สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันจันทรที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ มีขอเสนอแนะใหคณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก นําไปพิจารณา
ทบทวนเกี่ยวกับแผนประมาณการรายรับ และประมาณ
การรายจ-าย โดยใหนําจํานวนนิสิตทั้งหมดมาพิจารณา
ประกอบร-วมดวย และขอใหนําส-งขอมูลที่ปรับปรุงแลว
ไปยังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ(งให(ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒

๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖

แนะนําผูรักษาการแทนอธิการบดี และผูรักษาการแทนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชุดใหมงดใชระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) สําหรับการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)

ประกาศองคประกอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คําสั่งแต-งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ก.บ.ม.)
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหรัฐมนตรีพนจากความเปCนรัฐมนตรี
และแต-งตั้งรัฐมนตรี
งบประมาณเงินรายได พ.ศ. ๒๕๕๙

ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘)
ทราบ ทั้งนี้ ประธาน ฯ แจงใหที่ประชุมทราบว-า
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ก.บ.ม.) กําหนดนโยบายใหผูบริหารทุกท-านเดินทางมา
ประชุม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน และขอ
งดใชระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)
ไปยังวิทยาเขตต-าง ๆ ยกเวนกรณีที่วิทยาเขตมีการจัด
กิจกรรมในวันประชุม ก.บ.ม. และผูบริหารไม-สามารถ
เดินทางมาร-วมประชุมได โดยขอใหแจงเลขานุการ
ก.บ.ม. ทราบเปCนการล-วงหนา เพือ่ จะไดจัดระบบการ
ประชุมทางไกล (Teleconference) ใหเปCนกรณีเฉพาะ
ทราบ
ทราบ

วาระที่

เรื่อง

๑.๗

รายงานการเบิกจ-ายเงินงบประมาณ ประจําปL พ.ศ. ๒๕๕๘ แบ-งตาม
หน-วยงาน (ไตรมาส ๓)

๑.๘

สรุปยอดเงินค-าธรรมเนียมและค-าหน-วยกิตที่โอนใหกับหน-วยงานต-าง ๆ
ประจําภาคตน ปLการศึกษา ๒๕๕๘ งวดที่ ๑
ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหน-งอาจารย
ผูช-วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๙

๑.๑๐

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอใหทุกหน-วยงานเร-งรัดการ
เบิกจ-ายงบประมาณรายจ-ายใหเปCนไปตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใชจ-ายงบประมาณ เนื่องจาก
ขณะนี้งบลงทุนที่ไม-สามารถเบิกจ-ายก-อหนี้ผูกผันไดทัน
จะถูกตัดโอนไปเปCนงบกลางของรัฐบาล
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ทราบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไดมอบใหฝPายวิชาการนําไป
พิจารณาดําเนินการและเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา และจะไดรายงานใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต-อไป
ทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอเชิญผูบริหารทุกท-าน เขาร-วม
ประชุมและตอนรับนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในวันจันทรที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น ๒
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปL มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๒.๑
๒.๒
๒.๓

ร-างขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๕ ฉบับ
ขออนุมัติจางและแต-งตั้งบุคคลเปCนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โดยการคัดเลือก จํานวน ๑๓ ราย

มอบหน-วยงานนํากลับไปพิจารณาอีกครั้ง และส-ง
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะมายังกองการเจาหนาที่ ภายใน
วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
อนุมัติตามเสนอ

ขออนุมัติจางและแต-งตั้งบุคคลเขาเปCนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน อนุมัติตามเสนอ
และช-วยวิชาการโดยการคัดเลือก จํานวน ๖ ราย

๒

วาระที่

เรื่อง

๒.๔

ขออนุมัติปริญญาแก-ผสํู าเร็จการศึกษา ประจําปLการศึกษา ๒๕๕๗
(ครั้งที่ ๑๒) ในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๒,๘๐๕ คน
- ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑,๑๘๕ คน
- ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑,๖๑๕ คน
- ระดับอนุปริญญา จํานวน ๕ คน
การขออนุมัติปVดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ

๒.๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝPายเลขานุการ
อนุมัติ
เพือ่ พิจารณาอนุมัติ

-เสนอสภา มก.
-บันทึก ลว. ๒๔
ส.ค. ๒๕๕๘

เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝPายเลขานุการ
อนุมัติ
เพือ่ พิจารณาอนุมัติ

-เสนอสภา มก.
-บันทึก ลว. ๒๔
ส.ค. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ
ทราบ
กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ม. แจงใหที่ประชุมทราบว-า ดังนี้
๓.๑ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก-ผูบริหารที่เดินทางมาประชุม ก.บ.ม.
โดยรถยนตส-วนตัว ขอใหผูบริหารแจงหมายเลขทะเบียนรถยนตไปยัง
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝPายกายภาพ เพื่อจะไดมอบผูเกี่ยวของ
จัดเตรียมสถานที่สําหรับจอดรถยนตใหต-อไป
๓.๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดมีมติ
เห็นชอบใหการรถไฟฟYาขนส-งมวลชนแห-งประเทศไทย (รฟม.) ดําเนินการ
ก-อสรางโครงการรถไฟฟYาสายสีเขียว ช-วงหมอชิต-สะพานใหม--คูคต ในการนี้
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลZอปเมนต จํากัด (มหาชน) คู-สญ
ั ญากับการ
รถไฟฟYาขนส-งมวลชนแห-งประเทศไทย (รฟม.) ใหเปCนผูรับจางก-อสรางงาน
โยธา ในโครงการรถไฟฟYาสายสีเขียว (เหนือ) ช-วงหมอชิต-สะพานใหม--คูคต
(สัญญาที่ ๑) ไดมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยขอเขาชี้แจงทําความเขาใจกับ
ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เกีย่ วกับการทําแผนงานและชี้แจง
กรณีการรื้อสะพานขามแยกเกษตร โดยจะเขาชี้แจงในวันพฤหัสบดีที่ ๓
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เปCนตนไป ณ หองประชุมสุธรรม
อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปL ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดส-งผูแทนเขา
ร-วมเปCนกรรมการในคณะกรรมการกํากับการติดตามตรวจสอบและการ
ปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม โครงการรถไฟฟYาสายสีเขียว (เหนือ)
ช-วงหมอชิต-สะพานใหม--คูคต ประกอบดวย ผูช-วยศาสตราจารยสุชาติ
เหลืองประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร และ
นายกิตติชัย ดวงมาลย ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะสิ่งแวดลอม

-

ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*าน Account Nontri

๓

-

-

