สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑. เมื่อวันจันทรที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิการบดี และผูบริหาร
ทราบ
มหาวิทยาลัย รวมเขาเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร การจัดงานประชุมวิชาการ
“สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๒. จากสถานการณการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ประธานฯ ขอใหทุกคณะชวยสอดสองดูแลความปลอดภัยของนิสิตที่เขา
รวมการชุมนุมและจัดทํากิจกรรมใหเปนไปดวยความสงบเรียบรอย
๓. ประธานฯ ขอใหคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรรายงานความคืบหนา
การดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีสวนรวมในการจัดทําโครงการตาง ๆ
ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ระยะที่ ๑
โดยมีระยะเวลาในดําเนินการ ๔ ป ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะสิน้ สุดใน
ป พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ
๑.๒.๑

ผลการจัดสรรงบประมาณโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing
University) ดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ทราบ

วาระที่

เรื่อง

๑.๒.๒

การแจงผลการจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตําบล
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
วันจันทรที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
วันจันทรที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๒.๓

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม ก.บ.ม.
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓)

-

-

-

รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๑๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

การขออนุมัติใชประโยชนในที่ดินตําบลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
เพื่อดําเนินโครงการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
พิจารณาตอไป
(พื้นที่ศึกษาบอทอง)

-จัดทําบันทึกแจงมติ
ฝายเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๔.๒

การพิจารณาทบทวนการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร หรือวิทยาลัยการแพทย เห็นชอบการทบทวนการจัดตัง้ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หรือวิทยาลัยการแพทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
ทั้งนี้ ขอใหรองอธิการบดีฝายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูง
และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รวมกับ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย เสนอหลักการ
และเหตุผลความจําเปนในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร
เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

จัดทําบันทึกแจงมติ
รองอธิการบดีฝายพัฒนา
บัณฑิตขั้นสูงและโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

๒

ฝายเลขานุการ

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๑๘๑๖
ลว. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓
บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๒๐๕๙
ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓

วาระที่

เรื่อง

๔.๓

การขออนุมัติจัดตั้งศูนยทดสอบประตู หนาตาง และระบบผนังกระจก
สําหรับงานอาคาร และขอยกฐานะ “สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ”
เปน “ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ” คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

๔.๔

การขออนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ป พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘

๔.๕

การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย
การบริหารศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีองครวมและปญญาประดิษฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๓
การขออนุมัติเปดชุดวิชาวิทยาการขอมูลทางชีววิทยาและชีวสารสนเทศ
และอัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา เพื่อบรรจุเขาระบบธนาคาร
หนวยกิต

๔.๖

๔.๗

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการ
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย ในสังกัดคณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาตอไป
เห็นชอบในหลักการ และขอใหสํานักบริการคอมพิวเตอร
จัดสงแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ เสนอวิทยาเขต
กําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นําไปพิจารณา
ทบทวนและตรวจสอบขอมูลโครงการ/กิจกรรม
รวมถึงงบประมาณในการดําเนินงานในสวนของ
วิทยาเขตเพิ่มเติม แลวนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) พิจารณาอีกครั้ง
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาตอไป

งานที่ตองดําเนินการ
จัดทําบันทึกแจงมติ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ฝายเลขานุการ

จัดทําบันทึกแจงมติ
รองอธิการบดีฝาย
เทคโนโลยีดิจิทัล/ผอ.สํานัก
บริการคอมพิวเตอร

ฝายเลขานุการ

จัดทําบันทึกแจงมติ
ฝายเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติการเปดชุดวิชาวิทยาการขอมูลทางชีววิทยาและ
ชีวสารสนเทศ และอัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา
ตามเสนอ และขอใหวิทยาลัยบูรณาการศาสตรทาํ
หนังสือยืนยันการขอแกไขอัตราคาบํารุงมหาวิทยาลัย
และอัตราคาบํารุงธนาคารหนวยกิตของชุดวิชา
วิทยาการขอมูลทางชีววิทยาและ
ชีวสารสนเทศ เสนอตอมหาวิทยาลัยดวย
อนุมัติตามเสนอ
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
คณบดีคณะสังคมศาสตร/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
๓

ผูปฏิบัติ

-

ฝายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๑๘๑๕
ลว. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓
บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๒๐๕๘
ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๑๘๑๔
ลว. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓
-

-ประกาศ มก.
ลว. ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๒๑๓๖
ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓

วาระที่

เรื่อง

๔.๘

การขออนุมัติยกเวนการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ
สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรปริญญาตรีรวมนานาชาติ ๒ ปริญญา
คณะวิศวกรรมศาสตร

๔.๙

การขออนุมัติลดหยอนคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําภาคตน
ปการศึกษา ๒๕๖๓ สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒)
การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ
โดยการคัดเลือก ๙ สวนงาน จํานวน ๑๔ ราย
การขออนุมัติจางและแตงตั้งผูมีความรูและประสบการณเพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภทคณาจารยประจํา จํานวน
๑ ราย
การขออนุมัติบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและชวยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๔ สวนงาน จํานวน ๕ ราย
การขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภทนักวิจัย
ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ๒ สวนงาน จํานวน ๒ ราย
การขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ
ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ๘ สวนงาน
จํานวน ๑๒ ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ตามคุณวุฒิที่
ไดรับสูงขึ้น ๗ สวนงาน จํานวน ๗ ราย
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยน
สถานภาพมาจากขาราชการ และลูกจางประจํา

