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 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

ที่ 44/๒๕65 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรเดิน – ว่ิง กำรกุศล บ้ำนสมเด็จฯ ครั้งท่ี 3 Virtual Run 2022 

------------------------------------------------ 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย                
ได้จัดโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ ครั้งที่ 3 Virtual Run 2022 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม –  
20 เมษายน พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและบุคคลทั่วไป และหารายได้เป็นทุนการศึกษา ส าหรับกองทุนเพ่ือการศึกษาและกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

   ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเดิน – วิ่ง บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่  3 Virtual Run 2022  
เป็นไปอย่างบรรลุผล มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน ดังนี้  
 

๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ     คชสิทธิ ์  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์     ผลพันธิน  รองประธานกรรมการ 
3. ดร.สายหยุด                   จ าปาทอง  กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พยงค์     จูฑา   กรรมการ 
5. ดร.สุรัฐ       ศิลปอนันต์  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม     สุ่นสวสัดิ์  กรรมการ 
 

หน้ำที ่1. ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาตลอดจนสนับสนุนการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ประธานกรรมการ 
2. คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ    รองประธานกรรมการ 
3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กรรมการ 
5. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   กรรมการ 
6. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   กรรมการ 
7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
8. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
10.  คณบดีคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
11.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
12.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      กรรมการ 
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13.  คณบดีวิทยาลัยการดนตรี     กรรมการ 
14.  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    กรรมการ 
15.  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมการ 
16.  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
17.  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการ 
18.  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์     กรรมการ 
19.  ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ   กรรมการ 
20.  ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  กรรมการ 
21.  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
22.  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต     กรรมการ 
23.  ผู้อ านวยการกองกลาง      กรรมการ 
24.  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการ 
25.  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
26.  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
27.  ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
28.  ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
29.  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที่  1. ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ควบคุม ก ากับ ตัดสินใจและให้การสนับสนุน  
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์  
 

๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
๓.๑ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยประชำสัมพันธ์  

1. ดร.ศิวาพร      ศรีศักดินันท์  ประธานกรรมการ 
2. ดร.นราวัลย ์    สุรังค์สุริยกุล  รองประธานกรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  รองประธานกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า   รองประธานกรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.พรรณา    ศรสงคราม  รองประธานกรรมการ 

6. อาจารย์ณัฏฐ์   เตชะปัญญา  กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ศิริสวัสดิ์ชัย  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณ ี  มีแก้วกุญชร  กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์  สิงห์ขจร   กรรมการ 

10. นายภาคภูมิ     กัลยาณคุณาวุฒิ  กรรมการ 

11. นางสาวพรสุดา    เมืองมูล   กรรมการ 

12. นางสาวกันต์ฤทัย     อิทธิสถิตกุลชัย  กรรมการ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์พิไล   ไทพิทักษ์    กรรมการ 
14. อาจารย์อารยา    แสงมหาชัย   กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย   พรหฤทัย   กรรมการ 
16. อาจารย์จีรภรณ์    กิจเจริญ   กรรมการ  
17. อาจารย์อิศรา    ยิ่งยวด    กรรมการ 
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18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันทพั์ชร อัศวเสมาชัย  กรรมการและเลขานุการ 

19. อาจารย์มนัสวี    พัวตระกูล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวบุษบง    ชูเพียร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

21. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นายประกฤษฎิ์   เพชรแอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางสาวปรัชญาภรณ์   นาคกรอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้ำที ่ 1. วางแผนและด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการผ่านสื่อทุกชนิด 
 2. ติดต่อประสานงานกับผู้สื่อข่าว เพ่ือตัดให้มีการแถลงข่าว ส่งข่าว หรือกระจายข่าวตามที่เห็น

เหมาะสมเป็นระยะๆ 
 3. จัดท าเอกสาร โปสเตอร์ แผ่นผับเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4. ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์

โครงการ 
 5. จัดท าบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ติดตั้งหน้ามหาวิทยาลัย 
 6. ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาท าข่าว 
 7. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือรับทราบผลความคืบหน้าของการด าเนินการและ

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

3.2 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยดูแลระบบสำรสนเทศ 
 1. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.สุรินทร์   ผลงาม   รองประธานกรรมการ 
 3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิชุณี   สารสุวรรณ   กรรมการ 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นศิากร   เถาสมบัติ  กรรมการ  
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดุษฎี   เทิดบารมี   กรรมการ 

