สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖
วันจันทรที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ (โดยรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
คณบดี ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖)
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ทราบ และประธานฯ ขอใหวิทยาเขตกําแพงแสน
วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร พิจารณาดําเนินการสํารวจความคิดเห็น
และความตองการของนิสิต เพื่อเป/นประโยชนต"อการ
บริหารงานของวิทยาเขต
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ทราบและประธานฯ ขอใหหน"วยงานพิจารณา
ดําเนินการดังนี้
๑. ขอใหคณะวนศาสตรและคณะที่เกี่ยวของตรวจสอบ
ขอมูลปริมาณน้ําฝนเพื่อเปรียบเทียบกับจํานวนตนไม
ภายในวิทยาเขตตั้งแต"อดีตจนถึงปIจจุบัน เพื่อเป/นขอมูล
เชิงวิชาการที่จะเป/นประโยชนต"อการศึกษาวิจัยได

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒
๑.๓
๑.๔

ประธานฯ แนะนํา ผูช"วยศาสตราจารยสุตเขตต นาคะเสถียร ดํารง
ตําแหน"งในการบริหารเป/นคณบดีคณะเกษตร ตั้งแต"วันที่ ๒๙ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวาระการดํารงตําแหน"ง ๔ ป7
การขอพนจากตําแหน"งผูอํานวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร รายงานความร"วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัย
ต"างประเทศ
กองกิจการนิสิตรายงานผลการสํารวจความตองการของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

๑.๕

รองอธิการบดีฝCายบริหารทรัพยากรบุคคลนําเสนอสรุปประเด็นข"าว
รองศาสตราจารยวีรชัย พุทธวงศ เลขาธิการศูนยประสานงานบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เขาพบรัฐมนตรีว"าการกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน ๗ ประเด็น

๑.๖

หนังสือ รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด"น ประจําป7 พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย มูลนิธิ
ส"งเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ

วาระที่

เรื่อง

๑.๖
(ต"อ)

๑.๗

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ สาขาสิ่งทอและเครื่องแต"งกาย ๒๕๕๖ ครัง้ ที่ ๒
ระหว"างวันที่ ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมรวงขาว
อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร

๑.๘

หน"วยงานมอบวารสารและหนังสือใหแก"กรรมการทุกท"าน ดังนี้
๑. วารสาร “คนสหกรณ” ป7ที่ ๖ ฉบับที่ ๒๑ เดือนกันยายน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. รายงานการประเมินผลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป7 ๒๕๕๖
๓. หนังสือ PROCEEDINGS “Silk-Aesthetic, Culture, History,
Technology, Fashion and Innovation 2013” การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ สาขาสิ่งทอและเครื่องแต"งกาย ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๒. ขอใหคณะเกษตร และคณะเกษตร กําแพงแสน
พิจารณารวบรวมพันธุไมพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษศึกษา
และคนควาวิจยั รวมทั้งขอใหภาควิชาคหกรรมศาสตร
คณะเกษตร พิจารณารวบรวมสูตรอาหารพื้นเมืองของ
ประเทศไทยไวดวย

-

-

-

ทราบ และประธานฯ ขอใหคณะ สถาบัน สํานัก ควร
พิจารณานําเป/นตัวอย"างในการจัดประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ เนื่องจากมีองคประกอบครบทุกดาน ไดแก"
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การถ"ายทอดผลงาน
ทางวิชาการ และการต"อยอดงานวิจัยไปสู"เชิงพาณิชย
ทราบ

-

-

-

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไม"มีขอแกไข

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ วันจันทรที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒๐ หนา

๒

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเชิงคํานวณ ไวในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

มีมติใหถอนเรื่อง และมอบผูเกี่ยวของดําเนินการดังนี้
-จัดทําบันทึกแจงมติ
๑. มอบรองอธิการบดีฝCายวิชาการจัดทําขั้นตอน การ
-เสนอเลขานุการลงนาม
เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบ
๒. ขอใหรองอธิการบดีฝCายวิชาการ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และคณบดีคณะวิทยาศาสตร ศรีราชาหารือ
ร"วมกันเกี่ยวกับความพรอมดานอาจารยประจําหลักสูตร
เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบตั ิตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แลวนําเสนอ
ที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

-ฝCายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๘๖๙๙
๑๓ พ.ย. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑
๔.๒
๔.๓

