบ้านล้านนา 40 คน
2.10 ศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
1) การจัดทําโครงการอบรมกีฬา 18
– 29 ก.พ.59 (ผู้ฝึกสอน) ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
1) การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดฝึกซ้อมกีฬา

2.11 โรงเรียนกีฬา
1) รับสมัครนักเรียนชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เข้าเรียนที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ไปสมัครที่โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ลําปาง วันที่ 20 ก.พ.2559 และสามารถสมัครได้ที่ที่ฝ่ายวิชาการ หรืองานธุรการ ขอให้ต้อนรับ และให้ข้อมูลแก่ผู้มาสมัครด้วย
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ
1) ขอความร่วมมือให้พวกเราช่วยกันสอดส่องดูแลอาคารสถานที่ ของ สพล.ชม.ด้วย เนื่องจากมีบุคคลเข้ามาใช้สถานที่
ด้านการออกกําลังกาย และสถานที่อื่น ๆ เพื่อจัดกิจกรรมมากมาย
2) ขอให้บุคลากรทุกคนที่ไม่เข้าประชุม แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ทํารายงานชี้แจงด้วย หากเป็นไปได้ขอให้เข้าร่วม
ในการประชุมทุกคนฯ เพราะมีข้อราชการที่จะต้องแจ้งให้ทราบ หากลากิจ ลาป่วย ก็ขอให้ส่งใบลาเพื่อเป็นหลักฐานด้วย
3) ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาทรัพย์สินของทางราชการด้วย เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการทํางานต่าง ๆ ตลอดจน
สถานที่ต่าง ๆ
4) การสอบบรรจุตําแหน่งข้าราชการครู คาดว่าประมาณเดือนเมษายน 2559
5) การรายงานการประชุมสามัญประจําเดือนให้มีเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ ครั้งที่ 6/2558 (29 ธันวาคม 2558)
และในครั้งที่ 1/2559 (1 กุมภาพันธ์ 2559) และให้ลงในเว็บไซด์ของสํานักงานรองอธิการบดี ของ สพ.ชม.ด้วย
6) การเปลี่ยนตําแหน่งจากครู เป็น ตําแหน่งอาจารย์ มีอาจารย์อาวุโสหลายท่านไม่เปลี่ยน
7) การจัดเวรยามประจําหอพัก ขอให้รักษาความสะอาด อย่างเคร่งครัดด้วย
8) ขอมอบหมายให้ อ.ชุมพล วงศ์คําจันทร์ ดําเนินการเรื่องการจัดตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ภายในบริเวณอาคารชุดและ
หอพักนักกีฬาชาย- หญิง และมอบหมายให้ อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ ร่วมกันพิจารณาดําเนินการด้วย
ปิดประชุมเวลา 16.45 น.

..............................................
(

....................................................

นางต้องตา แสงใหม่)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย)
หัวหน้าสานักงานรองอธิการบดี
ผูช้ ว่ ยอธิการบดีประจาวิทยาเขต ฝ่ายบริหาร
ผู้บันทึกและรายงานการประชุม
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

