สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันจันทรที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ)งให)ที่ประชุมทราบ
๑.๑

การจัดงานเกษตรแฟร ประจําป" พ.ศ. ๒๕๕๙

ทราบ

-

-

-

๑.๒

การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป" พ.ศ. ๒๕๕๙

ทราบ

-

-

-

๑.๓

ผลการคัดเลือก “ผู1สนับสนุนโครงการ” เพื่อลงทุนทั้งหมดในการผลิตไฟฟ8า
จากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนพื้นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ทราบ

-

-

-

-

-

-

๒.๒

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่
ทราบ
๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่องการกําหนดตําแหน7งและแต7งตั้ง
บุคคลให)ดํารงตําแหน7งทางวิชาการ จํานวน ๑๘ ราย
การสนับสนุนชมรมกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทราบ

-

-

-

๒.๓

เปลี่ยนแปลงอัตราจ)างผู)มีความรู)ความสามารถพิเศษเป;นอาจารย

เห็นชอบตามเสนอ

-

-

-

๒.๔

ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน7งการจ)างบุคคลเป;นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ จํานวน ๒ ราย

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง
๒.๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑

(ร=าง) ข1อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว=าด1วยคณะกรรมการวิชาการ
พ.ศ. ....

๓.๒

(ร=าง) ข1อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว=าด1วยการพัฒนาวิชาการ
พ.ศ. ....

เห็นชอบ และให1นําเสนอคณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปBนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต=อไป
เห็นชอบ และให1นําเสนอคณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปBนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต=อไป

-จัดทําบันทึกแจ1งมติเสนอ -ฝGายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
-จัดทําบันทึกแจ1งมติเสนอ -ฝGายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๙๖๐
ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๘
-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๙๕๙
ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๘

วาระที่

เรื่อง

๓.๓

ขออนุมัติโครงการความร=วมมือการจัดการเรียนการสอนร=วมสองปริญญา
(Double Degree) ระหว=างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร กับ Graduate School of Agriculture
Kyoto University ประเทศญี่ปุGน
ขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยใช1
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี หลักสูตรใหม= พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
คณะต=าง ๆ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผู1รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะมนุษยศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผู1รับผิดชอบหลักหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ฉบับป" พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับป" พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ฉบับป"
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมตั ิเปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูร1 ับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีการบิน ฉบับป" พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. คณะเศรษฐศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผู1รับผิดชอบหลักหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
ฉบับป" พ.ศ. ๒๕๕๕
๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับป"
พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตผิ ู1เข1าศึกษาในหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบ ๑.๒ และ แบบ ๒.๒

๓.๔

๓.๕

๓.๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ และให1นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

--จัดทําบันทึกแจ1งมติเสนอ -ฝGายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๙๕๘
ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๘

- อนุมัติโครงการฯ และให1นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและเห็นชอบ
- อนุมัติให1ออกประกาศ จํานวน ๒ ฉบับ คือ กําหนด
อัตราค=าธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตรา
ค=าเบี้ยประชุมฯ ในการบริหารโครงการฯ
อนุมัติ และให1นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจ1งมติเสนอ -ฝGายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ1งมติเสนอ -ฝGายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๙๕๗
ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๘

อนุมัติ และให1นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจ1งมติเสนอ -ฝGายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๙๕๕
ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๘

๒

บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๙๕๖
ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๘

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วาระที่

เรื่อง

๓.๗

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ขออนุมัติยกเลิกการใช1หลักสูตรร=วม
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕ หลักสูตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร ดังนี้
๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ8า
๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
๕. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
คณะวิทยาศาสตร คณะประมง และคณะสัตวแพทยศาสตร ขออนุมตั ิ
เปkดรายวิชาใหม= จํานวน ๓ รายวิชา ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิเปkดรายวิชา ๐๑๔๑๘๒๓๔ การโปรแกรม
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง
๒. คณะประมง ขออนุมัติเปkดรายวิชา ๐๑๒๕๑๔๒๒ การปฏิบตั ิทางการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําทีด่ ี
๓. คณะสัตวแพทยศาสตร ขออนุมัติเปkดรายวิชา ๐๑๕๐๒๖๘๒ คลินิก
ปฏิบัติทางสัตวเคี้ยวเอื้องและสัตวปGา

