สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๖๑๖
ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๑

การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสังคมศาสตร์ และศูนย์ เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทาง
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
วิเทศสัมพันธ์และจัดการศึกษานานาชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน สังคมศาสตร์ และศูนย์วิเทศสัมพันธ์และจัดการศึกษา เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ คณะสังคมศาสตร์
นานาชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานเลขานุการ
คณะสังคมศาสตร์ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๖๑๗
ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑

สรุปผลการประชุม เรื่อง “สานพลังการศึกษา เพื่อปฏิรูปประเทศ”
จัดโดย สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ชั้น ๑ อาคารชาเลนเจอร์
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

การปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

อนุมัติตามเสนอ

๓.๒

การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๑
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๗๔๒
ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๖๑๘
ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๑
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๑
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๗๔๔
ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๖๗๖
ลว. ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๑

๔.๒

การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยการรับรู้จากระยะไกลเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร์

อนุมัตินามเสนอ

-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

-ฝ่ายเลขานุการ

๔.๓

การขออนุมัติหลักการให้กิจการร่วมค้าวีเทค ต่อสัญญาเช่าพื้นที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

อนุมัติหลักการตามเสนอ

-ฝ่ายเลขานุการ

๔.๔

คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติกําหนดราคากลางโคเนื้อพันธุ์
กําแพงแสน

อนุมัติตามเสนอ

๔.๕

สํานักงานบริการวิชาการ ขออนุมัติหลักเกณฑ์การออกประกาศนียบัตร
เกียรติบัตร และวุฒิบัตร

มีมติให้สํานักงานบริการวิชาการนําหลักเกณฑ์
การออกประกาศนียบัตร เกียรติบัตร และวุฒิบัตร
ไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง และให้นําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณา
ในครั้งต่อไป ทั้งนี้ ให้นําข้อสังเกตของที่ประชุมไป
ประกอบการพิจารณาทบทวน ดังนี้
๑. ให้ปรับแก้ไขลําดับข้อย่อย ในข้อที่ ๑ โดยให้นํา
ข้อความของ “วุฒิบัตร” เลื่อนขึ้นเป็น ข้อ ๑.๑
๒. ให้ตัดความในข้อ ๓.๔ ออกทั้งข้อ เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติ เนื่องจากเป็นการให้อํานาจ
อธิการบดีเป็นผู้ลงนามได้เพียงคนเดียว โดยหัวหน้า
ส่วนงานที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มา
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไม่สามารถลงนามได้

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตกําแพงแสน
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
คณบดีคณะเกษตร
กําแพงแสน
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ

๒

-ฝ่ายเลขานุการ

-ฝ่ายเลขานุการ

วาระที่
๔.๕
(ต่อ)

๔.๖

๔.๗

๔.๘
๔.๙

๔.๑๐
๔.๑๑
๔.๑๒

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

๓. ให้ปรับปรุงรูปแบบของวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร
และเกียรติบัตร ให้มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน
เพื่อให้ส่วนงานสามารถนําไปปรับใช้ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จัด
อนุมัติหลักการตามเสนอ
กองกิจการนิสิต ขออนุมัติหลักการจัดทําโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ฝ่ายกิจการนิสิต
สํานักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา อนุมัติตามเสนอ
-จัดทําประกาศ มก.
สําหรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนอัตรากําลัง ๔ ปี ในการต่อเวลาราชการ เห็นชอบตามเสนอ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มีมติดังนี้
การพิจารณาเลือก ก.บ.ม. ทําหน้าที่คณะกรรมการกลั่นกรองของแต่ละ
๑. แต่งตั้งคณบดีคณะเกษตร เป็นกรรมการ
ภาควิชา ในการต่อเวลาราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลั่นกรองของภาควิชาโรคพืช
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. แต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็น
กรรมการกลั่นกรองของภาควิชาสัตวบาล
การพิจารณาการกําหนดตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน อนุมัติตามเสนอ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๗๒ อัตรา
การพิจารณาอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน
อนุมัติตามเสนอ
มหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา เป็นกรณีพิเศษ
การพิจารณาอนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
อนุมัติตามเสนอ
กลุ่มวิชาการ จํานวน ๒ ราย
๓

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝ่ายเลขานุการ

-

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๖๑๙
ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๑
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๑
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๗๔๓
ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ฝ่ายเลขานุการ

