สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
วันจันทรที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ(งให(ที่ประชุมทราบ
๑.๑

แนะนําผูบริหารใหม" จํานวน ๒ ราย ดังนี้
ทราบ
๑. ผูช"วยศาสตราจารยทิพยวัลย สุรินยา ดํารงตําแหน"งในการบริหารเป,น
คณบดีคณะสังคมศาสตร ตั้งแต"วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
วาระการดํารงตําแหน"ง ๔ ป0
๒. ผูช"วยศาสตราจารยศุภชาติ สุขารมณ ดํารงตําแหน"งในการบริหารเป,น
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา ตั้งแต"วันที่ ๒๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวาระการดํารงตําแหน"ง ๔ ป0

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันจันทรที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๑๒ หน(า

รับรองรายงานการประชุม โดยไม"มีขอแกไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

๓.๒

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ทราบ
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาและการให
ปริญญา ดังนี้
๑. อนุมัติเป?ดรายวิชาใหม" จํานวน ๕ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๒ รายวิชา
๒. อนุมัติปด? หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ครอบครัวและอนามัยชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
๓. อนุมัติใหปริญญาแก"ผสํู าเร็จการศึกษา ประจําป0การศึกษา ๒๕๕๗
(ครั้งที่ ๑๑ และ ๑๒) จํานวน ๑๐,๑๒๔ คน
รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ทราบ
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ การกําหนดตําแหน"งและแต"งตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหน"งทางวิชาการ จํานวน ๑๗ ราย

วาระที่
๓.๓

เรื่อง
รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ทราบ
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่องเกี่ยวกับระเบียบ ประกาศ และ
ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. อนุมัติร"างประกาศ และขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
จํานวน ๕ ฉบับ
๑) ร"างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว"าดวยการประชุมและ
วิธีการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. .....
๒) ร"างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว"าดวยสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ....
๓) ร"างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว"าดวยการกําหนดจํานวน
คุณสมบัติ และลักษณะตองหามของรองอธิการบดีและผูช"วยอธิการบดี พ.ศ....
๔) ร"างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว"าดวยการรักษาการแทน
การมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาที่แทน และการมอบอํานาจช"วงใหปฏิบัติ
หนาที่แทน พ.ศ. .....
๕) ร"างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง วันเริ่มและวันสิ้นป0
บัญชีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒. อนุมัติร"างขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จํานวน ๒ ฉบับ
๑) ร"างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว"าดวยการแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพขาราชการเป,นพนักงานมหาวิทยาลัย
๒) ร"างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว"าดวยกําหนดอัตราการ
เบิกจ"ายเงินประจําตําแหน"งรักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรอง
อธิการบดี และรักษาการแทนผูช"วยอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ใหนําร"างขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไปพิจารณาในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันจันทรที่ ๑๙ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๓ ฉบับ
๑) ร"างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว"าดวยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) ร"างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว"าดวยหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓) ร"างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว"าดวยค"าตอบแทน
ค"าตอบแทนพิเศษ สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๒

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

วาระที่

เรื่อง

๓.๔

ร"างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว"าดวยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป0งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๕

การเปลี่ยนชื่อวารสาร Natural Science and Agriculture เป,น
Agriculture and Natural Resources

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

เห็นชอบตามเสนอ และใหขอสังเกตในการพิจารณา
-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝMายเลขานุการ
ตําแหน"งทางบริหารอื่นที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
เพือ่ พิจารณาอนุมัติ
โครงสรางตามพระราชบัญญัติใหม" ไดแก" ผูช"วยคณบดี
ผูช"วยผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ซึ่งกําหนดเพิ่มเติมเป,น
กฎหมายลูกได
อนุมัติ
-จัดทําบันทึกแจงมติ
-ฝMายเลขานุการ

-เสนอสภา มก.