อนุมัติ และให1นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจ1งมติเสนอ -ฝGายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ และให1นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจ1งมติเสนอ -ฝGายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

การขออนุมัติกําหนดอัตราค=าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสติ ต=างชาติ
และนิสิตไทยหลักสูตรนานาชาติ ของฝGายการศึกษานานาชาติ สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล (ศูนยการศึกษานานาชาติ) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๒)
การเตรียมความพร1อมการสอบ Exit Exam ของนิสิตระดับปริญญาตรี
ชั้นป"ที่ ๓

อนุมัติ

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๙๕๑
ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๙๕๐
ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๙๕๒
ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๘
- ฝGายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๘

เห็นชอบในหลักการตามที่สํานักทะเบียนและประมวลผล
เสนอ เนื่องจากเปBนนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กําหนด
ให1มีการจัดทดสอบความรู1ทางด1านภาษาอังกฤษสําหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นป"ที่ ๓ ก=อนจบการศึกษา โดย
เริ่มใช1กับนิสิตที่เข1าศึกษาในป"การศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
โดยใช1ข1อสอบ TOEIC ในการจัดสอบ และขอให1รักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝGายวิชาการรับข1อเสนอแนะของที่
ประชุมไปพิจารณา พร1อมทั้งรวบรวมปtญหาและ
อุปสรรคจากการดําเนินการ เพื่อศึกษาวิเคราะหและ
ปรับปรุงแนวทางการจัดสอบให1สอดคล1องกับบริบทของ
แต=ละคณะวิชาต=อไปในอนาคต

-จัดทําบันทึกแจ1งมติ

-ฝGายเลขานุการ

๓.๘

๓.๙

๓.๑๐

๓

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๙๕๔
ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๘

บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๒๔๘
ลว. ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๘

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝGายเลขานุการ

บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๒๘๘
ลว. ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๘

-ฝGายเลขานุการ

บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๒๘๗
ลว. ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๘

๓.๑๓

๑. รับทราบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
-จัดทําบันทึกแจ1งมติ
หลักสูตร ประจําป"การศึกษา ๒๕๕๗
๒. เห็นชอบในหลักการตามข1อเสนอแนะและมาตรการที่
คณะกรรมการการศึกษา มก. เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให1การ
บริหารจัดการหลักสูตรเปBนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห=งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอให1รักษาการแทนรองอธิการบดีฝGายวิชาการ แจ1ง
คณะวิชาทราบและดําเนินการกํากับติดตามให1มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน
โดยเฉพาะอย=างยิ่งคุณสมบัติและคุณภาพของอาจารย
ประจําหลักสูตร
การขออนุมัติโอนย1ายศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค1าเกษตร สํานักงาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได1ปรับสถานภาพ -จัดทําบันทึกแจ1งมติ
วิทยาเขตกําแพงแสน มาสังกัดคณะเกษตร กําแพงแสน
ไปเปBนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต=วันที่ ๑๘
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และขณะนี้อยู=ระหว=างการ
พิจารณาเกี่ยวกับโครงสร1างของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติฉบับใหม= จึงมีมติให1ชะลอการโอนย1าย
ศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค1าเกษตร จากสังกัด
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มาสังกัดศูนยวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน ไว1ก=อน
การขออนุมัติหลักการเช=าพื้นที่ KU Avenue เพื่อเปkดคลินิกทันตกรรม
อนุมัติ
-จัดทําบันทึกแจ1งมติ

-ฝGายเลขานุการ

๓.๑๔

แนวทางการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

-ฝGายเลขานุการ

บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๐๕๑
ลว. ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๘
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๑๘๓
ลว. ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘

๓.๑๑

๓.๑๒

เรื่อง
สรุปผลการพิจารณารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. ๗)

