สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
วันจันทรที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘)

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-ฝHายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๙๖๐
ลว. ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๘

-

-

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ(งให(ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

๑.๕
๑.๖

การติดตามและแกไขป"ญหานิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเป.นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ
สภานิตบิ ัญญัติแห:งชาติ (สนช.)
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และ
ผูอํานวยการสํานัก
แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การกําหนดกรอบอัตรากําลังเพิ่มใหม:ของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
สถาบันอุดมศึกษา
ปฏิทินการประชุม และกิจกรรมสําคัญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปE พ.ศ. ๒๕๕๙

ทราบ
ประธานฯ ขอติดตามความคืบหนาการดําเนินการ
ดังกล:าว และขอใหกองการเจาหนาที่ดําเนินการจัดทํา
กรอบการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเสนอภายใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ทราบ
ทราบ

๑.๗

ปฏิทินงานพิธีการ ประจําปE พ.ศ. ๒๕๕๙

ทราบ

๑.๘

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

ทราบ

-จัดทําบันทึกแจงมติ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันจันทรที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๑๖ หนา และครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันจันทรที่ ๙ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๒๙ หนา

รับรองรายงานการประชุม โดยไม:มีขอแกไข

-

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘)

-

-

-

ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘)

-

-

-

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑
๓.๒

๓.๓
๓.๔

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
เมื่อวันจันทรที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
เมื่อวันจันทรที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดตําแหน:งและ
แต:งตั้งบุคคลใหดํารงตําแหน:งทางวิชาการ จํานวน ๕ ราย ดังนี้
- ตําแหน:งผูช:วยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย
- ตําแหน:งรองศาสตราจารย จํานวน ๔ ราย
ขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑการใชเงินรายไดเบิกจ:ายเป.นเงินสนับสนุน
การศึกษาบุคลากรของส:วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แนวทางขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ปEการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑

อนุมัติ
เห็นชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับ
-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝHายเลขานุการ
ปEการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ และแนวทางขับเคลื่อน
กรรมการและเลขานุการ
ระบบการประกันคุณภาพภายในหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สภามหาวิทยาลัย
ปEการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัตติ อ: ไป

-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๘๐๐
ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝHายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๗๙๓
ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘
-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๗๙๑
ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘
-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๗๙๒
ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

๔.๒

๔.๓

นโยบายเพื่อการพัฒนาความพรอมและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ในประชาคมอาเซียน

เห็นชอบ และใหนําเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเป.นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐพิจารณาก:อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติต:อไป
โครงการจัดตั้งคลัสเตอรเกษตร อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ
เห็นชอบ และใหนําเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนา
และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อประเทศไทยและอาเซียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเป.นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐพิจารณาก:อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติต:อไป
โครงการ “เกษตรศาสตรอาศรม ๒๕๕๘”
เห็นชอบ และใหนําเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเป.นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐพิจารณาก:อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติต:อไป
๒

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝHายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝHายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วาระที่

เรื่อง

๔.๔

คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะต:าง ๆ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๕ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร โดยใหมีผลตั้งแต:ภาค
การศึกษาที่ ๑ ปEการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพื้นพิภพ ฉบับปE พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพื้นพิภพ ฉบับปE พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร โดยใหมีผลตัง้ แต:
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปEการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้
๒.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาทรัพยากรน้ํา ฉบับปE พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ฉบับปE พ.ศ. ๒๕๕๕
๒.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปE
พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสถาป"ตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปTดหลักสูตรภูมิสถาป"ตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

๔.๗

ขออนุมัติใชรายวิชา ๐๓๖๐๐๐๑๔ ของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
ไปเปTดสอนที่คณะวิทยาศาสตร

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

๔.๘

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมตั ิแกไขรหัสวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร- อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
เห็นชอบ

๔.๕

๔.๖

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

๓

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝHายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝHายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๘๐๔
ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๘๐๓
ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝHายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝHายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝHายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๘๐๒
ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๘๐๑
ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๘๐๕
ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

๔.๙

คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๐๑๔๐๓๑๑๘ ปฏิบัติการ
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เคมีพื้นฐาน (Basic Chemistry Laboratory) จํานวน ๑(๐-๓-๒) หน:วยกิต เห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝHายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยและ
หน:วยงานที่เกี่ยวของ

๔.๑๐

ขออนุมัติปริญญาบัตรแก:ผสํู าเร็จการศึกษา ประจําปEการศึกษา ๒๕๕๘
(ครั้งที่ ๒) ในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
- ปริญญาเอก จํานวน ๑๑ คน
- ปริญญาโท จํานวน ๙๖ คน

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝHายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และ
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล

๔.๑๑

การขออนุมัติ (ร:าง) ขั้นตอนการเสนอเรื่องที่เกี่ยวของกับวิชาศึกษาทั่วไป

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจงมติ

-ฝHายเลขานุการ

๔.๑๒

แนวปฏิบัติการนํารายวิชาไปเปTดสอนต:างวิทยาเขต และการระบุปE พ.ศ.
ที่ปรับปรุงของหลักสูตร

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจงมติ

-ฝHายเลขานุการ

๔.๑๓

การตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจํา
หลักสูตรของหลักสูตรใชร:วม และแจงงดรับนิสิต

