สรุปมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๔
(วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔)
วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

๑.๑

ประธาน

๑.๒

มหาวิทยาลัย

๑.๓

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

๑.๔

กองการเจ้าหน้าที่

๑.๕

มหาวิทยาลัย

๑.๖

คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑.๗

มหาวิทยาลัย

๑.๘

มหาวิทยาลัย

(รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)
เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานฯ แนะนํา รองศาสตราจารย์สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ดํารงตําแหน่งในการบริหาร
ทราบ
เป็นผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
เว็บไซต์ Webometrics ได้ประกาศจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกทั่วโลก ๑๒,๐๐๐ แห่ง เมื่อ ทราบ
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ (Webometrics Ranking of World Universities)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ อันดับที่ ๑
ของประเทศไทย โดยเป็นอันดับที่ ๒ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอันดับที่ ๔๐ ของทวีป
เอเชีย และเป็นอันดับที่ ๓๑๖ ของโลก
สรุปประเด็นการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
ทราบ
สรุปข้อมูลผู้ได้รับการขยายเวลาราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ – ๒๕๕๔ จํานวน ๑๖ คณะ
รวมทั้งสิ้น จํานวน ๙๒ คน
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง (ร่าง) กลยุทธ์สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฉบับที่ ๕ (๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ข้อมูล การจัดงาน “วันสัตวแพทย์ไทย ๙๙ สู่ปีที่ ๑๐๐” และนิสิตชนะการประกวดคัดเลือก
เป็น Vet Student Ambassador เมื่อวันที่ ๔-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ อิมแพค
เมืองทองธานี
บทความเรื่อง “เศรษฐกิจวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เขียนโดย ดร.เสรี พงศ์พิศ
จากคอลัมน์ กระแสทัศน์ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อมูลแจ้งให้บุคลากรทราบผ่าน e-mail จํานวน ๗ เรื่อง
๑. มหาวิทยาลัยอนุมัติปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๕
ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
๒. จํานวนบุคลากร ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๔๘๖ - ๒๕๕๓
๔. จํานวนนิสิตทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ทราบ
ทราบ
ทราบ
ทราบ (โดยข้อคิดเห็นของประธานฯ จะปรากฏตามราย
ละเอียดในรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕)
ทราบ (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดใน
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕)

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

๑.๙

กองแผนงาน

๑.๑๐

กองแผนงาน

๑.๑๑

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑.๑๒

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

๒

ประธาน

๓.๑

สํานักทะเบียนและประมวลผล

๔.๑

คณะกรรมการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๒

สํานักทะเบียนและประมวลผล

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕. จํานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔
๖. เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ และ
โครงสร้างเครื่องกํานิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐
น. ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
๗. สื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ป้าย LED)
ข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (Kasetsart University Profile
ทราบ (โดยประธานฯ ให้ข้อสังเกตจะปรากฏตามราย
Academic Year ๒๐๑๑) เพื่อมอบให้หน่วยงานนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ละเอียดในรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕)
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
ทราบ
ได้รับทราบ
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ทราบ
แถลงต่อรัฐสภา เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ตามสมควร
รายงานสรุปการเตรียมการและการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ทราบ (โดยประธานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจะปรากฏตาม
รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕)
รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๒๓ หน้า
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทราบ (โดยประธาน ฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏในรายงาน
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕)
อนุมัติในหลักการ ดังนี้
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา
๑. มอบทุกคณะนําไปพิจารณาดําเนินการในข้อ ๑ และ ๒
คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ มอบกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี ๒. มอบศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดศึกษาทั่วไป ดําเนินการ
ในข้อ ๓
การบรรจุหลักสูตรไว้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริงต่อไป
๓. มอบคณะกรรมการการศึกษาพิจารณาแต่งตั้ง
คณะทํางาน เพื่อทําหน้าที่ในการติดตามการดําเนินงาน
ของคณะต่าง ๆ โดยกําหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน
และนําเสนอมหาวิทยาลัยทราบต่อไป
การจัดการเรียนการสอนโครงการนานาชาติ ระดับปริญญาตรี
อนุมัติในหลักการการจัดการเรียนการสอนของโครงการ
- ภาคการศึกษาที่ ๑ ช่วงเดือนสิงหาคม - ธันวาคม
นานาชาติระดับปริญญาตรีตามเสนอ และมอบ
๒

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ภาคการศึกษาที่ ๒ ช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม

๔.๓

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๔.๔
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เสนอขออนุมัติแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๕ รายวิชา ปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๖
รายวิชาปิดรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา และเพิ่มรายวิชา จํานวน ๑๒ รายวิชา
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ๑ รายวิชา ปิดรายวิชา ๑ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา ๒
รายวิชา
เสนอขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๔ รายวิชา และเพิ่มรายวิชา ๑ รายวิชา

คณะสังคมศาสตร์

เสนอขออนุมัติเพิ่มรายวิชาซึ่งเป็นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแต่ ภาคต้น ปีการศึกษา
๒๕๕๔ เป็นต้นไป จํานวน ๑๐ รายวิชา

คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเกษตร กําแพงแสน

เสนอขออนุมัติเพิ่มรายวิชา ๐๑๑๒๕๔๓๔
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ๔ รายวิชา

๔.๕

ฝ่ายวิชาการ

เสนออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑) จํานวน ๕๗ คน

๔.๖

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬา มก.