-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๒๓๙
ลว. ๘ ต.ค. ๒๕๕๘
-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๒๔๑
ลว. ๘ ต.ค. ๒๕๕๘

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๒๖๐
ลว. ๘ ต.ค. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

คณะสถาป`ตยกรรมศาสตร ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาป`ตยกรรม ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝMายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

๔.๒

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบ อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
หลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
เห็นชอบ
๑. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสิ่งทอ ฉบับป0 พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัตเิ ปลีย่ นแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี ฉบับป0 พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรใชร"วม)
การขออนุมัติกําหนดอัตราค"าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการ
อนุมัติ
พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จํานวน ๖ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
๒. โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ํา
๓. โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ
๔. โครงการปริญญาโทสําหรับผูบริหาร
๕. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต
(ภาคพิเศษ)
๖. โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ)

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝMายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

๔.๓

๓

-จัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยเสนอ
อธิการบดีลงนาม

-ฝMายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๙ ต.ค. ๒๕๕๘

วาระที่

เรื่อง

๔.๔

การขออนุมัติกําหนดอัตราค"าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติหลักการการนําโควตาที่เหลือของโครงการรับสมัครและ
คัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร โดยวิธีพิเศษ ไปรวมกับโครงการรับสมัคร และคัดเลือกผูมี
ความสามารถทางกีฬาดีเด"นเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยวิธีพิเศษ ของแต"ละวิทยาเขต
การขออนุมัติกําหนดอัตราค"าเบี้ยประชุม ค"าสมนาคุณ และค"าตอบแทนอื่น ๆ
ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท"องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๓)

๔.๕

๔.๖

๔.๗
๔.๘

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติโครงการและหลักการค"าใชจ"ายการจัดประชุมทางวิชาการ
ครั้งที่ ๕๔

๔.๑๐

การขออนุมัติโครงการและงบประมาณการจัดงานเกษตรกําแพงแสน
ประจําป0 พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยเสนอ
อธิการบดีลงนาม

-ฝMายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๙ ต.ค. ๒๕๕๘

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจงมติ

-ฝMายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๔๖๓
ลว. ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘

เนื่องจากเป,นการขอแกไขเพื่อใหประกาศมีผลบังคับใช
ยอนหลัง ประกอบกับการจัดการศึกษาภาคปลาย
ป0การศึกษา ๒๕๕๗ ไดดําเนินการผ"านไปแลว จึงใหถือ
ปฏิบัติตามประกาศ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘
อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจงมติ

-ฝMายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๖๐๓
ลว. ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๘

-จัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยเสนอ
อธิการบดีลงนาม
-จัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยเสนอ
อธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ

-ฝMายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๙ ต.ค. ๒๕๕๘

-ฝMายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๙ ต.ค. ๒๕๕๘

-ฝMายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๖๑๙
ลว. ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๘

-จัดทําบันทึกแจงมติ

-ฝMายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๔๖๑
ลว. ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘

การขออนุมัติกําหนดอัตราค"าเบี้ยประชุม ค"าสมนาคุณ และค"าตอบแทนอื่น ๆ
ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๒)
อนุมัติ
การขออนุมัติหลักเกณฑและวิธีการใหทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อส"งเสริมและ
พัฒนางานวิจัยบุคลากร วิทยาเขตศรีราชา

๔.๙

งานที่ต(องดําเนินการ

อนุมัติตามเสนอ โดยมีขอเสนอแนะและมอบรักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝMายวิชาการนําไปพิจารณา
ดําเนินการ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘)
อนุมัติ

๔

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๑

การสนับสนุนชมรมกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๔.๑๒

โครงการรับซื้อไฟฟgาจากโครงการผลิตไฟฟgาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบ
ติดตั้งบนพื้นดินสําหรับหน"วยงานราชการและสหกรณภาคการเกษตร

๔.๑๓

(ร"าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรว"าดวยหลักเกณฑและวิธกี าร
ใหทุนนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ขาดแคลนทุนทรัพย พ.ศ. ....

๔.๑๔
๔.๑๕

การแต"งตั้งผูแทน ก.บ.ม. เป,นกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร
การแต"งตั้งผูแทน ก.บ.ม. เป,นกรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยนาวี
นานาชาติ
การขออนุมัติตดั โอนตําแหน"งและอัตราเงินเดือนขาราชการ
จํานวน ๒ ราย
การขออนุมัติจางและแต"งตั้งบุคคลเป,นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โดยการคัดเลือก จํานวน ๘ ราย

