สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วาระที่

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

งานทีต่ ้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
ไม่มี

๑.๒ เรือ่ งทีเ่ ลขานุการแจ้งให้ทราบ
๑.๒.๑

๑.๒.๒

๑.๒.๓

๑.๒.๔

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็น
ประธานองคมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๓ ง ลงวันที่ ๔
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการมอบ
นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม
ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว
ให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นต้นไป
รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติ
แต่งตั้ง ปรับโครงสร้างหน่วยงาน และเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
๑. อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
๒. อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสํานักงานเลขานุการ
คณะเศรษฐศาสตร์
๓. อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ

วาระที่
๑.๒.๔
(ต่อ)

๑.๒.๕

เรื่อง

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔. อนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จํานวน ๓ หลักสูตร
๕. อนุมัติหลักสูตรใหม่ จํานวน ๒ หลักสูตร
๖. อนุมัติใช้หลักสูตรร่วม จํานวน ๒ หลักสูตร
๗. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
๘. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร
๙. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๙ หลักสูตร
๑๐. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เรียนรู้ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐
๑๑. อนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ในการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
๑๒. อนุมัติแก้ไขการพิมพ์รหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๓. รับทราบแนวทางในการกํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๔. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๑๐ รายวิชา
๑๕. อนุมัติใช้รายวิชาร่วม จํานวน ๓ รายวิชา
๑๖. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ จํานวน ๔๑ ราย
๑๗. กําหนดการประชุม และวันปิดรับเรื่องเข้าวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ทราบ
โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Re-inventing
University System) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐

๒

งานทีต่ ้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

วาระที่

เรื่อง

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานทีต่ ้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ผลการดําเนินงาน

เสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแก้ไขมติ
ที่ประชุม วาระที่ ๓.๑ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
เดิม “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและ
ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป”
แก้ไขเป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
และเสนอให้แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาการเพิ่มเติม
วงเงินชดเชยให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน”
แล้วรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่แก้ไข
และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ และวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งการจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชาการ จํานวน ๑ ราย

๓

วาระที่

เรื่อง

๓.๒

การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ
โดยการคัดเลือก จํานวน ๑ ราย
การพิจารณาอนุมัติให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษสําหรับ
ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร จํานวน ๑๐ ราย

๓.๓

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานทีต่ ้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

ฝ่ายเลขานุการ

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๕๘๔
ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ฝ่ายเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๕๘๒
ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๕๙๐
ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๕๘๕
ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
อนุมัติแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗
ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ สถาบัน/สํานัก
และหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะว่า ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต เมื่อนําผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาวิทยาเขตแล้ว
ขอให้รายงานผลการดําเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบ
ต่อไปด้วย
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ/ผอ.สํานักงาน
ประกันคุณภาพ

การขออนุมัติจัดทําบัตรประจําตัวนิสิตแบบดิจิทัลเสมือนจริง (Digital
Virtual Card) สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

อนุมัติตามเสนอ

การขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายงานเกษตรแฟร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นงบอุดหนุนทั่วไป

อนุมัติตามเสนอ

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา
จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน/
ผอ.กองคลัง

๔.๑

การขออนุมัติแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗

๔.๒

การขออนุมัติกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพิ่มเติม

๔.๓

๔.๔

๔

ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ

วาระที่

เรื่อง

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๕

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสวัสดิการที่พักอาศัยสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

อนุมัติตามเสนอ

๔.๖

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

อนุมัติตามเสนอ

๔.๗

การขออนุมัติการเทียบโอนและระยะเวลาในการเก็บผลการเรียนรายวิชา
ในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุมัติตามเสนอ

๔.๘

การขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุมัติตามเสนอ

๕

งานทีต่ ้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ผอ.สํานักสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย

ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๖๓๒
ลว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๖๓๑
ลว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๖๒๘
ลว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๖๒๙
ลว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓

วาระที่

เรื่อง

๔.๙

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สําหรับ
นิสิตโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
โดยให้มีผลบังคับใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๖๓
เป็นต้นไป
๓. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยให้มีผลบังคับใช้กับนิสิต
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ในระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสิตโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทุนปริญญาเอกในประเทศ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๑๐

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานทีต่ ้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติตามเสนอ

-จัดทําประกาศ มก.
ฝ่ายเลขานุการ
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ /ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๖๓๐
ลว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓

อนุมัติตามเสนอ

-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๖๒๗
ลว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓

๖

ฝ่ายเลขานุการ

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๑

การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท
นักวิจัยให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งอาจารย์เป็นกรณีพิเศษ จํานวน ๑ อัตรา
การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ
โดยการคัดเลือก จํานวน ๖ ราย
การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๒ ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท
คณาจารย์ประจําเต็มเวลาและประเภทนักวิจัย ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น
จํานวน ๓ ราย
การขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายวิชาการ
จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติโครงการจัดการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
(Exit Exam) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ และหลักการค่าใช้จ่าย

๔.๑๒
๔.๑๓
๔.๑๔
๔.๑๕

๔.๑๖
๔.๑๗
๔.๑๘

๔.๑๙

การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อพิจารณาผลงานในการขอกําหนด
ตําแหน่งนักวิจัยระดับชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
และเชี่ยวชาญพิเศษ

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานทีต่ ้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์/
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา
-

กองการเจ้าหน้าที่

-

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ และให้ทาบทามนักวิจัยที่เชี่ยวชาญ
จากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม เพื่อให้มีความ
หลากหลาย และมุมมองที่แตกต่างทางวิชาการ

กองการเจ้าหน้าที่ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๕๘๓
ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

สํานักงานตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการตรวจสอบเงินกองทุนภาพรวม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

ทราบ
๗

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วาระที่

เรื่อง

๕.๒

สํานักงานประกันคุณภาพ ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลลัพธ์หมวด ๗
ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๕.๓

รับทราบความคืบหน้าการศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ทราบ
ประเภทคณาจารย์ประจํา ที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาโท และวุฒิปริญญาตรี
เป็นกรณีพิเศษ
สํานักบริหารการศึกษารายงานข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
ทราบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ ๑ (Portfolio)
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

๕.๔

ผูป้ ฏิบตั ิ

ผลการดําเนินงาน

ฝ่ายเลขานุการ

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๕๘๔
ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

เห็นชอบตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

ทราบ

งานทีต่ ้องดําเนินการ
จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ/ผอ.สํานักงาน
ประกันคุณภาพ
-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา
การใช้งานระบบบริหารการศึกษา (KU-ISEA)

ระเบียบวาระที่ ๗ วาระลับ
๗.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๗.๑.๑

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง

๘

