สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓
วันจันทรที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
( รับรองรายงานการประชุม วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ
1
2

หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
เลขานุการ

เรื่อง
1. การเชิญผูบ ริหารและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับวาระเขารวมประชุม
1. อธิการบดีขอลาประชุม
2. สรุปการเยือนมหาวิทยาลัยจําปาสักของคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. การเขารวมโครงการสนับสนุนการจัดหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน
(โครงการ วมว.) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
4. สรุปผลการดําเนินงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2553
5. สรุปรายการการกอสรางจากแหลงเงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณ
เงินรายได และสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด ประจําป 2551-2553
6. ศาสตราจารยจาํ รัส ลิ้มตระกูล ไดรับรางวัลบุคคลดีเดนของชาติ ประจําป
พุทธศักราช 2553 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
7. ศาสตราจารยสุนทรี ยิ่งชัชวาลย ไดรับทุน Chair Professor จาก บริษัทเอสซีจี
เปเปอร จํากัด (มหาชน)
8. รายงานการดําเนินงานเกี่ยวกับเงินสิทธิประโยชน งานพระราชทานปริญญา
บัตร ประจําป พ.ศ. 2553
9. รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานความสะอาด
โรงอาหารกลาง มก.

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

2
(ตอ)
3

นายศิริ ชมชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10. รายงานผลการแขงขันกีฬาเทควันโด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
11. องคกร บุคคลภายนอก รวมสนับสนุนการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
- การพิจารณากําหนดหลักเกณฑการทํางานรวมกันเปนกลุมงาน (Cluster)

2

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยนําไป
หารือเกี่ยวกับรายละเอียดการดําเนินการในทีป่ ระชุมคณบดีตอ ไป ทั้งนี้
ที่ประชุมฯ ไดมีขอ คิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. ในอดีตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรถือวาเปนสถาบันการศึกษาเพียงแหงเดียว
ที่มีความโดดเดนทางดานการเกษตร แตปจจุบันสถาบันหลายแหงไดเขามามี
บทบาททางดานการเกษตรมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองรักษาความเปน
ผูนําทางดานการเกษตร โดยใหแตละวิทยาเขตจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐาน
เดียวกัน เพื่อใหนสิ ิตมีความรูความสามารถอยางเทาเทียม ประกอบกับการ
พิจารณามุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มคี วามรูความสามารถทางวิชาการ การวิจัย
หรือการลงพืน้ ทีฝ่ ก งาน นอกจากนี้ แตละวิทยาเขตควรนําเสนอสาขาวิชาที่มี
ความโดดเดนตามบริบทของแตละวิทยาเขต และมุง เนนการทําวิจัยทีเ่ กี่ยวกับ
เรื่องพืชเศรษฐกิจในทองถิน่ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันกับสถาบัน
การศึกษาอืน่ ได
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดกรอบนโยบายการทํางานรวมกันเปนกลุมงาน
(cluster) โดยพิจารณาดําเนินงานในลักษณะของ virtual เพื่อกําหนดเปาหมายและ
กิจกรรมในการดําเนินงานใหมีความชัดเจนอันกอใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี
และการใชประโยชนรวมกันจากทรัพยากรที่มอี ยู เชน การใชหองปฏิบตั ิการและ
สถานที่ฝก งานรวมกัน ทําใหสามารถลดคาใชจา ยและลดตนทุนในการทํางานได
นอกจากนี้ การทํางานแบบ cluster ยังสามารถชวยเสริมจุดแข็งและแกไขจุดออน
ของมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหสามารถแขงขัน
กับภายนอก นําไปสูการกําหนดนโยบายระดับชาติได
3. จากการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผานมา รูปแบบการประเมินมุงเนนไปที่
คณะวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต ในขณะที่การประเมิน
คุณภาพภายนอกในรอบปตอ ไปจะมุงเนนการประเมินแบบ outstanding

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3
(ตอ)

4

5

นายชุมพล พรประภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการดําเนินการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯ

การเขารวมเปนสมาชิก “สมาคมสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย”

หลักเกณฑ รูปแบบ และระยะเวลาการประเมินผูบ ริหารระดับคณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก

การติดตามผลการดําเนินงานของผูอ ํานวยการสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรม
การเกษตร