 6. เจ้าหน้าที่ส านักคอมพิวเตอร์     กรรมการ 
7. นายสุนทร    ปาละพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 

 8. นายเอกพงษ์     พร้าวไธสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 9. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้ำที ่  1. ดูแลระบบการรับสมัคร ตรวจสอบความถูกต้องของระยะทางวิ่งสะสมของผู้สมัคร 
 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง   

 

๓.3 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยอำคำรสถำนที ่
1. ผู้อ านวยการเขตธนบุรี     ประธานกรรมการ 
2. ผู้ก ากับสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ    รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ปวิช   ผลงาม   รองประธานกรรมการ 
4. นางสาววรรณดี   อัศวศิลปกุล  กรรมการ 
5. เจ้าหน้าที่กองอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
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6. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์   เครือหงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
7. นายสุวิทย์    มุดทะเล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นายดนัยณัฐฏ์   เนตรนิธิกร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นายจักรชัย    ตระกูลโอสถ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวนันทยา   เกตุคง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาววีณานันท์   เกตุไชโย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้ำที ่ 1. ดูแลอ านวยความสะดวกและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง   

 

๓.4 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยเทคนิค   
1. นายสมบัติ    ปรีชาชาญพาณิชย์ ประธานกรรมการ 
2. พลโทสุชาติ    เตรียมชุมพร  รองประธานกรรมการ 
3. ดร.ไชยรัตน์       อุดมกิจปัญญา  รองประธานกรรมการ 
4. นายไพโรจน์       ศรศิลป์   รองประธานกรรมการ  
5. รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา   รองประธานกรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์   บัวทอง     กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ     นิลผาย    กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.วิเชียร   ทุวิลา   กรรมการ 
10. นางสาวณัฐวรรณ์       สุขทั่ว   กรรมการ 
11. นางสาวนัทธี    เฟ่ืองฟู   กรรมการ 
12. นายอดิศร        เนียมแก้ว  กรรมการ 
13. นายสุนทร        ปาละพันธ์  กรรมการ 
14. นายฐิติวัจน์        กิ่งแก้วเจริญรัตน์  กรรมการ 
15. นายกรภัทร์        งอกจันทึก  กรรมการ 
16. นายเอกพงษ์     พร้าวไธสง  กรรมการ 
17. นายสุรธวัช      ปานกลาง  กรรมการ 
18. นางสาวนันท์ปภัส     ไทยก่ิง   กรรมการ 
19. นางสาวอัญชลี    โพธยารมย์  กรรมการ 
20. ว่าที่ร้อยเอก.บัญญัติ    เสกน าโชค  กรรมการ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันทพั์ชร อัศวเสมาชัย  กรรมการและเลขานุการ 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญชัย  ช้างเกิด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางสาวชื่นชีวิน   พลายบัว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นางสาวมณฑา   เศรษฐขจร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที ่ 1. ก าหนดกติกา ควบคุมการตัดสินการแข่งขัน สรุปผลการแข่งขัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 

 

๓.5  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยกำรเงิน   
1. นายสนั่น    ซิ้มสกุล   ประธานกรรมการ 
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2. ดร.ลัดดา    อ่ าสอาด   รองประธานกรรมการ 
3. นายไพศาล       ว่องไวกลยุทธ์  รองประธานกรรมการ 
4. นายสมฤทธิ์    สมขาว   รองประธานกรรมการ 
5. อาจารย์มรกต    ภู่ทอง    กรรมการ 
6. เจ้าหน้าที่กองคลัง      กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ     นิลผาย    กรรมการและเลขานุการ 
8. นางบุญเพ็ญ     หงษ์ทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวปภาอร   แสงวณิช  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที ่ 1. บริหารจัดการทางการเงิน  การใช้งบประมาณ  คุมยอด  ตรวจสอบหลักฐาน  ดูแลรายรับ  
รายจ่าย  รับเงินค่าสมัคร  เงินสนับสนุน   

2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   
 

3.6 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยจัดหำรำยได้ 
 1. นายอิศรากรณ์   สุวรรณทิพย์  ประธานกรรมการ 
 2. นายสมฤทธิ์    สนขาว   รองประธานกรรมการ 