๔.๗

บัณฑิตวิทยาลัย

เสนอขออนุมัติโครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
เสนอขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า
ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
๓

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหารือร่วมกับสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลพิจารณากําหนดช่วงเวลาการจัดการเรียน
การสอนภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม
โดยขอให้ชี้แจงรายละเอียดการดําเนินโครงการนานาชาติ
ให้คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์นิติสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
เสนอขออนุมัติกรอบเงินสนับสนุนการลงทุนเพิ่มเติมจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จํากัด ประจําปี ๒๕๕๔ จํานวนประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท

๔.๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๔.๙

มหาวิทยาลัย

๔.๑๐

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

เสนอขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๖
ประจําปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๔.๑๑

วิทยาเขตกําแพงแสน

เสนอขออนุมัติเช่าพื้นที่บริเวณอาคารการเรียนรู้วิทยาเขตกําแพงแสน

๔.๑๒

วิทยาเขตกําแพงแสน

เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย และขออนุมัติกําหนดข้อปฏิบัติ
ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

๔.๑๓

คณะเกษตร

๔.๑๔

คณะมนุษยศาสตร์

๔.๑๕

คณะเศรษฐศาสตร์

เสนอขออนุมัติกําหนดราคาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าบํารุงสาขาวิชา และค่าธรรมเนียมรายวิชา สําหรับนิสิต
ปริญญาตรี ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
๔

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
เห็นชอบให้ทั้ง ๕ หน่วยงาน เสนอขอรับการสนับสนุนการ
ลงทุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จํากัด และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้รองอธิการบดีวิทยาเขตทั้ง
๓ วิทยาเขตนําเสนอวีดีทัศน์หรือ power point โครงการ
ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจําปี ๒๕๕๔ การจัด
งานเกษตรศรีราชาแฟร์และการจัดงานเกษตรแฟร์นนทรี
อีสาน ความยาวประมาณ ๕ นาที ในการประชุมคณบดี
ครั้งต่อไป
ให้ถอนเรื่อง โดยมอบรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
นํากลับไปพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการกําหนดอัตราขั้น
ต่ําของรายรับจากจํานวนของผู้ที่คาดว่าจะมาลงทะเบียน
เรียน พร้อมทั้งนําเสนอข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย แล้วนําเสนอที่ประชุม
คณบดีพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
อนุมัติ และขอให้แก้ข้อความใน ข้อ ๑๔ และ ๑๕ เป็นดังนี้
๑) ข้อ ๑๔ ค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลเป็นคนไข้
ในตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาท/ครั้ง
๒) ข้อ ๑๕ ค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลเป็นคนไข้
นอกตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

๔.๑๖

คณะมนุษยศาสตร์

๔.๑๗

มหาวิทยาลัย

๔.๑๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๕.๑

สํานักประกันคุณภาพ

๕.๒

มหาวิทยาลัย

๕.๓

มหาวิทยาลัย

๕.๔

สํานักงานตรวจสอบภายใน

๕.๕

กองคลัง

๕.๖

กองกิจการนิสิต

๕.๗

งานประชาสัมพันธ์

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการ
บริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒ )
เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนตําแหน่งผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๔)
เสนอขออนุมัติโครงการศึกษาดูงานบุคลากร สํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวนประมาณ ๖๐ คน ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์
แจ้งกําหนดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตามผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา
๒๕๕๓ ในระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สรุปขั้นตอนวิธีการพิจารณาการขอตําแหน่งของบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ
การประกวดหน่วยงานพอเพียงในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดโครงการ
“เกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา” เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ความเสี่ยงด้านพัสดุในการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการจัดส่งยอดเงินคงเหลือประจําวัน ของหน่วยงานสังกัดวิทยาเขตบางเขน
ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๔๒ หน่วยงาน
รายงานจํานวนนิสิตที่ผ่าน และไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวันประจําเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๔ จํานวน
๒๐๓ ข่าว แยกเป็นประเภทข่าวสั้น จํานวน ๑๕๒ ข่าว และข่าวยาว จํานวน ๕๑ ข่าว

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ่าน Account Nontri

๕

อนุมัติ
อนุมัติ
เห็นชอบให้กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศของผู้บริหารและบุคลากรต่าง ๆ
(โดยแนวทางจะปรากฏตามรายละเอียดในรายงานการ
ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๔)
ทราบ
ทราบ
ทราบ

ทราบ
ทราบ
ทราบ
ทราบ