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๓

การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกุล่มวิชาการ ประเภท
คณาจารย์ประจําเต็มเวลาตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จํานวน ๒ ราย
การขออนุมัติปรับคุณวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ จํานวน ๒ ราย
การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบประกอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๔ ฉบับ
การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดํารงตําแหน่ง และ
การพ้นจากตําแหน่งของผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สํานัก หรือเทียบเท่า
การพิจารณา (ร่าง) ประกาศการกําหนดชื่อตําแหน่ง และมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ
พิจารณากําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาวิชาการ ประเภท
คณาจารย์โรงเรียนสาธิต กลุ่มวิชาวิชาการ ประเภทนักวิจัย ให้ดํารง
ตําแหน่งชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
และกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอํานวยการ และกลุ่มบริการ ให้ดํารงตําแหน่ง
ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการพิเศษเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
จํานวน ๓ ฉบับ
การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน ชํานาญการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มอํานวยการ กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มบริการ
การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และแบบฟอร์มหนังสือลาออกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๑๔
๔.๑๕

๔.๑๖

๔.๑๗
๔.๑๘

๔.๑๙

๔.๒๐

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

ประธานฯ ขอให้กรรมการนํากลับไปพิจารณาใน
รายละเอียด และนํามาพิจารณาอีกครั้งในการประชุม
คราวต่อไป

-

-

-

เห็นชอบตามเสนอ

-

-

-

เห็นชอบในหลักการ และมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไข
ให้มีความชัดเจนในประเด็นที่ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

-

-

-

ประธานฯ ขอให้กรรมการนํากลับไปพิจารณา
ในรายละเอียด และนํามาพิจารณาอีกครั้ง
ในการประชุมคราวต่อไป
ประธานฯ ขอให้กรรมการนํากลับไปพิจารณา
ในรายละเอียด และนํามาพิจารณาอีกครั้ง
ในการประชุมคราวต่อไป

-

-

-

-

-

-

๔

วาระที่

เรื่อง

๔.๒๑

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ให้ได้รับ
ตามคุณวุฒิ จํานวน ๑ ราย
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)
จํานวน ๒ ราย
การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
การงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๒๒
๔.๒๓

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

เห็นชอบให้ลงโทษตามเสนอ

-

-

-

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๖๖๔๖
ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๑

-

-

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงิน และ
ทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข
ร่างข้อบังคับ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑)

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาทบทวนระเบียบ
และข้อบังคับด้านการเงิน
งบประมาณ และพัสดุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติกําหนดตําแหน่งและ
แต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ อนุมัติข้อบังคับ แต่งตั้งกรรมการวิชาการ
และเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติกําหนดตําแหน่งและ
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ จํานวน ๑๐ รายและ
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย รวม ๑๒ ราย ตั้งแต่วันที่
คณะรับเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๖๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติข้อบังคับ
แต่งตั้งกรรมการวิชาการ และเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้

ทราบ

-

๕

วาระที่

เรื่อง

๕.๑
(ต่อ)

๑. อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากร
ไปปฏิบัตงิ านกับหน่วยงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ประเภทผู้บริหารซึ่งดํารงตําแหน่งคณบดี และ
ประเภทคณาจารย์ประจํา แทนตําแหน่งที่ว่าง ดังนี้
๒.๑ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๒ ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์งามผ่อง
คงคาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ศาสตราจารย์อังศุมาลย์ จันทราปัตย์
คณะเกษตร
๒.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ประเภทผู้บริหาร ซึ่งดํารงตําแหน่งคณบดี
จํานวน ๑ ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
๒.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวน ๑ ราย
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ธานี ศรีวงศ์ชัย คณะเกษตร
๓. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๕ รายวิชา
๔. อนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร
๕. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน ๒๓ หลักสูตร
๖. อนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม สรรค์สร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
๗. อนุมัติให้คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เพิ่มรายวิชา ๐๓๕๒๑๔๗๖
การป้องกันมลพิษจากการขนส่งทางทะเล เป็นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
๘. อนุมัติใช้รายวิชาร่วม จํานวน ๕ รายวิชา

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๖

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

เรื่อง

๕.๑
(ต่อ)

๙. อนุมัติให้โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตสุพรรณบุรียกเลิกการใช้หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์
๑๐. อนุมัติปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
๑๑. อนุมัติปริญญาแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖ จํานวน ๙๔ คน
กองแผนงาน ได้รวบรวมและสรุปข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙
กองคลังได้จัดทํารายงานงบแสดงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจําเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑
สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้สรุปจํานวนผู้ยืนยันสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา
๒๕๖๑ (รอบที่ ๓)

๕.๒
๕.๓
๕.๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง

๗

