สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกําหนดวันสําคัญของชาติไทย

ทราบ

-

-

-

๑.๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราช องค์ที่ ๒๐
นโยบายในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ
ทราบ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ซ้อมความเข้าใจและกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ทราบ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เหลือจ่าย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม ก.บ.ม. วาระพิเศษ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และวาระพิเศษ
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๐ โดยแก้ไขรายชื่อผู้มาประชุม ลําดับที่
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๐ จาก “นายชูโชค ชูเจริญ, แทน ประธานสภา
พนักงาน” แก้ไขเป็น “รองศาสตราจารย์ชัชพล ชังชู
ประธานสภาพนักงาน” แล้วรับรองรายงานการประชุม
ตามที่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -จัดทําบันทึกแจ้งมติเสนอ -ฝ่ายเลขานุการ
ต่อไป
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๔๘๘
ลว. ๘ มี.ค. ๒๕๖๐

วาระที่
๔.๒

๔.๓

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การพิจารณาการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ มีมติดังนี้
ให้กับนิสิตแลกเปลี่ยน ที่ส่วนงานหรือคณะได้จัดทําร่วมกับสถาบันคู่สัญญา ๑. ให้นําเรื่องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ที่ไม่ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องของมหาวิทยาลัย
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้กับนิสิตแลกเปลี่ยน เสนอ
ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้งเป็นวาระสืบเนื่อง โดยขอให้
กองวิเทศสัมพันธ์ดําเนินการรวบรวมบันทึกความร่วมมือ
ทางวิชาการ (LOI/MOU/MOA) จากทุกส่วนงานและ
คณะที่จัดทําร่วมกับสถาบันคู่สัญญาโดยไม่ผ่านขั้นตอน
ที่ถูกต้องของมหาวิทยาลัย แล้วนําเสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายความเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์พิจารณาแนวทางดําเนินการในการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้กับ
นิสิตต่างชาติ ก่อนเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาต่อไป
๒. ให้ทุกส่วนงานและคณะ ถือปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดทําบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (LOI/
MOU/MOA) ร่วมกับสถาบันคู่สัญญา ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้องของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณา
ของกองวิเทศสัมพันธ์และความเห็นชอบของอธิการบดี
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาเขต
เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับนิสิตใหม่ ควรเริ่ม
ดําเนินการภายหลังกําหนดการรับมอบตัวนิสิตใหม่
แล้วเสร็จ
๒. ตามที่วิทยาเขตศรีราชา กําหนดจัดกิจกรรม
“โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา
๒๕๖๐” ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เนื่องจากวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรงกับ
วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
เห็นควรให้วิทยาเขตศรีราชาพิจารณาทบทวนกําหนด
วันจัดกิจกรรมดังกล่าวใหม่
๒

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
รักษาการแทนผู้อํานวยการ
กองวิเทศสัมพันธ์

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๘๕๑
ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๐

-ฝ่ายเลขานุการ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๗๒๘
ลว. ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐

วาระที่

เรื่อง

๔.๓
(ต่อ)

๔.๔

การพิจารณาการใช้พ้นื ที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ เพื่อจัด
กิจกรรมตลาดนัดจําหน่ายสินค้าเกษตร

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓. ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จะเริ่มใช้ระบบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ดังนั้น
เพื่อให้การดําเนินการรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรพิจารณาทบทวน
ระยะเวลาและกิจกรรมในปฏิทินการศึกษา ๒๕๖๐
ให้สอดคล้องกับระบบการคัดเลือกแบบใหม่ แล้วนําเสนอ
ก.บ.ม. พิจารณาต่อไป
มีมติให้ถอนวาระนี้ และขอให้คณะเกษตรนํากลับไป
พิจารณาทบทวนใหม่ โดยให้หารือร่วมกับสํานักงาน
ทรัพย์สิน แล้วเสนอคณะกรรมการประจําคณะเกษตร
พิจารณาก่อนนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้
ขอให้นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.บ.ม.
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้
๑. ตามที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติได้รับ
อนุมัติให้ดําเนินโครงการวิจัยและส่งเสริมการผลิต
ข้าวโพดหวานฝักสดและผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชน
งบประมาณ ๑๓๑ ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการดังกล่าวมีสว่ นเกี่ยวข้องกับการ
ใช้พื้นที่อย่างไร และการจัดกิจกรรมตลาดนัดจําหน่าย
สินค้าเกษตรมีรูปแบบการบริหารจัดการอย่างไร
๒. การจัดเก็บผลประโยชน์จากการจัดกิจกรรมตลาด
นัดสินค้าเกษตร รายได้ที่เกิดขึ้นจะจัดเก็บเป็นรายได้
ของศูนย์วจิ ัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ หรือรายได้
ของโครงการวิจัยและส่งเสริมการผลิตข้าวโพดหวาน
ฝักสดและผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชน ทั้งนี้ ประธานฯ
ให้ข้อเสนอแนะว่า รายได้ที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าวควร
จัดเก็บเข้าสู่ส่วนงานเพื่อให้สามารถบริหารกิจการ
ภายในและเป็นการพึ่งพาตนเองได้อีกทางหนึ่ง

