ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักบริหารระบบกายภาพ สังกัด สํานักบริหารระบบกายภาพ
-----------------------------------------------------------ตามที่ สํานักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะดําเนินการคัดเลือก
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักบริหารระบบกายภาพ สังกัด สํานักบริหารระบบกายภาพ
สํานักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 อัตรา นั้น เนื่องจากมีผู้สมัครน้อย จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจนถึง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
1.1 มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
1.2 ไม่ เป็ น ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่ น เฟื อนไม่ สมประกอบ เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมื อน
ไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
1.4 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
1.5 ไม่เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับ นี้ หรือไม่ เคยถูกลงโทษให้ ออก ไล่ออก
หรื อ เลิ ก สั ญ ญาปฏิ บั ติ งาน เพราะกระทํ าผิ ด วิ นั ย ร้ า ยแรงตามข้ อ บั งคั บ ระเบี ยบ หรื อ
ประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
1.7 ไม่ เคยถู กให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิ จ หน่ วยงานอื่ นของรัฐ
บริษัทเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ
1.8 ไม่เคยกระทํ าการทุ จริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิ บั ติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐ
1.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม่เป็นผู้ที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย และยังอยู่ในระหว่างการเป็นบุคคลล้มละลาย
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
2.1 ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
/2.2 หากเป็นชาย...

-22.2 หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
3. ความรู้ความสามารถ
3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับภารกิจของสํานักบริหารระบบ
กายภาพ สามารถกํ าหนดยุท ธศาสตร์ให้ สอดคล้ องกั บ ยุ ทธศาสตร์ของมหาวิท ยาลั ย และ
ดําเนิน งานให้ บรรลุเป้ าหมาย เป็ นไปตามยุท ธศาสตร์ และตัวชี้วัดของสํานั กบริหารระบบ
กายภาพ
3.2 มี ประสบการณ์ วิชาชี พ ในด้ านสถาปั ตยกรรม วิศวกรรม บริห ารจัด การอาคาร หรืออื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงบริหารองค์กร
3.3 มีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรด้านบุคคล การเงิน ได้เป็นอย่างดี เหมาะสม เพียงพอ
3.4 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ จัดวางระบบงานใหม่ๆ หรือปรับปรุงระบบงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.5 สามารถนําความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทํางานและสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้
3.6 ควบคุมบังคับบัญชา พัฒนาเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม
3.7 สามารถให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารทุกระดับได้
3.8 มีความสามารถในการควบคุม ประสานงานเป็นอย่างดี
3.9 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่
3.10 มีความรอบรู้ในกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
4. ทักษะ
4.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ในงานได้ดี
4.2 มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
4.3 ในกรณีผ่านการอบรมหลักสูตรในการเป็นผู้บริหารในระดับกลางหรือเทียบเท่าขึ้นไปจะได้รับ
การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4.4 มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี
5. คุณลักษณะ
5.1 มีความเป็นผู้นําที่ดี
5.2 มีคุณธรรม
5.3 มีความใฝ่รู้
5.4 มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5.5 เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพเดียวกัน
6. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ (ตามเอกสารแนบท้าย)
/7. วิธีการคัดเลือก...

-37. วิธีการคัดเลือก
7.1 การทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัย
7.1.1 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง
(ประเมินทดสอบทัศนคติและบุคลิกภาพ Personality Test และประเมิน
ความถนัด Aptitude Test)
7.2 การทดสอบโดยส่วนงาน/หน่วยงาน
7.2.1 ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
7.2.2 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง (เอกสารแสดงวิสัยทัศน์
พร้อมแผนพัฒนาหน่วยงาน)
7.2.3 ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง (สอบข้อเขียน)
7.2.4 สัมภาษณ์
8. หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร
8.1 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
8.2 ทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวประชาชน
8.3 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา
8.4 หนังสือรับรองประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน และหนังสือรับรองอื่น ๆ
8.5 หนังสืออนุญาตจากส่วนงานให้สมัครสอบคัดเลือก เป็นการแจ้งส่วนงานเพื่อทราบเท่านัน้
(กรณีผู้สมัครเป็นผู้สมัครภายในสังกัดส่วนงานอื่น สามารถดาวน์โหลดได้จาก :
www.hrm.chula.ac.th/newhrm/การสรรหาและคัดเลือก/)
8.6 สําเนา กม.1 (สําหรับข้าราชการ)
8.7 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
8.8 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นทางทหาร
8.9 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
8.9.1 กรณีเป็นบุคคลภายนอก ต้องมีผลคะแนนการสอบขั้นต่ํา ดังนี้
8.9.1.1 คะแนน TOEIC
ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน (คะแนนเต็ม
8.9.1.2 คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม
8.9.1.3 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม
ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม
8.9.1.4 คะแนน IELTS
8.9.1.5 คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม
8.9.1.6 คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม
8.9.1.7 คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม

