สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วันจันทรที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑

๑.๒

เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑.๑ แนะนํา รองศาสตราจารยเจริญศักดิ์ ศาลากิจ
ดํารงตําแหนงประธานสภาขาราชการ มก. ตั้งแตวันที่ ๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ - วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๑.๒ สภามหาวิทยาลัยแจงเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัด
ประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวาง
วันศุกรที่ ๑๖ - วันอาทิตยที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗
จาก “นงนุชการเดน รีสอรท (สวนนงนุชพัทยา)” เปน
“ราวินทรา บีช รีสอรท แอนด สปา” ตําบลนาจอมเทียน
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ
๑.๒.๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขาวิชา ประจําป ค.ศ. 2014
(QS World University Ranking by Subject)
อันดับโลกที่ ๔๘ ในสาขาวิชา Agriculture & Forestry
ซึ่งอันดับลดลงจากป ค.ศ. 2013 ที่อยูในอันดับที่ ๓๓
แตยังเปนอันดับ ๑ ของประเทศไทยเชนเดิม ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีสาขาวิชาที่มีศักยภาพ
ในการเขารับการจัดอันดับดวยกันทั้งสิ้น ๑๐ สาขาวิชา
ใน ๓ กลุมวิชา ไดแก ๑) Engineering & Technology
๒) Life Science & Medicine และ ๓) Natural
Science

วาระที่

เรื่อง

(ตอ)

๑.๒.๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีนโยบายพัฒนา
ศักยภาพอาจารย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงาน
ตาง ๆ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อ
เชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และใหมี
การจัดอาจารยตามกลุมวิจัยของคณะในวิทยาเขต
บางเขนและวิทยาเขตกําแพงแสน โดยไดดําเนินการ
ใหคณะในสังกัดวิทยาเขตบางเขนดําเนินการจัดอาจารย
ตามกลุมวิจัยนํารองไปแลว ๓ คณะ ไดแก
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ
คณะศึกษาศาสตร นั้น ขณะนี้มีการรายงานขอมูลอีก
๑๗ คณะ มาครบถวนแลว
๑.๒.๓ กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ไดมี
หนังสือที่ กค ๕๑๐๒/ว๓๙๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๗ แจงใหมหาวิทยาลัยทราบภาพรวมการให
กูยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ไดรับ
งบประมาณไมเพียงพอที่จะใหกูยืมตามเปาหมาย ซึ่งจาก
ภาพรวมของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา สงผล
กระทบตอนิสิตของมหาวิทยาลัยในปการศึกษา ๒๕๕๗
ทั้งนี้ กองกิจการนิสิตเสนอแนวทางการดําเนินงาน
และอธิการบดีไดพิจารณาแลวเห็นชอบแนวทางการ
ดําเนินงาน และมอบรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
และพัฒนากายภาพ พิจารณาดําเนินการรวมทั้งติดตาม
และสรุปผลเสนอตอไป
๑.๒.๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดทําขอมูลจํานวน
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนและจํานวนเงินที่ไดรับการยกเวน
คาธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปการศึกษา ๒๕๕๖ เสนอเพื่อทราบ ดังนี้
๑. จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนและจํานวน
เงินที่ไดรับการยกเวนคาบํารุง คาหนวยกิต และ

มติที่ประชุม

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-๒-

วาระที่

(ตอ)

เรื่อง
คาธรรมเนียมคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปการศึกษา ๒๕๕๖
๒. จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนและจํานวน
เงินที่ไดรับการยกเวนคาหนวยกิต (5A) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๖
๑.๒.๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรายงานการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการประกวดการแตงกาย
ของนิสิตระดับคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจําเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผลการดําเนินโครงการ
ประกวดการแตงกายของนิสิตระดับคณะครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะที่มีนิสิต
แตงกายถูกระเบียบมากที่สุด ไดแก
- ชนะเลิศ คณะประมง
- รองชนะเลิศอันดับ ๑ คณะสัตวแพทยศาสตร
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ คณะเทคนิคการสัตวแพทย
๑.๒.๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเชิญนิสิตเกาทุกคน
และทุกรุน รวมทั้งบุคคลทั่วไปไดมีสวนรวมในโครงการ
“มอบของขวัญแดสถาบันของเรา” โดยสมทบทุนเนื่องใน
โอกาสวันเกิดของนิสติ เกา หรือในนามของรุนนิสิตเกา
เพื่อสมทบ “กองทุน ๗๒ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”
เพื่อเปนแหลงทุนสนับสนุนการดําเนินภารกิจตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัย
๑.๒.๗ การฟองคดีปกครองขอใหเพิกถอนคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแตงตั้งคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ

มติที่ประชุม

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

มอบอํานาจให รองศาสตราจารยศรปราชญ
ธไนศวรรยางกูร กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เปนผูมีอํานาจและใหถอยคําตอศาล
ปกครองแทนสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเปนผูถูกฟองคดี
ที่ ๒

-

-

-

-๓-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

รับรอง โดยไมมีขอแกไข

-

-

-

ทราบ

-

-

-

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝายเลขานุการ

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันจันทรที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
จํานวน ๓๑ หนา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑

มหาวิทยาลัยรายงานความคืบหนาการแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตศรีราชา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑

นโยบายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
เห็นชอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในระยะ ๔ ป (วันที่ ๑๘
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ - วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๕๓๕
ลว. ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๕.๑