๓

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์
และสื่อสารองค์กร

ผลการดําเนินงาน

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๘๕๒
ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๐

วาระที่

เรื่อง

๔.๕

การขออนุมัติหลักการในการก่อสร้างอาคารศูนย์สถานการณ์จําลองทาง
การแพทย์ทหาร การโอนงบประมาณ การโอนกรรมสิทธิ์อาคารฯ และ
พิจารณา (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ เรื่อง สิทธิความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
และความร่วมมือในการใช้อาคารศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์

๔.๖

การพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจํา เพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ
ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๘ ราย
การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๖ ราย
การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ จํานวน ๕ ราย
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ
ประเภทคณาจารย์ประจํา ให้ได้รับตามคุณวุฒิ จํานวน ๖ ราย
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)
จํานวน ๒ ราย
การพิจารณาปัญหาการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๔.๗
๔.๘
๔.๙
๔.๑๐
๔.๑๑
๔.๑๒
๔.๑๓

๔.๑๔

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ
วิทยาเขตกําแพงแสน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
เห็นชอบในหลักการ และ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจฯ
-ฝ่ายเลขานุการ
ตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัย เห็นควรให้บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย ฝ่ายวางแผน
ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลทางการแพทย์เช่นเดียว
กับบุคลากรของกองทัพบกด้วย ทั้งนี้ ขอให้รักษาการ
แทนรองอธิกาบดีฝ่ายวางแผน และคณะวิทยาศาสตร์
รับไปหารือร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เพื่อเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ดังกล่าวใน (ร่าง) บันทึกความ
เข้าใจฯ แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
เห็นชอบตามเสนอ
-

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๕๑๔
ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๖๐

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

เห็นชอบตามเสนอ

-

-

-

เห็นชอบแนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาการ
ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามเสนอ และขอให้กองคลังแจ้งทุกส่วนงานทราบ
เพื่อดําเนินการต่อไป
มีมติให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อน และให้นําไปพิจารณา
ในรายละเอียดให้รอบคอบมากยิ่งขึ้น โดยอาจพิจารณา
ตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ
และให้รับข้อสังเกตของ ก.บ.ม. นําไปพิจารณาร่วมด้วย ดังนี้
๔

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการเงิน

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๕๑๕
ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๖๐

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๘๕๓
ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๐

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

๑. การพิจารณากําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นสําคัญ ภายหลัง
มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ ประกอบกับบริบทและศักยภาพของ
แต่ละกลุ่ม คณะวิชาในการรับนิสิตเข้าศึกษา เนื่องจาก
มีที่ตั้งแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค รวมถึงความสามารถ
ในการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้ปกครอง
และผลแห่งความคุ้มค่าต่อนิสิต ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลัก
เช่นเดียวกัน
๒. การวางมาตรฐานการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาควรพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งภาคปกติ
ภาคพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ และควรมีฐานในการ
คิดคํานวณค่าหน่วยกิตในแต่ละกลุ่ม คณะวิชา ที่ชัดเจน
และสามารถชี้แจงได้ เพื่อให้การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใส และเห็น
ควรนําอัตราการจัดเก็บในปัจจุบันของแต่ละกลุ่ม
คณะวิชา มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับ
การศึกษา และการบริหารงานบุคคล ดังนี้
๑. การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๓๒ คน
๒. การอนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. การอนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) กรณีการขอเพิ่มการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีการใช้หลักสูตรร่วมต่างวิทยาเขต
จํานวน ๑๔ หลักสูตร

ทราบ

๕

วาระที่
๕.๑
(ต่อ)

๕.๒
๕.๓

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔. การอนุมัติแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. การอนุมัติยกเลิกใช้หลักสูตรร่วม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
๖. การอนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชีวภาพ
๗. การอนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์
กําแพงแสน
๘. การอนุมัติบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
และสุขศึกษา (๕ ปี) ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๙. การอนุมัติยืมรายวิชา ๐๑๙๙๙๐๓๕ วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต
รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุมัติกําหนดตําแหน่งและ
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๒๕ ราย และ
รองศาสตราจารย์ จํานวน ๔ ราย รวม ๒๙ ราย
รายงานผลการดําเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุนสวัสดิภาพ
ทราบ
บุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทราบ
ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอืน่ ๆ
๖.๑
๖.๒
๖.๓

ความคืบหน้าการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ ทราบ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ทราบ
(ช่วงที่ ๒)
รายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๔ “สุรนารีเกมส์” พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ ประธานฯ ขอให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนิสิต รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ และ
ทําหนังสือแจ้งทุกคณะวิชาพิจารณาการขอความร่วมมือ
ในการอนุญาตให้นิสิตเข้าร่วมการฝึกซ้อมกีฬา ต่อไป
ข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ่านAccount Nontri
๖