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
คณะสัตวแพทยศาสตร เสนอขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย หลักสูตรใหม" พ.ศ. ๒๕๕๖

เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝCายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝCายเลขานุการ
เพื่อทราบ

คณะต"าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร และเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตร จํานวน ๗ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝCายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๓

-สภา มก. ๑๑/๒๕๕๖
๒๕ พ.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๖.๑
-สภา มก. ๑๑/๒๕๕๖
๒๕ พ.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๑
-สภา มก. ๑๑/๒๕๕๖
๒๕ พ.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๒

วาระที่
๔.๓
(ต"อ)

๔.๔

๔.๕

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๒. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร และเปลี่ยนชื่อ
หลักสูตร จากเดิม “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชา
พฤกษศาสตร” เป/น “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พฤกษศาสตร”
๓. คณะเกษตร ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๕ หลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเลือ่ นการใชหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรอนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จากป7การศึกษา ๒๕๕๕ เป/น ป7การศึกษา ๒๕๕๖
คณะต"าง ๆ ขออนุมัติเปxดรายวิชาใหม" จํานวน ๕ รายวิชา เพิ่มรายวิชา
อนุมตั ิ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
จํานวน ๒ รายวิชา ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา และปxดรายวิชา
จํานวน ๙ รายวิชา ดังนี้
๑. คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ขออนุมัติเปxดรายวิชาใหม"
จํานวน ๓ รายวิชา
๒. คณะประมง ขออนุมัติเปxดรายวิชาใหม" จํานวน ๑ รายวิชา
๓. คณะวนศาสตร ขออนุมัติเปxดรายวิชาใหม" จํานวน ๑ รายวิชา
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา
และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา
๕. คณะศึกษาศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๖. คณะมนุษยศาสตร ขออนุมัติปxดรายวิชา จํานวน ๙ รายวิชา

๔

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝCายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๑๑/๒๕๕๖
๒๕ พ.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๓

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝCายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๑๑/๒๕๕๖
๒๕ พ.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๕
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๘๗๐๕
๑๓ พ.ย. ๒๕๕๖
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๘๗๐๒
๑๓ พ.ย. ๒๕๕๖
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๘๗๐๔
๑๓ พ.ย. ๒๕๕๖
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๘๗๐๑
๑๓ พ.ย. ๒๕๕๖
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๘๗๐๖
๑๓ พ.ย. ๒๕๕๖

-จัดทําบันทึกแจงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

วาระที่

เรื่อง

๔.๕
(ต"อ)

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๘๗๐๗
๑๓ พ.ย. ๒๕๕๖
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝCายเลขานุการ -สภา มก. ๑๑/๒๕๕๖
เพื่อทราบ
๒๕ พ.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๗.๕
-จัดทําบันทึกแจงมติ
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
-เสนอเลขานุการลงนาม
๑๐๑๐๒/๑๘๗๐๓
๑๓ พ.ย. ๒๕๕๖
อนุมัติ
จัดทําบันทึกแจงมติ
-ฝCายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
-เสนอเลขานุการลงนาม
๑๐๑๐๒/๑๘๖๙๗
๑๓ พ.ย. ๒๕๕๖
เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝCายเลขานุการ สภา มก. ๑๑/๒๕๕๖
เพื่อพิจารณา
๒๕ พ.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๖.๒

๔.๖

คณะมนุษยศาสตร ขออนุมัตเิ ปลีย่ นรหัสรายวิชา จากเดิมวิชา
๐๑๓๙๔๑๐๑ เป/น ๐๑๓๕๐๑๐๑ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอาเซียน

๔.๗

แนวทางการเตรียมความพรอมดานการศึกษาแก"นิสติ สําหรับการเปxด
ภาคเรียนแบบใหม"

๔.๘

การกําหนดมาตรการส"งเสริม ตัวบ"งชี้ สมศ. ที่ ๑๘.๑ และ ๑๘.๒

๔.๙

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ขออนุมัติจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝCายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

๔.๑๐

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ขออนุมัติจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา
และปรับปรุงโครงสราง ดังนี้
๑. ขออนุมัติจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาซึ่งมีความสําคัญเป/นอย"างยิ่ง เนื่องจาก
การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีในปIจจุบันเป/นการพัฒนาแบบกาวกระโดด
ซึ่งมีผลโดยตรงต"อการศึกษาทางดานวิศวกรรมโยธา