๔.๑๐
๔.๑๑

๔.๑๒
๔.๑๓
๔.๑๔

๔.๑๕
๔.๑๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติตามเสนอ

มีมติอนุมัติ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓)

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

-จัดทําประกาศ มก.
ฝายเลขานุการ
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา/
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
จัดทําบันทึกแจงมติ
ฝายเลขานุการ
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
-ประกาศ มก.
ลว. ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๒๑๓๕
ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓
บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๒๐๖๐
ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัตติ ามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

๔

วาระที่
๔.๑๗
๔.๑๘
๔.๑๙
๔.๒๐

๔.๒๑

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได อนุมัติตามเสนอ
จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน ๑ ราย
อนุมัติตามเสนอ
เรื่อง

การพิจารณากําหนดอัตราคาจางแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได วิทยาเขตศรีราชา
การขออนุมัติโครงการทุนเลิศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และขอ
ความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภทนักวิจัย
การพิจารณา (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแตงตั้ง
และการพนจากตําแหนงของผูบริหารฝายสนับสนุน ตําแหนงผูอํานวยการ
กอง หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สํานัก หรือเทียบเทา
(ฉบับที่ ๓)

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

กองการเจาหนาที่

-

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอเสนอแนะจากประธาน
สภาพนักงาน ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. ปรับองคประกอบคณะกรรมการ ตามขอ ๓.๓
(๔) เปนผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย
หรือผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต
๒. ปรับขอความในขอ ๑๓ ใหผูดํารงตําแหนง
ผูบริหารฝายสนับสนุนที่พนจากตําแหนง สามารถ
เลือกกลับไปดํารงตําแหนงที่เคยครองอยูเดิมหรือ
ตําแหนงอื่นที่ไมต่ํากวาที่เคยครองอยูเดิม ในสังกัดเดิม
หรือสังกัดใหม
ประธานฯ มอบกองการเจาหนาที่ปรับปรุง
(ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ คุณสมบัติ วิธีการ
และเงื่อนไขการแตงตั้ง และการพนจากตําแหนง
ของผูบริหารฝายสนับสนุน ตําแหนงผูอํานวยการกอง
หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สํานัก หรือ
เทียบเทา (ฉบับที่ ๓) ตามขอเสนอแนะของประธาน
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย

-

กองการเจาหนาที่

-

๕

วาระที่
๔.๒๒

๔.๒๓

๔.๒๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานที่ตองดําเนินการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การพิจารณาเลือกคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีมติเลือกคณะกรรมการจรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
๑. ผูแทนผูบริหาร จํานวน ๓ คน
- รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
- ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ
๒. ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ คน
- ผูชวยศาสตราจารยนงลักษณ งามเจริญ กรรมการ
- ศาสตราจารยศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒน กรรมการ
- รองศาสตราจารยบพิธ จารุพันธุ
กรรมการ
๓. ผูแทนบุคลากร จํานวน ๓ คน มอบกองการเจาหนาที่
ดําเนินการ
การพิจารณาแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ หรือ
อนุมัติตามเสนอ
ประกาศในการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้
๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการกําหนดตําแหนง และการแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได สายสนับสนุนและชวยวิชาการ
๒. ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง
การกําหนดชื่อตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ อนุมัติตามเสนอ
-จัดทําประกาศ มก.
ในการบริหารธนาคารหนวยกิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
รักษาการแทนคณบดี
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
เรื่อง

๖

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

กองการเจาหนาที่

-

กองการเจาหนาที่

-

ฝายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๒๑๓๗
ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓

วาระที่

เรื่อง

๔.๒๕

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาตอบแทน คาบริหารจัดการ และคาใชจายอื่น
ๆ ในการบริหารรายวิชาของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

๔.๒๖

งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒๗

การพิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติตามเสนอ และขอใหวิทยาลัยบูรณาการศาสตร
ทําหนังสือยืนยันการขอแกไขความในขอ ๓ ของ
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง
กําหนดอัตราคาตอบแทน คาบริหารจัดการ และ
คาใชจายอื่น ๆ ในการบริหารรายวิชาของวิทยาลัย
บูรณาการศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เสนอตอมหาวิทยาลัยดวย
มีมติเห็นชอบงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
เห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔๒๕๖๗) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และขอใหหัวหนา
สวนงานนํากลับไปพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง
ทั้งนี้ หากมีประเด็นขอเสนอแนะเพิ่มเติมขอใหจัดสง
ขอมูลไปยังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมนําเสนอในโครงการสาน
พลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : The
Series as a Public Autonomus University
ณ จังหวัดเชียงใหม ในวันเสารที่ ๗ - วันอาทิตยที่ ๘
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป

๗

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

จัดทําบันทึกแจงมติ
ฝายเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
จัดทําบันทึกแจงมติ
รองอธิการบดีฝายวางแผน
และวิจัย/ผอ.กองแผนงาน

ฝายเลขานุการ

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๑๘๑๓
ลว. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓
บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๒๐๕๗
ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒
๕.๓

รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปงบประมาณ
ทราบ
พ.ศ. ๒๕๖๓ แยกตามแหลงทุน
โครงการเสริมสรางศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูสากล
ทราบ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานแผนงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตตามนโยบาย ภายใตชื่อ “โครงการ ทราบ
K&U Together” ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ของหนวยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กองการเจาหนาที่

-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๗ วาระลับ
๗.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๗.๑.๑

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (ลับ)
จํานวน ๑ ราย

เห็นชอบตามเสนอ

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง

๘

