สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒
๑.๓

๑.๔
๑.๕
๑.๖

๑.๗

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อน
Thailand ๔.๐ ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อวันศุกร์
ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน
การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปภัมภ์ (ส.มก.)
ได้มีการแต่งตั้ง นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี เป็นนายกสมาคมนิสิตเก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปภัมภ์ (ส.มก.) พร้อมทั้งแต่งตั้ง
กรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด
การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดี และผู้อํานวยการสํานัก ระหว่างที่ยังไม่
มีผู้ดํารงตําแหน่ง
การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงาน และผู้อํานวยการกอง
ระหว่างที่ยังไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
กําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยานบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๐
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานสภาพนักงาน เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่ ๔.๖ การพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา เพื่อเปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หน้าที่ ๑๑
บรรทัดที่ ๑๓ ดังนี้
จากเดิม “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
ตามเสนอ”
ขอแก้ไขเป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
ตามเสนอ โดยประธานสภาพนักงานของดออกเสียง
พิจารณาวาระนี้”
ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้แก้ไขรายงานการประชุม
ตามเสนอ และมีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
ทราบ
๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติ
กําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๘ ราย และรองศาสตราจารย์ ๒ ราย รวม ๑๐ ราย
รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
๓/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติเรื่อง
เกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
๑. อนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จํานวน ๑๑ หลักสูตร
๒. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน ๕๒ หลักสูตร
๓. อนุมัติปิดหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร และยกเลิกโครงการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
- คณะเกษตร ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร
ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
๒

วาระที่

เรื่อง

๓.๑
(ต่อ)

- คณะศึกษาศาสตร์ ยกเลิกโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ (ภาคพิเศษ)
๔. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ จํานวน ๑,๒๑๕ คน
๕. อนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็น
กรณีพิเศษ
๖. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงรายวิชา และเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
จํานวน ๒๒ รายวิชา
๗. อนุมัติบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไว้ในแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๘. อนุมัติการยืมรายวิชา ๐๑๓๕๒๑๔๑ การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น
ไปเปิดสอนที่วิทยาเขตกําแพงแสน
การตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

มีมติดังนี้
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
๑. ขอให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและ รักษาการแทนรองอธิการบดี
คณบดีคณะที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตรวจสอบโครงการ
ฝ่ายการเงิน
พิเศษที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต จํานวน ๒๑ โครงการ ให้เร่งดําเนินการจัดทํา
งบการเงิน สําหรับโครงการพิเศษที่ผู้สอบบัญชีออก
รายการผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
๓๖ โครงการ และที่ไม่แสดงความเห็น ๖๒ โครงการ
ให้ดําเนินการแก้ไขรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อสังเกตของ
สตง. โดยขอให้โครงการพิเศษทุกโครงการดําเนินการ
จัดทํางบการเงินและปรับแก้ไขรายการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และต้องจัดทํางบการเงิน
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบและนําเสนออธิการบดีภายในเวลาที่กําหนด
ตามข้อบังคับต่อไป
๓

ผลการดําเนินงาน

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๙๖๒
ลว. ๑๒ เม.ย ๒๕๖๐

วาระที่

เรื่อง

๓.๒
(ต่อ)

๓.๓

การปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. ขอให้คณบดีทุกคณะกํากับติดตามโครงการพิเศษ
ทุกโครงการต้องดําเนินการบันทึกรายการบัญชีให้
ถูกต้องครบถ้วนตรงตามงวดเวลา เพื่อให้ภาพรวม
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตสามารถ
แสดงผลการดําเนินงานที่แท้จริงได้
๓. เห็นชอบให้วาระคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
พิเศษ เริ่มต้นและสิ้นสุดตามปีงบประมาณ ทั้งนี้
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการ
บริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
กําหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการ
พิเศษขึ้นใหม่ตามข้อบังคับนี้ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่
วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ คือภายในวันที่ ๑ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น จึงขอให้ทุกคณะพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามข้อบังคับ และให้สิ้นสุดวาระในวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
ของคณะกรรมการที่จะแต่งตั้งเพื่อให้การดําเนินงาน
โครงการพิเศษเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง
แล้วเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป
ประธานฯ ขอให้กรรมการนําข้อมูลไปวิเคราะห์ในส่วนงาน
และนํากลับมาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคราวต่อไป

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

การจัดทําข้อมูลเพื่อประกอบการดําเนินงานตามนโยบายการปรับ
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling)

๔.๒

การขออนุมัติปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐
ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์

เนื่องจากข้อมูลมีจํานวนมาก ประธานฯ จึงขอให้
กรรมการนําข้อมูลไปพิจารณาในรายละเอียดก่อน และ
นํากลับมาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคราวต่อไป
เห็นชอบในหลักการ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป
๔

-จัดทําบันทึกแจ้งมติเสนอ -ฝ่ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๗๕๙
ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๖๐