งานที่ต)องดําเนินการ

รับทราบข1อมูลในเบื้องต1น และเนือ่ งจากข1อมูลมี
-จัดทําบันทึกแจ1งมติ
รายละเอียดมากและนําเสนอในเวลากระชั้นชิด จึงขอให1
กรรมการนํากลับไปพิจารณาก=อน ทั้งนี้ หากมี
ข1อเสนอแนะในประเด็นใดเพิ่มเติมให1แจ1งไปยัง
กองแผนงาน ภายในวันจันทรที่ ๒๓ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อรวบรวมข1อมูลและทําการศึกษา
วิเคราะหเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้ง ก=อนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต=อไป
๔

วาระที่

เรื่อง

๓.๑๕

สรุปผลการประชุมหารือระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับป"
การศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑

๓.๑๖

การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๑๗

การขออนุมัติจ1างและแต=งตั้งบุคคลซึ่งผ=านการคัดเลือกเปBนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน ๑๒ ราย
การขออนุมัติจ1างและแต=งตั้งบุคคลซึ่งผ=านการคัดเลือก เปBนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช=วยวิชาการ จํานวน ๑๕ ราย

๓.๑๘

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต)องดําเนินการ

๑. รับทราบหลักการตามเสนอ ทั้งนี้ เพื่อให1การนําระบบ -จัดทําบันทึกแจ1งมติ
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปBนเลิศ (EdPEx) และ
ตามแนวทางของ AUN-QA มาใช1สําหรับป"การศึกษา
๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ เปBนไปด1วยความเรียบร1อย จึงขอให1
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝGายวิชาการ นําหลักการ
ดังกล=าวไปประชุมหารือร=วมกับคณะกรรมการการศึกษา
มก. และรักษาการแทนรองอธิการบดีฝGายประกัน
คุณภาพ เพื่อพิจารณาศึกษาวิเคราะหเพิ่มเติม โดยให1
แจ1งผลการพิจารณาไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณา
อีกครั้ง ก=อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พิจารณาต=อไป
๒. ขอให1รักษาการแทนรองอธิการบดีฝGายประกันคุณภาพ
จัดทํารายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปสูร= ะบบเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปBนเลิศ (EdPEx)
และตามแนวทาง AUN-QA เพื่อเปBนข1อมูลประกอบการ
พิจารณาด1วย
-จัดทําบันทึกแจ1งมติ
เห็นชอบให1มหาวิทยาลัยดําเนินการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ให1ครบ ๑๒ เดือน ตามแนวทางและปฏิทินการจัดทําคํา
รับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ ก.พ.ร. กําหนด และให1นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต=อไป
อนุมัติตามเสนอ
อนุมัติตามเสนอ

๕

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝGายเลขานุการ

บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๑๘๒
ลว. ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘

-ฝGายเลขานุการ

บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๖๐๓๒
ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๘

-

-

-

-

วาระที่
๓.๑๙
๓.๒๐
๓.๒๑
๓.๒๒
๓.๒๓
๓.๒๔
๓.๒๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
การขออนุมัติกําหนดอัตราค=าจ1างตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ซึ่งได1รับวุฒิสูงขึ้น จํานวน ๓ ราย
การขออนุมัติปรับกรอบคุณวุฒิและกําหนดอัตราค=าจ1างพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช=วยวิชาการให1ได1รับค=าจ1างตามคุณวุฒิ
จํานวน ๕ ราย
สัญญาจ1างพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สัญญาทดลองงาน
และสัญญาประจํา
การขออนุมัติกําหนดอัตราค=าจ1างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได1
สายวิชาการให1ได1รับตามคุณวุฒิ จํานวน ๒ ราย
การขออนุมัติกําหนดอัตราค=าจ1างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได1สาย
สนับสนุนและช=วยวิชาการให1ได1รับตามคุณวุฒิ จํานวน ๑ ราย
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได1 (ลับ)
จํานวน ๒ ราย
การกําหนดอัตราค=าจ1างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจาก
ข1าราชการ จํานวน ๒๒๘ คน

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

เห็นชอบตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

เห็นชอบตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔

รายงานสถานภาพโครงการพัฒนาวิชาการ ประจําป"งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงานการติดตามงานก=อสร1างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
รับทราบระยะเวลาในการดําเนินการขอกําหนดตําแหน=งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป" พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
รายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําใน
ฐานะอาจารยผูส1 อนในมหาวิทยาลัย ป" พ.ศ. ๒๕๕๗

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

๖

