สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ทราบ
ไม่มี
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ
ทราบ
๑.๒.๑ สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันเกิดและมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์แก่
นายพรชัย รุจปิ ระภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ครบรอบ ๖๑ ปี เมือ่ วันศุกร์ที่ ๑๙
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๒.๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําผู้แทนนิสติ
ขอรับพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๒.๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รบั เกียรติบตั รเป็น
สถาบันที่มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพ
ผลงานวิจัยเชิงวิชาการสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ปี ๒๕๕๔ มากที่สุด
๑.๒.๔ ลําดับเรือ่ งเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑.๒.๕ สรุปรายงานโครงการจัดตั้งสถานีวิจัย ฝึกอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและทรัพยากรป่าไม้ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
ศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๓๙ หน้า
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
อนุมตั ิให้จดั ตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
๓.๑ การจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เป็นหน่วยงานระดับคณะ สังกัดวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และขอให้นํา
ข้อเสนอแนะจากกองแผนงานไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป
๓.๒

รายงานความคืบหน้าการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติบรรจุหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

๔.๒

การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย
กับฝ่ายบริหารเพื่อสนับสนุนเชิงนโยบายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย จํานวน ๗ ชุด ดังนี้

ทราบ

ให้คณะเกษตร กําแพงแสน นําข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ โดยขอให้
คณะฯ พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเดิมแทนการเปิด
หลักสูตรใหม่ เมือ่ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว ให้นําเสนอที่ประชุมคณบดีพจิ ารณา
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
๔/๒๕๕๖)
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายฯ
ทั้ง ๗ ชุด ตามเสนอ และขอให้คณะกรรมการฯ
รายงานความก้าวหน้าการกําหนดกรอบแนวทาง
ในการดําเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการ
๒

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

- จัดทําประกาศสภา มก. - ฝ่ายเลขานุการ
จัดตั้งคณะฯ
- เสนอนายกสภาฯ
ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม
-

- ประกาศสภา มก.
ลว. ๒ พ.ค. ๒๕๕๖

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๘๓๐
ลว. ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๖

- จัดทําประกาศสภา มก. - ฝ่ายเลขานุการ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- เสนอนายกสภาฯ
ลงนาม

- ประกาศสภา มก.
ลว. ๓๐ เม.ย.๒๕๕๖

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๔๕๗
ลว. ๙ พ.ค. ๒๕๕๖
-

วาระที่

เรื่อง
มติที่ประชุม
๑. คณะกรรมการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันจันทร์
และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาและสร้าง
ผู้ประกอบการด้านการเกษตร
๓. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาระบบการศึกษา
และภาควิชา (Academic Department)
๔. คณะกรรมการนโยบายบริหารและพัฒนาบุคลากร
๕. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนานิสติ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
๖. คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากร
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๗. คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล

งานที่ต้องดําเนินการ
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๔๙๐-๙๔๙๖
ลว. ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก
จํานวน ๕ ราย ได้แก่
๑. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๓. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
๔. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน
๕. คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

เห็นชอบรายงานตามเสนอ และขอให้หน่วยงานและ - จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
มหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
- เสนอเลขานุการลงนาม
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก ไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป (รายละเอียดในรายงาน
การประชุมสภา มก. ๔/๒๕๕๖)

๓

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๔๕๐
ลว. ๙ พ.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๔๕๑ - ๗๔๕๖
ลว. ๙ พ.ค. ๒๕๕๖

วาระที่
เรื่อง
๖.๓ การติดตามและประเมินผลการบริหารงานของคณบดี
คณะสิ่งแวดล้อม
๖.๔
๖.๕
๖.๖

๖.๗

มติที่ประชุม
เห็นชอบกรอบการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม และขอให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องนําไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
นโยบายการพัฒนาสํานักหอสมุด ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๑ เห็นชอบ
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

เห็นชอบ
แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาสํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม กําแพงแสน ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๒๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ - วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
การขอลาออกจากตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
๑. อนุมตั ิการขอลาออกจากตําแหน่งผู้อํานวยการ
และพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ของ รองศาสตราจารย์สุวพงษ์
สวัสดิ์พาณิชย์ ตัง้ แต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นต้นไป
๒. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร แทน รองศาสตราจารย์สุวพงษ์
สวัสดิ์พาณิชย์
(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
๔/๒๒๕๖)
การขอลาออกจากตําแหน่งคณบดีคณะเกษตร
๑. อนุมตั ิการขอลาออกจากตําแหน่งคณบดี
คณะเกษตร ของ รองศาสตราจารย์วิจารณ์
วิชชุกิจ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นต้นไป
๒. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะเกษตร แทน รองศาสตราจารย์วิจารณ์
วิชชุกิจ(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
๔/๒๒๕๖)

