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เรื่อง
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1

รายงานผลการศึกษาวิเคราะห
ทิศทางการดําเนินงานโครงการจัดตัง้
วิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี และโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตกระบี่

2

ระบบจราจรและที่ทําการไปรษณีย
เกษตรศาสตร

รับทราบผลการศึกษาและเห็นชอบใหดําเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตตอไป โดยใหมีการทบทวนและปรับปรุงแผนแมบท
ใหเหมาะสม และใหมหาวิทยาลัยฯ รับไปดําเนินการพรอมทั้งรายงานความคืบหนาใหสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบตอไป การนี้
กรรมการไดมีขอ คิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1.การขยายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาคเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2538 วันที่ 8
ตุลาคม พ.ศ. 2539 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2540 และวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2540 ซึ่งไดมีมติใหความเห็นชอบโครงการขยาย
วิทยาเขตสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปสูภูมิภาคตามขอเสนอของทบวงมหาวิทยาลัย และตอมาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14
ตุลาคม พ.ศ. 2540 และวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ไดมีมติใหระงับหรือชะลอการขอจัดตั้งหรือขยายหนวยงานใหมของ
มหาวิทยาลัย/สภาบัน ไปพลางกอน เพื่อลดภาระคาใชจายของรัฐ ดังนัน้ บางมหาวิทยาลัยจึงใชชื่อวา “ศูนย” หรือ “ศูนย
การศึกษา”
2.โครงการจัดตั้งวิทยาเขตควรเนนการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระดับปริญญาโท การเปดสอนใน
ระดับปริญญาเอก ควรพิจารณาความพรอมทางดานบุคลากร
3.มหาวิทยาลัยฯ ควรเนนการจัดหลักสูตรในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตตาง ๆ ใหแกผูที่มอี าชีพมากกวาการเปดสอนหลักสูตร
ปกติ โดยอาจจัดในลักษณะของโครงการฝกอบรมวิชาชีพ เพือ่ ใหไดรับประกาศนียบัตร โดยไมเนนการใหปริญญาบัตรเปน
สําคัญ และควรมีการจัดทําแผนการฝกอบรมวิชาชีพที่หลากหลายและเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
4.การนําหลักสูตรของวิทยาเขตหลักไปเปดสอนที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตทั้ง 3 แหง ควรจัดสรรเงินรายไดใหกับโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขต เพือ่ ใหโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสามารถดําเนินการในลักษณะที่จะพึ่งพาตนเองไดตอ ไปในอนาคต
5.ควรใหทองถิ่นไดมีสวนรวมรับผิดชอบในเรื่องของงบประมาณที่จะสนับสนุนการดําเนินการโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตทั้ง 3 แหง
ที่ประชุมรับทราบและกรรมการมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้
1.กรณีชุมชนโรงสูบใชเลขที่ 50 ซึง่ เปนเลขที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนเลขทีบ่ าน ขอใหมหาวิทยาลัยฯ หรือกับ
สํานักงานเขตเกี่ยวกับขอกฎหมายเพื่อเพิกถอนการใชเลขที่ของมหาวิทยาลัยฯ ตอไป
2.มหาวิทยาลัยฯ ควรมีแผนในการยายที่ทําการไปรษณีย เนื่องจากสถานที่เดิมมีความคับแคบ
3.ขอใหปรับปรุงทางขึ้น-ลง อาคารจอดรถงามวงศวาน เนื่องจากทางขึน้ -ลง มีความลาดชันมาก
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คณะสังคมศาสตร

ขออนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความ
ขัดแยง แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550