990 คะแนน)
100 คะแนน)
120 คะแนน)
9.0 คะแนน)
677 คะแนน)
677 คะแนน)
120 คะแนน)

/8.9.2 กรณีเป็นผู้ปฏิบัติงาน...

-48.9.2 กรณี เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ส ถานภาพข้ า ราชการ/
ลู ก จ้ า งประจํ า เงิ น งบประมาณ/ลู ก จ้ า งประจํ า เงิ น นอกงบประมาณ/พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ/พนักงาน รปภ. รับพิจารณาทุกระดับคะแนน
8.10 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้าม
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่ง
ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (กรณีสอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้นําเอกสารมา
ยื่นในวันที่มารายงานตัว สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่
https://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/การสรรหาและคัดเลือก/)
หลักฐานข้อ 8.2-8.9 แนบไฟล์สําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกต้อง
ผ่านทางเว็บไซต์พร้อมใบสมัคร
9. เงื่อนไขอื่น ๆ
9.1 ในกรณีที่บุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งบริหาร มหาวิทยาลัยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมี
กรอบระยะเวลาดําเนินการ ดังนี้
9.1.1 ส่วนงานมอบหมายงาน และระบุเป้าหมายที่ต้องการ
9.1.2 ส่วนงานติดตามดูแลความคืบหน้า 6 เดือน
9.1.3 ส่วนงานเริ่มประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อครบ 1 ปี
9.1.4 หากบุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานให้สําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนงานจะให้
โอกาสปฏิบัติงานอีก 90 วัน
9.1.5 ส่วนงานเริ่มประเมินผลการปฏิบัติงานอีกครั้ง
9.2 กรณีประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว ปรากฏว่า บุคลากรยังไม่สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
ที่ วางไว้ได้ บุ คลากรยินยอมให้ มหาวิทยาลั ยถอดถอนจากตําแหน่ งบริห าร และงดจ่ายเงิน
ประจําตําแหน่งบริหาร โดยปรับเปลี่ยนเป็น P ติดตัว กระบอกเงินเดือน A และยินยอมให้
โยกย้าย หรือเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ ข้อตกลงภาระงาน ตลอดจน
สังกัดหรือสถานที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมหรือตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
9.3 กรณีบุคลากรผู้ใดไม่ยินยอมตามข้อ 9.2 ก็ให้มหาวิทยาลัยมีคําสั่งให้บุคลากรผู้นั้นพ้นสภาพ
จากมหาวิทยาลัย
9.4 ก่ อนเริ่มการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ตํ าแหน่ งบริหาร ให้ บุ คลากรลงนามในหนั งสื อ ยิ น ยอม (Sign of
Consent) เพื่อรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการเข้าสู่ตําแหน่งบริหารดังกล่าว
9.5 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมการปฏิบัติงานด้วยระบบ CU-ERP
ภายในระยะเวลา 1 ปี หลั งจากบรรจุ จ้าง และถื อเป็ น ส่ วนหนึ่ งของการประเมิ นผลการ
ทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
9.6 ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นบุคลากรภายในซึ่งสังกัดส่วนงานอื่น จะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ
(เป็นการแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น) โดยแนบหนังสือจากหัวหน้าส่วนงานประกอบการสมัคร
9.7 จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัยไม่ รับโอนข้าราชการหรือพนั กงานของรัฐทุ กประเภท ที่ ผ่านการ
คัดเลือก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
/ผู้ประสงค์จะสมัคร...