 2. นายจรูญ      มีธนาถาวร  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
3. นายอภิชาติ      โรจน์สราญรมย์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
4. นายไพฑูรย์    รักษ์ประเทศ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
5. นายอรรถพล    เสือค ารณ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
6. นายอุดม      พลอยจินดา  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
7. นายพรเทพ    หงส์รัตนอุทัย  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร     โชติรัตนศักดิ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา  วนนะบวรเดชน์  กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี     กวินเสกสรรค์  กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร      ทองค าสุก  กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี  มีแก้วกญุชร  กรรมการ 
13. รองศาตราจารย์ ดร.สุพัตรา   วิไลลักษณ์  กรรมการ 
14. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต  ทองสิน   กรรมการ 
15. อาจารย์ ดร.คณกร   สว่างเจริญ  กรรมการ 
16. อาจารย์สิริชัย   เอ่ียมสอาด  กรรมการ 
17. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวกานต์พิชชา   แก้วมหาสุริยวงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที่  1. จัดหารายได้จากผู้สนับสนุนแหล่งอื่นๆ ที่ไม่เก่ียวกับรายได้จากค่าสมัครแข่งขัน   
2. ติดต่อบุคคลหรือหน่วยงาน ที่มีจิตศรัทธาด้านการกุศลเพ่ือขอรับบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ 
3. ติดต่อขอความสนับสนุนของรางวัลจากบริษัท ห้างร้าน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ต่างๆ 
4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   
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๓.7  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยจัดส่งของรำงวัลและของที่ระลึก  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ     นิลผาย   ประธานกรรมการ 
2. เจ้าหน้าที่ส านักกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
3. เจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย    กรรมการ 
4. องค์การบริหารนักศึกษา     กรรมการ 
5. สภานักศึกษา      กรรมการ 
6. สโมสรนักศึกษาทุกคณะ     กรรมการ 
7. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้ำที ่ 1. จัดส่งเสื้อ เหรียญ และของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
  

๓.8  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยทะเบียนและรับสมัคร   
1. นายสมปอง    สิงห์ชู   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์  รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  พันธ์โกศล  รองประธานกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ     พัดเอ่ียม   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสว ี  ศรีราชเลา  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ  ประจันบาล  กรรมการ 
7. อาจารย์ไซนิล    สมบูรณ์   กรรมการ 
8. อาจารย์ณัฐพล     บุญรักษ์   กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขนิษฐ์    สะสมสิน  กรรมการ 
10. องค์การบริหารนักศึกษา     กรรมการ 
11. สภานักศึกษา      กรรมการ 
12. สโมสรนักศึกษาทุกคณะ     กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวัลย์    ปานกลาง  กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16.  นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวภรทิพย์     พลอาชีพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวภรณ์ทิพย์    สกุลชูชาติ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาววรรณฤดี     แสงมาศ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นายจักรชัย     ตระกูลโอสถ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้ำที ่ 1. ตรวจสอบการรับสมัครและการช าระเงิน  
2. จัดท าทะเบียนนักวิ่ง   
3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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๓.9  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยวัดและประเมินผล  
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ     บางเขียว  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์  รองประธานกรรมการ 
3. นายชยนยุช    โอภาสวิริยะกุล  กรรมการ 
4. นางสาววิลาวรรณ   ดวงลิวงษ์  กรรมการ 
5. นางสาวภรทิพย์     พลอาชีพ  กรรมการ 
6. นางสาวภรณ์ทิพย์    สกุลชูชาติ  กรรมการ 
7. นางสาววรรณฤดี     แสงมาศ   กรรมการ 
8. อาจารย์อภิญญา       หนูมี   กรรมการและเลขานุการ 
9. นายจักรชัย      ตระกูลโอสถ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวกรกาญจน์   อุ่นบ้าน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที ่ 1. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายวัดและประเมินผล  
2. ด าเนินการวัดและประเมินผลการแข่งขัน สรุปรายงานผลการแข่งขัน และประเมินผลโครงการ 

  
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หากมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้อง 

ให้รายงานประธานกรรมการแต่ละฝ่ายและกรรมการอ านวยการทันที 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  10  มกราคม พ.ศ.๒๕65 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
            อธิการบดี 

 
  
 