มติดังนี้
-จัดทําบันทึกแจงมติ
๑. ใหชะลอการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา
-เสนอเลขานุการลงนาม
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ไวก"อน และมอบ
วิทยาเขตศรีราชาพิจารณาปรับโครงสรางหน"วยงาน
ภายในคณะวิทยาเขตศรีราชา โดยเปลี่ยนชื่อหน"วยงาน
เดิมจาก “สาขาวิชา” เป/น “ภาควิชา” เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยที่ให
ปรับจากสาขาวิชา เป/นภาควิชา แลวเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาพรอมกับการขอจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา อีกครั้งหนึ่ง
๕

-ฝCายเลขานุการ

สภา มก. ๑๑/๒๕๕๖
๒๕ พ.ย. ๒๕๕๖
วาระที่ ๖.๔
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๘๖๙๖
๑๓ พ.ย. ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝCายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๘๗๕๒
๑๓ พ.ย. ๒๕๕๖

-

-

๔.๑๐
(ต"อ)

๒. ขออนุมัติปรับปรุงโครงสรางหน"วยงาน ซึ่งปIจจุบันมีการแบ"งส"วน
งานเป/น สํานักงานเลขานุการ และสาขาวิชา จํานวน ๔ สาขาวิชา
ประกอบดวย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ{า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โดยเปลี่ยนชื่อหน"วยงานเดิมจาก “สาขาวิชา” เป/น “ภาควิชา” เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยที่ใหปรับ
จากสาขาวิชา เป/นภาควิชา และสอดคลองกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ที่เสนอขอจัดตั้งขึ้นใหม"

๒. มอบกองแผนงานจัดทําสรุปขอมูลคณะที่
ประกาศจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการ
ปรับเปลีย่ นชื่อหน"วยงานเดิม จาก “สาขาวิชา” เป/น
“ภาควิชา” ในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย โดยขอให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑ เดือน แลวนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาต"อไป

๔.๑๑

การขออนุมัติตั้งชื่ออาคารสํานักการกีฬา เป/นชื่อ อาคาร เสรี ไตรรัตน

อนุมัติ

๔.๑๒

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ขออนุมัติกําหนดอัตราค"าธรรมเนียม
การศึกษา และกําหนดอัตราค"าเบีย้ ประชุม ค"าสมนาคุณ และค"าตอบแทน
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การส"งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร ขออนุมัติกําหนดอัตราค"าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรและ
สารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

อนุมัติ

อนุมัติ

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝCายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖

๔.๑๔

คณะเกษตร ขออนุมัติการยกเวนค"าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต
โครงการปริญญาโทส"งเสริมการเกษตรสําหรับผูบริหาร ภาคพิเศษ

อนุมัติ

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝCายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๖

๔.๑๕

วิทยาเขตกําแพงแสน ขออนุมัติกําหนดอัตราค"าใชจ"ายกิจกรรมกีฬา
ของศูนยกีฬากําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติ

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝCายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๖

๔.๑๓

-จัดทําบันทึกแจงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม
-

๖

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ และประธานฯ มอบแนวปฏิบัติการจัดทํารายงาน
ขอมูลของสํานักทะเบียนและประมวลผล และกอง
กิจการนิสติ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยขอให
รวบรวมขอมูลของทุกวิทยาเขตเพือ่ นําเสนอในภาพรวม
ทั้งมหาวิทยาลัยในการรายงานทุกครั้งดวย
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒

๕.๓
๕.๔

ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะวิชา/
หน"วยงานเทียบเท"า ประจําป7การศึกษา ๒๕๕๕
สํานักทะเบียนและประมวลผล รายงานขอมูลจํานวนนิสติ ที่ลงทะเบียน
เรียนและจํานวนเงินที่ไดรับการยกเวนค"าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําภาคตน ป7การศึกษา ๒๕๕๖

รายงานความร"วมมือทางวิชาการระหว"างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กับต"างประเทศ
รายงานสรุปการติดตามงานก"อสรางปรับปรุงของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ประจําป7 พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๖ วันที่ ๒
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑

แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาแต"งตั้ง นางเปรมปรีด
บุญรังสี ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อัตรา
เลขที่ ๑๙๗๔ สังกัดสํานักหอสมุด กําแพงแสน ดํารง
ตําแหน"งในการบริหารเป/นผูอํานวยการสํานักหอสมุด
กําแพงแสน
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