3

มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการเชิงระบบ โดยใหหนวยงานที่เปน
สถาบันไดมีโอกาสสนับสนุนภารกิจของคณะ เพือ่ ใหเกิดการดําเนินงานที่สอด
ประสานสงเสริมซึ่งกันและกัน
4. ปจจุบนั การทํางานแบบ cluster ยังมีขอจํากัดเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัตใิ นเรื่อง
คุณวุฒิอาจารยผูสอนทําใหผลการดําเนินงาน ทรัพยากร และอัตรากําลังกระจัด
กระจายอยูในแตละหนวยงาน ไมสามารถรวมกันเปนกลุมงานได
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเขารวม
เปนสมาชิกเพือ่ รวมกอตั้งสมาคมสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหดําเนินการตามแนวทางที่ 2 ทําการ
ประเมินทุกครบรอบปของการดํารงตําแหนงการบริหารของผูบริหาร และมอบ
คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบตั งิ านของคณบดี ผูอ ํานวยการสถาบัน/สํานัก
ทําหนาที่ประเมินผูบริหารระดับคณบดี ผูอาํ นวยการสถาบัน/สํานัก โดยใหปรับ
ชื่อเปน “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก”
ที่ประชุมทราบ และไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรแกไขขอบังคับวาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน
โดยประธานกรรมการประจําหนวยงาน ควรเปดโอกาสใหเปนบุคคลภายนอก
ซึ่งกรณีดังกลาว ควรใหคณบดี ผูอ าํ นวยการสถาบัน/สํานัก ทําหนาที่เปน
เลขานุการ
2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวปฏิบัตใิ นกรณีที่คณบดี ผูอ ํานวยการสถาบัน/
สํานัก ไมสามารถปฏิบัติงานตามทีไ่ ดนําเสนอวิสัยทัศน นโยบาย และพันธกิจ
ตอสภามหาวิทยาลัย
3. สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรเปนหนวยงานหลักที่มหี นาที่
รับผิดชอบภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรณีนี้เห็นวาผลการดําเนินการของสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร
ไมไดเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งและยังไมครอบคลุมพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพือ่ ใหทราบถึงขอเท็จจริง ปญหา

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5
(ตอ)

6
7

8

สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การปฏิบัติราชการ มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอ ํานวยการสถาบัน/สํานัก
จํานวน 4 ราย
การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
สรุปแนวทางเพื่อพัฒนาการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานตามประเด็น
การสํารวจความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษา ตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ปญหา/อุปสรรค และมาตรการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
แตงตั้งรองอธิการบดี

แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดี

4

และอุปสรรคในการดําเนินการ ทีป่ ระชุมฯ จึงมีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร
ประกอบดวย
1) นายธีรพงษ ตั้งธีระสุนันท
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการ
2) รองศาสตราจารยสมศักดิ์ เพรียบพรอม
อนุกรรมการ
3) รองศาสตราจารยวิจารณ วิชชุกิจ
คณบดีคณะเกษตร
อนุกรรมการ
4) ประธานสภาขาราชการ มก.
อนุกรรมการ
5) ผูอ ํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เลขานุการ
โดยใหมีหนาที่ประเมินผลการดําเนินงานสํานักพิพธิ ภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร และพิจารณาปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ

ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้ง อาจารยดาํ รงค ศรีพระราม ขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 7 อัตราเลขที่ 518 สังกัดภาควิชาวิศวกรรม-ปา
ไม คณะวนศาสตร ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ ตัง้ แตวันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป โดยใหสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงตามคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 2/2552 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
อนุมัติ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

8
(ตอ)

อธิการบดี

10

สถาบันวิทยาการขั้นสูง
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กองกิจการนิสิต

12

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยราตรี เรืองไทย
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8 สังกัดคณะวิทยาศาสตรการกีฬา
ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา สืบตอจาก
ผูชวยศาสตราจารยสิริพร ศศิมณฑลกุล ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553
เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป

การแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา

9

11

เรื่อง

คณะทํางานจัดทํารางนโยบาย
การพัฒนาคณะฯ

สรุปผลการดําเนินงานความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ
เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2553
ที่ประชุมทราบ
การเผยแพรขาวประชาสัมพันธ
1. ขาวประชาสัมพันธ มก. ปที่ 28 ฉบับที่ 63 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553
ถึงปที่ 28 ฉบับที่ 75 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553
2. สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพรายวัน ประจําเดือนกรกฎาคม
และเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 จํานวน 442 ขาว
การสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย- ที่ประชุมไดพิจารณาและเสนอความเห็น โดยมีคําแนะนําอธิการบดี ดังนี้
เกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
1. กระบวนการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ยังไมเปนไปตามขอบังคับวาดวยการสรรหา
หัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม เนือ่ งจากการเสนอชือ่ ผูสมควร
ดํารงตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยังไม
สมบูรณครบถวนตามขอบังคับฯ จึงเสนอใหประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
นําเรื่องกลับไปดําเนินการใหครบถวนตามขอบังคับฯ แลวเสนออธิการบดี
เพื่อพิจารณาตอไป
2. เพือ่ ใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามขอบังคับฯ จึงเห็นควรใหมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงแกไขขอบังคับฯ แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
การขออนุมัติระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูง
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
อนุมัติ
การขออนุมัติกําหนดระเบียบวาดวยการเสริมสรางคานิยมที่ดีของนิสิต
พ.ศ. 2553
นโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรการกีฬา
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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

12
(ตอ)

13
14

สถาบันคนควาและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

15

คณะวิศวกรรมศาสตร

16

คณะวนศาสตร

17

คณะศึกษาศาสตร

18

คณะสัตวแพทยศาสตร

19

คณะสังคมศาสตร

20

คณะเกษตร
คณะเกษตร กําแพงแสน

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
นโยบายการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
นโยบายการพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน
นโยบายการพัฒนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย
นโยบายการพัฒนาคณะสังคมศาสตร
นโยบายการพัฒนาสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
การขออนุมัติโอนยายศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีพแกเกษตรกร สถาบันคนควา
และพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไปสังกัดคณะเกษตร
การขออนุมัติหลักเกณฑและวิธีการเทียบตําแหนงทางวิชาการ
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน 3 ราย
การขออนุมัติรวมโครงการพิเศษ สาขาวิชาการจัดการการบิน และสาขาวิชา
เทคโนโลยีการบินของคณะวิศวกรรมศาสตร
การขออนุมัติเปดรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร)
สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ แผน ก แบบ ก 2
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2 (2)
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย แผน ก แบบ ก 2
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
1. การขออนุมัติเปดรายวิชา 01006581 ผลิตภัณฑอาหารหมักและโภชนาการ
2. การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน 8 รายวิชา
การขออนุมัติเปดรายวิชา 02032303 การเกษตรกับคุณภาพชีวิตที่ดี
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อนุมัติ

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ลําดับ
21

หนวยงานที่เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ความคืบหนาการพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ วันจันทรที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553
เวลา 13.30 น.
2. ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 10/2553 วันอังคารที่ 26 ตุลาคม
พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น.
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยและการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
1) เสนอใหการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 10/2553 วันอังคาร
ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เปนการประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเชิญอธิการบดีนําเสนอ
นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยในอีก 4 ปขางหนา และเชิญคณะกรรมการ
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี ไดแก นายรัตน พานิชพันธ
นายสัตวแพทยยุคล ลิ้มแหลมทอง และ ศาสตราจารยจํารัส ลิ้มตระกูล
รวมทั้งเชิญ รองศาสตราจารยกมลพรรณ นามวงศพรหม อดีตรองอธิการบดี
ฝายประกันคุณภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ ริหาร มารวม
ใหขอเสนอแนะในการบริหารมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยเชิญคณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานักทุกทานเขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย นอกจากนี้
ในโอกาสตอไปเสนอใหเชิญ ดร.อําพน กิตติอาํ พน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มาเปน
วิทยากรบรรยายพิเศษ เพือ่ ใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในโอกาสตอไปดวย
2) เสนอใหมีการจัดทําคูมอื สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยและการจัด
ปฐมนิเทศใหแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั การดํารงตําแหนงใหม
เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาท
และอํานาจหนาทีข่ องกรรมการสภามหาวิทยาลัย วาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายและภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ
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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

21
(ตอ)

22
23

อนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํา มก.
กองกลาง

24

กองคลัง

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3) เสนอใหมหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลการเงินไดแก งบดุล งบกระแสเงินสด
ตั้งแตป 2553 - 2557 ผลงานดานวิชาการ ผลงานวิจัยดีเดน ขอมูลศิษยเกาและ
อาจารยที่มผี ลงานดีเดนทีป่ รากฏในหนังสือพิมพ เสนอสภามหาวิทยาลัย
ทราบดวย
ผลการพิจารณาวินิจฉัยของอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2552
(วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
จํานวน 24 หนวยงาน
สรุปรายงานการจายเงินรายได กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ 5,000,000 บาท
ประจําเดือนกรกฎาคม 2553

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri
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ที่ประชุมทราบ