4.เสนทางจากกรมวิชาการเกษตรไปกรมปาไมถนนชํารุด มหาวิทยาลัยฯ ควรหารือรวมกับคณะกรรมการรวมเพื่อดําเนินการ
แกไขตอไป
อนุมัติ โดยในหลักสูตรควรใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกภาคสนาม หรือฝกงานพิเศษเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยง และมีการใช
ทรัพยากรรวมกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ มีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา ดังนี้
1.เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มุงเนนในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งเปนเกณฑทจี่ ะใชประเมินการประกันคุณภาพ การเปดสอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในแตละคณะฯ ควรมีหลักสูตรที่ทาํ วิทยานิพนธ รอยละ 50 ของหลักสูตรทั้งหมด
2.คุณสมบัติของผูเรียนควรมีความแตกตางกันระหวางแผน ก และแผน ข
3.ควรมีการเจาะกลุมเปาหมายเพื่อแสวงหาผูเรียน เนื่องจากเปนหลักสูตรใหม

ขออนุมตั ิประกาศและขอบังคับ
เกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติและมีขอ สังเกตดังนี้
1.ความเปนกลางและมาตรฐานของหลักเกณฑและวิธีการประเมินควรใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยอืน่
2.ภาษาที่ใชในแบบประเมินผลงานทางวิชาการอาจจะทําใหเกิดความสับสนในการตีความ
ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการรับที่จะดําเนินการปรับปรุงแกไข หลักเกณฑและวิธีการประเมินเมื่อ
ดําเนินการไปแลวพบวามีขอขัดของ พรอมทั้งแกไขปรับปรุงแบบประเมินผลใหสอดคลองกับหลักเกณฑใหมของ ก.พ.อ.
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอพนจากตําแหนง
อนุมัติ
ขออนุมตั ิใหสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด สรางอาคารทีพ่ ักอาศัยสําหรับบุคลากรและนิสิต อนุมัติ และกรรมการไดมีขอ สังเกตวา
มหาวิทยาลัยฯควรศึกษาเทคโนโลยีทางดานการ
กอสรางที่ทนั สมัยจากประเทศมาเลเซีย เพื่อนํามา
ศึกษาและพัฒนาสําหรับการกอสรางของ
มหาวิทยาลัยฯ ตอไปในอนาคต
แตงตั้งคณบดี
มีมติใหแตงตั้งรองศาสตราจารยวรวุฒิ ฤกษอํานวยโชค ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร
คณะเทคนิคการสัตวแพทย คณะสัตวแพทยศาสตร ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวนั ที่
19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เปนตนไป

คณะศึกษาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
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หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2.เสนอใหพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เดิมที่เปนพอพักนิสิต หรือเคลื่อนยายหอพักนิสิตมาอยูที่ซอยพหลโยธิน 45 และจัดพื้นที่ในสวน
ของหอพักเดิม ควรจัดเปนพื้นที่เกษตร ซึ่งเปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยจัดทําแปลงทดลองสําหรับภาคปฏิบัติงาน
ดานเกษตรกรรม เชนในอดีต
3.ควรออกแบบรูปทรงสิ่งกอสรางที่เปนเอกลักษณในลักษณะสถาปตยกรรมไทย และควรวางแผนระยะยาว สามารถดําเนินการ
ตอเนื่องในแตละสมัยของอธิการบดี
- อธิการบดีไดชี้แจงเพิ่มเติมวา เพื่อความโปรงใสในการดําเนินการ มหาวิทยาลัยฯ จะขอรับการสนับสนุนจากสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด สําหรับสรางอาคารในบริเวณพืน้ ทีซ่ อยพหลโยธิน 45 ในวงเงิน 200 ลานบาท ตามรูปแบบที่อดีต
อธิการบดีไดเคยดําเนินการ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550
ที่ประชุมรับทราบ
รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
ที่ประชุมรับทราบ
และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
และเห็นชอบ
ขอยกเลิกการอนุมัติใหปริญญา
ที่ประชุมรับทราบ
คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน
ขออนุมตั ิปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ป พ.ศ. 2550 จํานวน 3 หลักสูตรไดแก
1.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู
2.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู
3.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
อนุมัติ
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคพิเศษ)
คณะศึกษาศาสตร
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร (ภาคพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
อนุมัติ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาจํานวนการรับนิสิตเขาศึกษาในปแรกควรพิจารณาในจุดคุมทุนและ
สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร สอดคลองกับจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร หลังจากนั้นจึงกําหนดจํานวนการรับนิสิตเพิ่มขึ้นในปตอ ๆ ไป
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
วิทยาเขตกําแพงแสน
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
อนุมัติ โดยมีขอสังเกตเพิ่มเติมดังนี้
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)
1.ควรเรงสรางความพรอมดานอาจารย โดยเพิ่มจํานวนสัดสวนคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยให
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
เพียงพอ/เหมาะสมกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น โดยจัดทําแผนจัดหาและพัฒนาอาจารยประจําที่ชัดเจน โดยคํานึงถึง
สัดสวนภาระงานตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2.หลักสูตรควรมีลักษณะเดน ลักษณะเฉพาะที่เปนเอกลักษณของวิทยาเขตไมซ้ําซอนกับหลักสูตรที่เปดสอน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ที่วิทยาเขตบางเขน
(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รายงานผลการดําเนินงานของคณะ รอบ 3 เดือน (ธันวาคม 2549 – กุมภาพันธ 2550)
ที่ประชุมรับทราบ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรวิศวกรรม- อนุมัติ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้
จังหวัดสกลนคร
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม1.ควรเตรียมแผนงานจัดหาครุภัณฑการเรียนการสอนเพิ่มเติม เพื่อรองรับการบริหารจัดการของโครงการฯ ซึ่งจําเปนตองใช
ไฟฟาและคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ)
งบประมาณในการจัดหาอุปกรณและครุภัณฑเสริมการเรียนคอนขางมาก
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 2.ขอใหดูแลเรื่องคุณภาพของนิสิตและเตรียมแผนรองรับอาจารยผูทจี่ ะจบการศึกษามาทําหนาที่สอน
3.ขอใหเนนในเรือ่ งจริยธรรมของอาจารยผูสอน โดยใหจัดสรรเวลาและดูแลนิสิตใหเสมอภาคกันทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
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(ตอ)

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

6

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

7

ผูอาํ นวยการสถาบันภาษาศาสตร
และวัฒนธรรมศึกษา
ราชนครินทร

8
9

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะทํางานติดตามผล
การปฏิบัตงานของผูบริหาร