การมีสวนรวม (participation) ของบุคลากรในองคกร

ที่ประชุมไดมีการอภิปราย และเสนอขอคิดเห็น
(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
๓/๒๕๕๗) ทั้งนี้ ประธานฯ ขอใหนําประเด็นนี้ไป
พิจารณาในการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (Council Retreat) ระหวางวันศุกรที่
๑๖ - วันอาทิตยที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อรับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากคณบดี และ
ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ซึ่งเปนโอกาสที่ดีที่จะได
หารือรวมกันและหาแนวทางในการดําเนินการเพื่อ
กําหนดเปนนโยบายตอไป

-๔-

-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑

๖.๒
๖.๓
๖.๔

๖.๕

การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ (แผน ก)
ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕
- ๒๕๕๙)
แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ
ในระยะ ๔ ป (วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
นโยบายและวิสัยทัศนของผูอํานวยการสํานักหอสมุด
กําแพงแสน

อนุมัติ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๙๖๓
ลว. ๔ เม.ย. ๒๕๕๗

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝายเลขานุการ

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝายเลขานุการ

การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ แก นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง
รองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗
สาขาวิศวกรรมศาสตร
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๕๓๕
ลว. ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๕๓๖
ลว. ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ
๐๖๑๓.๑๐๑๐๒/๔๕๓๓
ลว. ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๗

๑. รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ในการเสนอขอตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ จํานวน ๑ ราย และตําแหนง
ศาสตราจารย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน
๑ ราย ไมผานตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ตามที่
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณเสนอ
๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๘ ราย

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝายเลขานุการ

-๕-

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๕๓๔
ลว. ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๗

วาระที่

๖.๖

เรื่อง

การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร

มติที่ประชุม

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๖๒๓
ลว. ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๙๖๕
ลว. ๔ เม.ย. ๒๕๕๗

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๙๖๔
ลว. ๔ เม.ย. ๒๕๕๗

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๕๗๒, ๔๕๗๓
ลว. ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๗

รองศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย และศาสตราจารย
จํานวน ๑ ราย
ใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร โดยมี ดร.กนิษฐา กาญจนจารี กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
(โดยมีรายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
๓/๒๕๕๗)

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๗.๑

๗.๒

๗.๓

การอนุมัติโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
การอนุมัติโอนยายสังกัดโครงการสหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากร ไปสังกัด
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร
การอนุมัติหลักสูตรใหม จํานวน ๓ หลักสูตร
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
และการลงทุน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะ
วิทยาการจัดการ
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตร
นานาชาติ) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะประมง
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตร
นานาชาติ) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะประมง

-๖-

วาระที่

เรื่อง

๗.๔

การอนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) จํานวน
๑๓ หลักสูตร
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน จํานวน
๒ หลักสูตร
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ปรับปรุงแกไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. คณะเกษตร จํานวน ๑๐ หลักสูตร
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
กีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรเขตรอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรเขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๔
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ปฐพีวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พืชสวน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรเขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม
ทราบ

-๗-

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๕๗๔, ๔๕๗๕
และ ๔๕๗๖ ลว. ๒๘ มี.ค.
๒๕๕๗

วาระที่

เรื่อง

(ตอ)

๘) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรเขตรอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๙) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปฐพีวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๐) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พืชสวน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
การปรับและเพิ่มคุณสมบัติของผูเขาศึกษาในหลักสูตร
ของคณะศึกษาศาสตร จํานวน ๒ หลักสูตร
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สุขศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
การอนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน ๙ รายวิชา
๑. อนุมัติใหคณะวิทยาศาสตรเปดรายวิชาใหม
จํานวน ๑ รายวิชา
๒. อนุมัติใหคณะสัตวแพทยศาสตร เปดรายวิชาใหม
จํานวน ๑ รายวิชา
๓. อนุมัติใหคณะวิศวกรรมศาสตร เปดรายวิชาใหม
จํานวน ๗ รายวิชา
การอนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๗ - ๘) ในระดับปริญญาตรี
จํานวน ๔๐๑ คน
มหาวิทยาลัยรายงานขอมูลการจัดประชุม/สัมมนา
ทางวิชาการ ทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ จากหนวยงานคณะ สถาบัน
และสํานัก จํานวนทั้งสิ้น ๕๑ ครั้ง
มหาวิทยาลัยรายงานการดําเนินกิจกรรมความรวมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศในชวงเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๗

๗.๕

๗.๖

๗.๗
๗.๘

๗.๙

มติที่ประชุม

ทราบ

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๕๗๗
ลว. ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๗

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-๘-

วาระที่

เรื่อง

๗.๑๐

รายงานผลการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณคําสั่งลงโทษ
ทางวินัยไมรายแรงของขาราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได จํานวน ๓ ราย
รายงานการจายเงินรายไดกรณีวงเงินเกิน ครั้งละ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
และเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ขาวประชาสัมพันธ มก. ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑๕ วันที่ ๑๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๑ ฉบับ
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันจันทรที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๓๐ น.

ทราบ

๗.๑๑
๗.๑๒
๗.๑๓
๗.๑๔

มติที่ประชุม

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝายเลขานุการ

ทราบ

- จัดทําบันทึกแจงมติ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- ฝายเลขานุการ

-

-

ผลการดําเนินงาน
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๕๓๘
ลว. ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๗
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๕๓๗
ลว. ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๗
-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ที่มาขอมูล : กองกลาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-meeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri

-๙-