๔

งานที่ต้องดําเนินการ
ผู้ปฏิบัติ
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม
- จัดทําคําสั่งสภา มก.
- ฝ่ายเลขานุการ
ขอพ้นจากตําแหน่ง
- เสนอนายกสภาฯ
ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ
- จัดทําคําสั่งสภา มก.
ขอพ้นจากตําแหน่ง
- เสนอนายกสภาฯ
ลงนาม
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

ผลการดําเนินงาน
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๔๕๘
ลว. ๙ พ.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๑๒๓
ลว. ๒ พ.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๑๒๓
ลว. ๒ พ.ค. ๒๕๕๖
- คําสั่งมก. ที่ ๗/๒๕๕๖
ลว. ๓๐ เม.ย.๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๔๙๐-๙๔๙๖
ลว. ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๖

- คําสั่งมก. ที่ ๘/๒๕๕๖
ลว. ๓๐ เม.ย.๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๑๒๖, ๗๑๒๙
ลว. ๒ พ.ค. ๒๕๕๖

วาระที่
เรื่อง
๖.๘ แต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๖.๙

การขออนุมตั ิกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

๖.๑๐

การขอเทียบตําแหน่งทางวิชาการ

มติที่ประชุม
แต่งตั้ง นายลักษณ์ วจนานวัช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
๑. รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ในการขอเสนอ
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ๑ ราย
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด
๒. อนุมตั ิกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๖ ราย
และรองศาสตราจารย์ ๑ ราย
อนุมตั ิให้ นางสุภาวดี โพธิยะราช เทียบตําแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๗.๑ การอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ทราบ
(วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
และการออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
๗.๒ การอนุมัตปิ รับปรุงแก้ไขหลักสูตร และเปลี่ยนแปลง
ทราบ
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๓ คณะ ได้แก่
๑. คณะบริหารธุรกิจ
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๗.๓ การอนุมัติเปิดสอนโครงการพิเศษ จํานวน ๒ โครงการ ทราบ
ได้แก่
๑. อนุมตั ใิ ห้คณะบริหารธุรกิจเปิดสอนโครงการหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์

งานที่ต้องดําเนินการ
ผู้ปฏิบัติ
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

ผลการดําเนินงาน
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๑๒๗
ลว. ๒ พ.ค. ๒๕๕๖

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๑๒๔
ลว. ๒ พ.ค. ๒๕๕๖

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๑๒๒
ลว. ๒ พ.ค. ๒๕๕๖

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๔๕๙
ลว. ๙ พ.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๔๖๐, ๗๔๖๔
และ ๗๔๖๕
ลว. ๙ พ.ค. ๒๕๕๖

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

๕

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๔๖๑ และ
๗๔๖๓
ลว. ๙ พ.ค. ๒๕๕๖

วาระที่

๗.๔

๗.๕

๗.๖

๗.๗

เรื่อง
(ภาคพิเศษ) โดยโครงการจะเริ่มรับนิสติ เข้าศึกษาตั้งแต่
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จํานวน ๖๐
คน/ปี จําแนกเป็นนิสิตแผน ก แบบ ก ๒ จํานวน
๑๘ คน และแผน ข จํานวน ๔๒ คน
๒. อนุมตั ใิ ห้คณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ)
โดยโครงการจะเริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จํานวน ๖๐ คน/ปี
การเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๖ รายวิชา ได้แก่
๑. อนุมตั ใิ ห้คณะมนุษยศาสตร์เปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๕ รายวิชา
๒. อนุมตั ใิ ห้คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรายวิชาใหม่
จํานวน ๑ รายวิชา
การอนุมัตปิ ริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๘) จํานวน ๑๓๒ คน ดังนี้
๑. ระดับบัณฑิตศึกษา
- ดุษฎีบัณฑิต
๖ คน
- มหาบัณฑิต
๒๓ คน
๒. ระดับบัณฑิต ๑๐๒ คน
๓. อนุปริญญา
๑ คน
การแต่งตั้ง นายยงยุทธ ไตรสุรตั น์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา
ชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
ชีววิทยาป่าไม้ สังกัดภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วนั ที่ ๗
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
รายงานการพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา ประจําปี ๒๕๕๕ ของศาสตราจารย์
สายชล เกตุษา

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ
-

ผู้ปฏิบัติ
-

ผลการดําเนินงาน
-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๖

วาระที่
เรื่อง
๗.๘ รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีเกินวงเงินเกิน ครั้งละ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
และเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
๗.๙ รายงานผลการดําเนินของโครงการพิเศษมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
๗.๑๐ รายงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์กบั ต่างประเทศ ในเดือนมีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖
๗.๑๑ รายงานสรุปการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒
๗.๑๒ ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๑๑ วันศุกร์ที่
๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงฉบับที่ ๒๑ วันพุธที่ ๑๐
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑ ฉบับ
๗.๑๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน

มติที่ประชุม
ทราบ

งานที่ต้องดําเนินการ
-

ผู้ปฏิบัติ
-

ผลการดําเนินงาน
-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-
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