-5ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?
type=2 และสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-2180363 ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2564 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบกลางทุ กวันศุกร์ ทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment
/result/exam
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในภายหลัง ทางwww.hrm.chula.ac.th/newhrm/
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564

(นางสุภาพร จันทร์จําเริญ)
รองอธิการบดี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

-6ลักษณะงานทีต่ ้องปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละจั ด การภาระงานหลั ก ตามขอบข่ า ยภาระงาน
ของสํานักบริหารฯ ที่ระบุในโครงสร้างองค์กรของสํานักงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ของสํ านั กงานฯ และมหาวิท ยาลั ย ปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกั บ การจั ด การภาระงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถทางวิ ช าการ วิ ช าชี พ ความรู้ ค วามสามารถ
ด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ของสํานักบริหารฯ รวมทั้งความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการในการจัดระบบงาน การอํานวยการ การสั่งการ การมอบหมายงาน และกํากับ แนะนํา
ติ ด ตามผลตรวจสอบประเมิ น ผลงาน ตั ด สิ น ใจ แก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ สํ า เร็ จ บรรลุ เป้ าหมาย
ของสํานักบริหารฯ สํานักงานฯ และของมหาวิทยาลัย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการวางแผน
1) เสนอแนะต่ อ ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องสํ า นั ก บริ ห ารฯ
ที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยเชื่ อ มโยงให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย พั น ธกิ จ และแผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
สํานักงานฯ และมหาวิทยาลัย
2) กํ า หนดแผนดํ า เนิ น งาน โครงการ กิ จ กรรมต่ า งๆ ของสํ า นั ก บริ ห ารฯ พร้ อ มทั้ ง กํ า หนด
เป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด ต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องสํ า นั ก งานฯ และ
มหาวิทยาลัย
3) สามารถนํ า เสนอ ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ ค วามเห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะในด้ า นการวางแผน
ในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย
2. ด้านการบริหารงาน
1) บริหารงานในฐานะผู้อํานวยการสํานักบริหารฯ รับผิดชอบต่อผลการดําเนินการ โดยรวม
ของสํานักบริหารฯ
2) กําหนดแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ของสํานักบริหารฯให้
เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล ตามกฎ ข้ อ บั งคั บ ระเบี ย บ ประกาศและ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
3) มอบหมาย กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและเร่งรัดการดําเนิ น งานตามแผนดําเนิ นการ
โครงการ กิ จ กรรม ของสํ า นั ก บริ ห ารฯ และประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
4) วินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสํานักบริหาร
ฯ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
5) นํ าเสนอ ชี้ แจงข้ อเท็ จจริง ให้ความเห็ น หรือข้ อเสนอแนะในที่ ป ระชุมคณะกรรมการและ
คณะทํางานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย
/3. ด้านการบริหาร...

-73. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1) วางแผนและจัดอัตรากําลังบุคลากรของสํานักบริหารฯ ให้เหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์ของสํานักบริหารฯ
2) มอบหมายภาระงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงปฏิบัติในแต่ละปี ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมาย และดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทุกระดับในหน่วยให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
3) วางแผนและกําหนดมาตรการในการพัฒนาบุ คลากรทุกคนในสังกัด เพื่ อให้ มีสมรรถนะที่
เหมาะสมกับภาระงานที่ปฏิบัติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4) ให้คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับความก้าวหน้าในวิชาชีพแก่บุคลากรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
5) วางตัวและปฏิบัติให้เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญ ชา รวมทั้ง ปรับปรุงหรือหา
แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความสามัคคีให้บุคลากรทุกคนในสํานัก
6) สามารถนํ า เสนอ ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ ค วามเห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะในด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุ คคลในที่ ป ระชุมคณะกรรมการและคณะทํ างานต่าง ๆ ที่ ได้ รับ แต่ งตั้ งหรือ
มอบหมาย
4. ด้านการบริหารทรัพยากรอื่น ๆ และงบประมาณ
1) วางแผนการใช้ ท รั พ ยากรและงบประมาณของสํ านั กบริ ห ารฯ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของสํานักบริหารฯ และมหาวิทยาลัย
2) ติดตาม ตรวจสอบ การใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเป็นไป
ตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ที่กําหนดไว้
3) สามารถนํ า เสนอ ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ ค วามเห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะในด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรและงบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง
หรือมอบหมาย

