สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ ประธานฯ ขอให้ผู้บริหารทุกส่วนงานนําไป
พิจารณาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไป

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒

๑.๓

๑.๔

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรระดับประเทศ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.
จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ภายใต้แนวคิด “ฉันภูมิใจที่เป็นยุวเกษตรกร” หรือ “I'm proud to be
a ๔-H'er”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะอาจารย์ นิสิต และบุคลากร คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อุทยาน
๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีมติ
มอบผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านวิชาการ และด้านการวิจัย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งเรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสําหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

๓.๒

๓.๓

-ฝ่ายเลขานุการ
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๓๗
ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐

-ฝ่ายเลขานุการ
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์
และสื่อสารองค์กร
-

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๓๙
ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐

การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหาร ที่ประชุมพิจารณาโดยได้มีการอภิปรายกันอย่าง
-ฝ่ายเลขานุการ
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
จัดการทรัพย์สินถาวร พ.ศ. ....
กว้างขวาง และเห็นควรให้นํากลับไปพิจารณาทบทวน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ปรับปรุง แล้วนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) พิจารณาอีกครั้ง
โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้
๑. อํานาจในการอนุมัติและการยกเว้นในแต่ละประเภท
เห็นควรกระจายอํานาจให้เป็นอํานาจของส่วนงานมากขึ้น
และเมื่อส่วนงานอนุมัติในเรื่องใดแล้ว ให้รายงานต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วย อย่างไรก็ตามการกระจาย
อํานาจ (Decentralization) ให้กับส่วนงานอาจแตกต่างกัน

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๘๘๘
ลว. ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
การพิจารณาทบทวนการจัดทําแผนการรับนิสิตใหม่ (ปีการศึกษา
๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) แผนจํานวนนิสิตทั้งหมด (ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ต่อไป
และแผนจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การขออนุมัติหลักการต่อสัญญาเช่าพื้นที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อนุมัตติ ามเสนอ
สุพรรณบุรี เพื่อการเกษตร

การพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งการจ้างบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจํา

อนุมัติตามเสนอ

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

๒

วาระที่
๔.๑
(ต่อ)

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เนื่องจากแต่ละส่วนงานมีทรัพยากรและความพร้อมไม่
เท่ากัน ดังนั้นการกระจายอํานาจไปสู่ส่วนงาน อาจจะ
ต้องพิจารณาร่วมกันในการกําหนดหลักการการกระจาย
อํานาจให้เหมาะสมกับทรัพยากรและความพร้อมของ
แต่ละส่วนงาน
๒. ขอให้กําหนดนิยาม คําว่า “การประกอบกิจการ
ขนาดใหญ่” เพิ่มเติมไว้ในข้อบังคับด้วย
๓. การเช่าที่ดินและอาคารที่อยู่ในความปกครองดูแล
ของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบที่ถือปฏิบัติในปัจจุบัน
กําหนดขนาดพื้นที่เช่าเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ให้เสนอ
ก.บ.ม. พิจารณา เนื่องจาก (ร่าง) ข้อบังคับฯ มิได้
กําหนดไว้ จึงขอให้พิจารณาขนาดพื้นที่เช่าที่จะต้อง
นําเสนอต่อ ก.บ.ม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
๔. การบริหารจัดการทรัพย์สินถาวรซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของรายได้มหาวิทยาลัย ขอให้พิจารณากําหนดหลักการ
การจัดสรรรายได้ให้แก่ส่วนกลาง และส่วนงาน ให้สอดคล้อง
เหมาะสมและระบุไว้ใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ให้ชัดเจน
ซึ่งการจัดสรรรายได้จะมีความเชื่อมโยงกับประเด็นการ
กระจายอํานาจ และจะเป็นทุนสะสมเพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย และส่วนงานนั้น ๆ ด้วย
๕. ขอให้พิจารณากรอบการยกเว้น และ/หรือ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการใช้อาคารและสถานที่
อุปกรณ์ และการใช้บริการการวิเคราะห์ รวมถึงการ
จัดเก็บค่าบํารุงรักษายานพาหนะ เช่น การขอใช้เพื่อ
การเรียนการสอน หรือการวิจัย
๖. ข้อบังคับดังกล่าวควรพิจารณาในภาพรวมทั้ง
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกวิทยาเขตถือปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกันต่อไป
๓

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่
๔.๒

๔.๓

๔.๔

๔.๕

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจ อนุมัติ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนั ที่ ๑๕ พฤษภาคม
ฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วน
ตามนโยบายของรัฐบาล และขอให้รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยหารือร่วมกับกองคลัง และ
สํานักงานกฎหมาย พิจารณาปรับแก้ไขร่างประกาศ
ทั้ง ๓ ฉบับ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติของสํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนออกประกาศต่อไป
งบการเงินประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙
เห็นชอบงบการเงิน ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเสนอ
โดยให้ปรับแก้ไขข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตามข้อสังเกตของที่ประชุม ก่อนนําเสนอสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินการ
จัดทํางบการเงิน ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ขอให้กองคลังแจ้งแนวทางการ
ดําเนินการให้ทุกส่วนงานทราบและปฏิบัติต่อไป
การขออนุมัติโครงการและงบประมาณการจัดงานเกษตรกําแพงแสน
อนุมัติตามเสนอ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
การขออนุมัติหลักการให้สถาบันวิศวกรรมพลังงานเช่าพื้นที่ทําการภายใน
อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อนุมัติตามเสนอ

๔

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๗๙๗
ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายการเงิน

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๗๙๘
ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตกําแพงแสน
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์
และสื่อสารองค์กร

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๓๖
ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๖๓๘
ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐

วาระที่

เรื่อง

๔.๖

สํานักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติหลักการและค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรในระบบสารสนเทศการบริหารการศึกษา

๔.๗

การพิจารณากําหนดตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๗๒ อัตรา
การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ จํานวน ๒๘ ราย
การพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษสําหรับผู้ดํารง
ตําแหน่งนิติกร จํานวน ๓ ราย
การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ
ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๘ ราย
การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๑๒ ราย
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)

๔.๘
๔.๙
๔.๑๐
๔.๑๑
๔.๑๒
๔.๑๓

การขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิย้อนหลังตามมติคณะกรรมการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.) (ลับ)

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

-ฝ่ายเลขานุการ
อนุมัติในหลักการ และเนื่องจากเป็นการขอใช้เงินรายได้ - จัดทําบันทึกแจ้งมติ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลและปรับแก้ไข รักษาการแทนรองอธิการบดี
หลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย ฝ่ายวิชาการ
เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให้ต้องจัดทําเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย จึงขอให้สํานักทะเบียนและ
ประมวลผลจัดทําร่างประกาศฯ หลักเกณฑ์การจ่าย
เงินค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบข้อมูลและปรับแก้ไข
หลักสูตร แล้วเสนอสํานักงานกฎหมายพิจารณา
ตรวจสอบก่อนออกประกาศต่อไป
อนุมัติตามเสนอ
-

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๗๗๙๘
ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

เห็นชอบให้ลงโทษปลดออกตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

๕

วาระที่
๔.๑๔

๔.๑๕

๔.๑๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดี

มีมติ
๑. แต่งตั้งคณบดีคณะวนศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเกษตร
๒. แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
๓. แต่งตั้งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานัก
มีมติ
๑. แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม กําแพงแสน
๒. แต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักหอสมุด เป็นกรรมการ
สรรหาผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน
๓. แต่งตั้งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์
การพิจารณาแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนกลยุทธ์ ประธานฯ ขอให้นําวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุม
ทางการเงิน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งต่อไป เพื่อให้กรรมการได้นําไปพิจารณาใน
รายละเอียดก่อน

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติร่างข้อบังคับ
การแต่งตั้ง และเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
๑. อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยธรรมนูญนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทราบ

๖

วาระที่

เรื่อง

๕.๑
(ต่อ)

๒. อนุมัติแต่งตั้ง นายโสภณ ภูเก้าล้วน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓. อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ
๔. อนุมัติบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๕. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๓๖ หลักสูตร
๖. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
จํานวน ๑๙ หลักสูตร
๗. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงรายวิชา และปิดรายวิชา จํานวน
๑๔ รายวิชา
๘. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา บริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๙. อนุมัติให้คณะวิทยาการจัดการยืมรายวิชา ๐๑๙๙๙๐๓๖ ความสุขใน
พลวัตของชีวิต
๑๐. อนุมัติแก้ไขการพิมพ์ผิดในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๑. อนุมัติแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๑๒. อนุมัติปิดโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
ภาคพิเศษ
๑๓. อนุมัติปริญญาแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๔ จํานวน ๑๒ คน
๑๔. รับทราบหลักสูตรที่ไม่รับการประเมินหลักสูตรและหลักสูตรไม่รับ
ประเมินในบางตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๗

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

เรื่อง

๕.๒

สํานักประกันคุณภาพแจ้งกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร คณะวิชา วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙
สํานักบริการคอมพิวเตอร์รายงานผลการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๕/๒๕๖๐
ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.๓

๕.๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑

๖.๒

นายดํารงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการ
ภายใน แจ้งที่ประชุมทราบ การจัดกิจกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ
“เทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภูมิพล” เนื่องในโอกาสรําลึก
และถวายพระราชกุศลเป็นราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
นายณรงค์ชัย พิพัฒนธนวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ ยกิจการพิเศษ
แจ้งที่ประชุมทราบ การจัดงานโครงการหลวง ครั้งที่ ๔๘ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดําริ กรุงเทพมหานคร ร่วมจัดโดย
มูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์

๘

วาระที่
๖.๓

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.หญิง งามลมัย ผิวเหลือง รักษาการแทน
ทราบ
รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนิสิต แจ้งที่ประชุมทราบดังนี้
๑) ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นช่วงการจัดกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและ
กิจกรรมรับน้องใหม่ของนิสิต
๒) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยกําหนด
จัดโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้แก่นิสิตใหม่
บางเขน ขอเชิญผูบ้ ริหารทุกท่านร่วมกิจกรรมเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ (KU 77)
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
๓) ในวันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กําหนด
จัดโครงการ “สู่อ้อมกอดนนทรี’๖๐ (KU First Date ๒๐๑๗)” เพื่อเป็น
การต้อนรับนิสิตใหม่และแสดงความยินดี พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้
ความสนุกสนาน และมิตรภาพ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตใหม่เกิดความรู้
ความเข้าใจ สร้างความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรศาสตร์
มากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้จัดกิจกรรมในรูปแบบ “ถนนตามรอยเท้าพ่อ
๑๐๐ โครงการ” โดยจัดเป็นฐาน ๓ ฐาน เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้ผ่าน
๑๐๐ โครงการ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดรับผิดชอบโดยชมรมนิสิตต่าง ๆ
สโมสรนิสิต คณะ และกลุ่มนิสิตพี่เลี้ยงอาสาสมัคร

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง

๙