๔.๑๖
๔.๑๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เห็นชอบใหหน"วยงานใหการสนับสนุนชมรมกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยขอใหรักษาการแทน
รองอธิการบดีฝMายกิจการนิสิตรับไปประสานกับ
หน"วยงานต"อไป ทั้งนี้ ไดมีหน"วยงานแจงใหการ
สนับสนุนชมรมกีฬาเพิม่ เติม ดังนี้
๑. ชมรมกีฬาเทเบิลเทนนิส สนับสนุนโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
๒. ชมรมกีฬาลีลาศ สนับสนุนโดย คณะบริหารธุรกิจ
๓. ชมรมกีฬาแบดมินตัน สนับสนุนโดย คณะเศรษฐศาสตร
๔. ชมรมกีฬาบริดจ สนับสนุนโดย คณะวิทยาศาสตร
๕. ชมรมกีฬาครอสเวิรด สนับสนุนโดย คณะมนุษยศาสตร
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้
๑. อนุมัติการขอเขาร"วมโครงการผลิตไฟฟgาจากพลังงาน
แสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดินสําหรับหน"วยงาน
ราชการและสหกรณภาคการเกษตร
๒. อนุมัติหลักการการใชพื้นที่ของวิทยาเขตกําแพงแสน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อดําเนิน
โครงการ
เห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข (ร"าง) ขอบังคับฯ
เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น และมอบสํานักงานกฎหมาย
ดําเนินการปรับแกไขใหเรียบรอย แลวนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต"อไป
มีมติแต"งตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร เป,นผูแทน ก.บ.ม.
มีมติแต"งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
เป,นผูแทน ก.บ.ม.
อนุมัติตามเสนอ
อนุมัติตามเสนอ
๕

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝMายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/
ลว. ต.ค. ๒๕๕๘

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝMายเลขานุการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๒๔๒
ลว. ๘ ต.ค. ๒๕๕๘

-จัดทําบันทึกแจงมติ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝMายเลขานุการ -เสนอสภา มก.
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๒๔๐
ลว. ๘ ต.ค. ๒๕๕๘
-

-

-

-

-

-

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๘

การขออนุมัติจางและแต"งตั้งบุคคลเป,นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและช"วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๑๐ ราย
การขออนุมัติกําหนดอัตราค"าจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ใหไดรับตามคุณวุฒิ จํานวน ๑๔ ราย
การขออนุมัติกําหนดอัตราค"าจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ
ช"วยวิชาการใหไดรับค"าจางตามคุณวุฒิ จํานวน ๖ ราย
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (ลับ)
จํานวน ๖ ราย

๔.๑๙
๔.๒๐
๔.๒๑

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

เห็นชอบใหลงโทษปลดออกตามเสนอ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒
๕.๓

โครงการส"งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร ป0ที่ ๓ ทราบ
ระยะที่ ๒
การจัดหลักสูตรฝiกอบรมระยะสั้นระหว"างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับ ทราบ
กระทรวงเกษตรและปMาไมของประเทศภูฏาน
กิจกรรม KU Eco - BIKE WALK SLIM ภายใตนโยบาย Green University ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ศาสตราจารยสุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร แจงใหที่

ประชุมทราบว"า คณะวิทยาศาสตร คณะวนศาสตร และคณะเทคนิคการสัตวแพทย ร"วมกับโรงพยาบาลส"งเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ ๑
กรุงเทพฯ บางเขน ไดจัดโครงการส"งเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยที่ดีแก"นิสิต
“โครงการส"งเสริมสุขภาพวัยใสห"างไกลโรค” เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. มีนสิ ิตเขาร"วมโครงการจํานวน
๒๕๐ คน จากทั้ง ๓ คณะ โดยมีเจาหนาที่และวิทยากรจากโรงพยาบาล
ส"งเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ มาใหความรูเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพของตนเองและการปgองกันป`ญหายาเสพติด และใหบริการตรวจ
สุขภาพแก"นิสติ การจัดโครงการครั้งนี้ไดรับการตอบรับอย"างดีจากนิสิต
ทั้งนี้ โรงพยาบาลส"งเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ยินดีให
ความสะดวกแก"นิสติ ในการยายสิทธิบัตรทองจากภูมลิ ําเนาเดิมมาใชที่
โรงพยาบาลส"งเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ โดยมีโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดชเป,นโรงพยาบาลแม"ข"ายรับส"งต"อขั้นสูง ในการนี้ ไดแจงให
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝMายกิจการนิสติ ทราบในเบื้องตนแลว

ทราบ

ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*านAccount Nontri

๖