วาระที่
๔.๓
๔.๔

เรื่อง
การขออนุมัติโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานหลักสูตร
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ :กระบวนการเรียนรู้และการประเมินผู้เรียน
โดยใช้เงินรายได้คณะและวิทยาเขตต้นสังกัด
การขออนุมัติหลักเกณฑ์การให้รางวัลสําหรับผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๕

การขอรับการสนับสนุนค่าบอกรับฐานข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
จากงบประมาณวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๖

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สําหรับเจ้าหน้าที่ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติตามเสนอ

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง มก.
- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๗๕๐
ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๖๐
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๗๘๓
ลว. ๗ เม.ย. ๒๕๖๐

มีมติอนุมัติตามเสนอ โดยขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณาปรับแก้ไข
ข้อความในข้อ “๓.๑.๑ ผลงานวิจยั ตีพิมพ์ที่ใช้พิจารณา
(๔) ไม่รับพิจารณาผลงานที่เกิดขึ้นจากการลาศึกษาต่อ
ระดับ ปริญญาโท/เอก, ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร/
สํานักพิมพ์ที่อยู่ในข่ายสงสัยว่าไม่มีคุณภาพที่ปรากฏใน
Beall’s List of Predatory Publishers และผลงาน
ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ” ก่อนดําเนินการออก
ประกาศ เนื่องจาก Beall’s List ได้ยุติการให้บริการแล้ว
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
มีมติดังนี้
๑. ค่าบอกรับฐานข้อมูลสนับสนุนการวิจัย ในปี
ผู้อาํ นวยการสํานักหอสมุด
พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐ ฐาน มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ดําเนินการปรับทุนสะสมของสํานักหอสมุดเพื่อให้
สามารถใช้ฐานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วน
ของฐานข้อมูล Sicfinder ขอให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบอกรับฐานข้อมูล
โดยมหาวิทยาลัยจะร่วมสมทบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วย
๒. การเสนอขอรับการสนับสนุนค่าบอกรับฐานข้อมูล
สนับสนุนการวิจยั จากงบประมาณด้านวิจัย ในปีบัญชี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้สํานักหอสมุดหารือร่วมกับรักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัย วิทยาเขต และส่วนงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาฐานข้อมูลที่จะบอกรับ
รูปแบบการบอกรับ และงบประมาณค่าใช้จา่ ย โดยให้
คํานึงถึงความสําคัญจําเป็นและมีประสิทธิภาพสูงสุด
และให้ดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
อนุมัติตามเสนอ
- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
๕

-ฝ่ายเลขานุการ

- ฝ่ายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๙๖๑
ลว. ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๐

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ มก.
ลว. ๗ เม.ย. ๒๕๖๐

วาระที่

เรื่อง

๔.๗

การพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จํานวน ๓ ราย
การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ
ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๕ ราย
การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๖ ราย
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ
ประเภทคณาจารย์ประจํา ให้ได้รับตามคุณวุฒิ จํานวน ๔ ราย
พิจารณาการขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา เป็นกรณีพิเศษ
การขออนุมัติกรอบคุณวุฒิและกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๒ ราย
การพิจารณากําหนดอัตราการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

๔.๘
๔.๙
๔.๑๐
๔.๑๑
๔.๑๒
๔.๑๓

๔.๑๔
๔.๑๕
๔.๑๖

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ให้ได้รับ
ตามคุณวุฒิสายวิชาการ
ขอให้ทําคําชี้แจง และส่งเอกสารกรณีอุทธรณ์ร้องทุกข์การไม่ได้รับความ
เป็นธรรม ในการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งให้กลับไป
ดํารงตําแหน่งในประเภทเดิม ระดับเดิม (ลับ)
ขอให้ทําคําชี้แจง และส่งเอกสารหลักฐานกรณีอุทธรณ์ร้องทุกข์การปรับ
ขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยไม่เท่าเทียมกัน ตามประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (ลับ)

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

เห็นชอบตามเสนอ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

มีมติให้ปรับวงเงินเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ทั้ง ๒ กลุ่ม ให้เป็น ๒% ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นต้นไป ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มใน
แต่ละปี
อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มีมติมอบกองการเจ้าหน้าที่ส่งคําชี้แจง และเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องถึงประธานกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
มีมติมอบกองการเจ้าหน้าที่ส่งคําชี้แจงและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องถึงประธานกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒

รายงานปัญหาเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงโดนโจมตี (Hack) และแนวทางป้องกัน ทราบ
แก้ไข
รับทราบหนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. เรื่องการเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบตั ิ
ทราบ
ราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)
๖

วาระที่
๕.๓

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

กําหนดแนวปฏิบตั ิเพื่อการดําเนินการบริหารผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัย ทราบ
เกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

-

-

-

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้นและ
ทราบ
ระดับกลาง (สําหรับผู้บริหารสายสนับสนุน)”
กําหนดการเข้าตรวจสอบของคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใส
ทราบ
ในการเข้าตรวจสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพุธที่ ๕ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
ข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ่านAccount Nontri

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑
๖.๒

๗