อนุมัติ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้
1.ควรเตรียมแผนงานจัดหาครุภัณฑการเรียนการสอนเพิ่มเติม เพื่อรองรับการบริหารจัดการของโครงการฯ ซึ่งจําเปนตองใช
งบประมาณในการจัดหาอุปกรณและครุภัณฑเสริมการเรียนคอนขางมาก
2.ขอใหดูแลเรื่องคุณภาพของนิสิตและเตรียมแผนรองรับอาจารยผูทจี่ ะจบการศึกษามาทําหนาที่สอน
3.ขอใหเนนในเรือ่ งจริยธรรมของอาจารยผูสอน โดยใหจัดสรรเวลาและดูแลนิสิตใหเสมอภาคกันทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
การพิจารณาโครงการหลักสูตรภาคพิเศษในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมฯ ไดมกี ารอภิปรายและเสนอขอคิดเห็นในภาพรวม
เกี่ยวกับการเปดสอนโครงการภาคพิเศษดังนี้
1.มหาวิทยาลัยฯ ควรมีจุดยืนและมีการกําหนดกฎเกณฑในการเปดสอนโครงการภาคพิเศษ เนือ่ งจากปจจุบันมีการเปดสอน
โครงการภาคพิเศษคอนขางมาก
2.การจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษขอใหเนนคุณภาพของบัณฑิตเปนสิ่งสําคัญและเนนผูเรียนที่เปนผูท ที่ ํางานแลวหรือผูท ี่
สอบเขาเรียนในภาคปกติไมได
3.การเปดสอนโครงการภาคพิเศษในวิทยาเขตตาง ๆ มุงที่จะผลิตบัณฑิตปริญญาโท/เอกจํานวนมาก จนเปนที่นาวิตกวาบัณฑิต
ที่ผลิตออกไปอาจไมมีคุณภาพ
4.ในการวิเคราะหคาใชจายของโครงการพบวาคุมทุนทุกโครงการ แตยงั มีคาใชจายแฝง เชน คาสถานที่และครุภัณฑ ควรนํามา
คิดรวมใหเปนตนทุนทีช่ ัดเจน
5.ทุกคณะควรนําเสนอแผนพัฒนาอาจารย/บุคลากรทีช่ ัดเจนและมหาวิทยาลัยฯ ควรจัดใหมีกระบวนการในการติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนหลังจากเปดโครงการแลว
6.ในการบริหารการศึกษา ไมควรคํานึงถึงเรื่องกําไร คําวา “กําไร” ควรใชคําวา “รายไดสุทธิ” และรายไดสทุ ธิควรสะสมไว
เพื่อเปนทุนการศึกษาในการสนับสนุนและพัฒนาอาจารย
7.อาจารยผูสอนควรคํานึงถึงจริยธรรมและจัดสรรเวลาใหเสมอภาคกันทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
ประธานฯ ขอใหมหาวิทยาลัยฯ นําขอคิดเห็นดังกลาวไปพิจารณากําหนดหลักเกณฑที่ชดั เจน อธิการบดีรบั ที่จะไปดําเนินการ
และนําเสนอที่ประชุมในโอกาสตอไป
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน ตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของอาจารยนนทวัฒน จันทรเจริญ คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร โดยมีหัวขอนําเสนอประกอบดวย วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบายหลักและวัตถุประสงคขององคกร ยุทธศาสตร
เปาประสงค กลยุทธ และแผนปฏิบตั ิการคณะวิศวกรรมศาสตร จุดแข็งและจุดออนขององคกร
ที่ประชุมรับทราบ
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน ตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของรองศาสตราจารยประเทือง ทินรัตน ผูอํานวยการ
สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร โดยมีหัวขอนําเสนอประกอบดวย วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบายหลักและ
วัตถุประสงคขององคกร ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และแผนปฏิบัติการสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษา
ราชนครินทร จุดแข็งและจุดออนขององคกร
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอ ํานวยการสถาบัน/สํานัก
ที่ประชุมรับทราบ
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อธิการบดี
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สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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นายศิริ ชมชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นโยบายการบริหารและแผนปฏิบัตกิ าร
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ อธิการบดีไดแจงเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเชิงยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในแตละดานเพือ่ กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางเปนรูปธรรมตอไป
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ สามารถเสนอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตาง ๆ มายังสภามหาวิทยาลัยฯ ตามหนังสือทีไ่ ดสงถึงกรรมการ
ทุกทานแลว โดยมหาวิทยาลัยฯ จะรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ และพิจารณาสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ตอไป
เสนอขอคิดเห็นและเสนอแนะใน 2 ประเด็นดังนี้
1.เสนอใหมหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2550 เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
ที่ประชุมรับทราบ
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร)
- อธิการบดีไดชี้แจงวา มหาวิทยาลัยฯ จะจัดงานถวายพระเกียรติสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี ในวันที่ 20
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และจัดงานถวายพระเกียรติ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วังสุโขทัย โดยไดมีการวางแผนจัดเตรียมงานของฝายตาง ๆ ที่เกีย่ วของเพื่อใหงาน
เปนไปดวยความเรียบรอย
2.เนื่องจากในหลายคณะยังไมมีการจัดตั้งสมาคมนิสิตเกาคณะอยางเปนรูปธรรม ทําใหขาดความตอเนือ่ งในการทํากิจกรรม
มหาวิทยาลัยฯ ควรจะสงเสริมและผลักดันใหมีการจัดตั้งสมาคมนิสิตเกาในทุกคณะ เพื่อใหนิสิตเกาไดมีบทบาทในการทํากิจกรรมและ
ชวยเหลือมหาวิทยาลัยฯ อาทิ สถานที่ฝกงาน ทุนการศึกษา อาจารยพิเศษ ในการถายทอดความรูแกนิสิต เปนตน

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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