เห็นชอบตามเสนอ

-จัดทําบันทึกแจงมติ

-ฝHายเลขานุการ

๔.๑๔

การขออนุมัติปรับปรุงโครงสรางองคกรของคณะวนศาสตร

๔.๑๕

การดําเนินงานและป"ญหาอุปสรรคภายหลังการปรับโครงสรางจาก
“สาขาวิชา” เป.น “ภาควิชา”

เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝHายเลขานุการ
อนุมัติต:อไป
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานและป"ญหาและ
-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝHายเลขานุการ
อุปสรรคภายหลังการปรับโครงสรางจาก “สาขาวิชา”
กรรมการและเลขานุการ
เป.น “ภาควิชา” ของทั้ง ๑๒ คณะ ตามเสนอ
สภามหาวิทยาลัย
๒. ขอใหทั้ง ๑๒ คณะ นํากลับไปพิจารณาทบทวนการ
ปรับโครงสรางการแบ:งหน:วยงานภายในใหม: เพื่อให
การบริหารงานของคณะดําเนินไปดวยความเรียบรอย
มีความคล:องตัว และมีความชัดเจนในการบริหารจัดการ
๔

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๗๙๖
ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๗๘๙
ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๗๙๙
ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๗๙๐
ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๑๗๙๖๑
ลว. ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๙๖๒
ลว. ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๘๐๕๐
ลว. ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๗๙๕
ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๕๗๑๗
ลว. ๕ พ.ย. ๒๕๕๘

วาระที่
๔.๑๕
(ต:อ)

๔.๑๖
๔.๑๗

๔.๑๘

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

งานบุคคล ทรัพยากร และงบประมาณที่เหมาะสมกับ
บริบทของคณะ สอดคลองตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ การพิจารณา
ปรับโครงสรางองคกรควรเนนการเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการดําเนินงานซึ่งจะตองไม:ผูกพันกับงบประมาณ
และการเพิ่มอัตรากําลัง และใหมีสว: นร:วมของบุคลากร
ภายในคณะดวย
๓. ส:วนงานที่จะทบทวนการปรับโครงสรางส:วนงานให
สอดคลองกับภารกิจที่อาจปรับใหม: ใหพิจารณาเสนอได
โดยเนนประสิทธิภาพและคุณภาพการดําเนินงาน และ
ตองไม:ผูกพันกับงบประมาณและการเพิ่มอัตรากําลัง
โดยใหมีบุคลากรในส:วนงานมีส:วนร:วมดวยเช:นกัน
ทั้งนี้ ขอใหดําเนินการจัดทําขอมูลเสนอมหาวิทยาลัย
ภายในวันจันทรที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) พิจารณาในการประชุมครั้งที่
๙/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ต:อไป
ทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝHายเลขานุการ
ขอมูลนิสติ ตกคางระดับปริญญาตรี ภาคตน ปEการศึกษา ๒๕๕๘
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
-จัดทําบันทึกแจงมติ
แผนการรับนิสติ ใหม: และแผนจํานวนนิสิตทั้งหมด มก. ประจําปEการศึกษา ใหถอนวาระนี้ออกไปก:อน และขอใหคณะกรรมการ
-ฝHายเลขานุการ
กลั่นกรองการรับนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
๒๕๖๑-๒๕๖๕
เกษตรศาสตรนํากลับไปพิจารณาทบทวนแผนการรับ
นิสิตใหม: และแผนจํานวนนิสติ ทั้งหมด ปEการศึกษา
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ใหสอดคลองกับจํานวนอาจารย
ประจํา เพื่อใหการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ แลวนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้ง
-จัดทําบันทึกแจงมติ
เห็นชอบมาตรการ และแนวทางแกไขตามเสนอ
การดําเนินการหลังมีคําสั่งพักใบอนุญาตเป.นผูมีสิทธิทํารายงานเกีย่ วกับ
-ฝHายเลขานุการ
การศึกษา และมาตรการปeองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนต:อคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
๕

ผลการดําเนินงาน

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๗๙๔
ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๙๖๓
ลว. ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๘

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๘๗๖
ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘

วาระที่
๔.๑๙
๔.๒๐
๔.๒๑
๔.๒๒
๔.๒๓
๔.๒๔
๔.๒๕
๔.๒๖
๔.๒๗
๔.๒๘
๔.๒๙
๔.๓๐
๔.๓๑
๔.๓๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

การแต:งตั้งผูแทน ก.บ.ม. เป.นกรรมการสรรหาคณบดี
มีมติแต:งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร เป.นผูแทน ก.บ.ม.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การขออนุมัติกําหนดตําแหน:งและแต:งตั้งขาราชการสายสนับสนุนและช:วย อนุมัติตามเสนอ
วิชาการ ใหดํารงตําแหน:งทางวิชาการ จํานวน ๒ ราย
การขออนุมัติใหขาราชการในสังกัดไปรับราชการที่อื่น จํานวน ๑ ราย
อนุมตั ิตามเสนอ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การขออนุมัติตดั โอนตําแหน:งและอัตราเงินเดือนขาราชการ
จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเป.นอาจารย
จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติจางและแต:งตั้งบุคคลเป.นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช:วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๒ ราย
การขออนุมัติกําหนดอัตราค:าจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให
ไดรับตามคุณวุฒิ จํานวน ๖ ราย
การขออนุมัติตดั โอนตําแหน:งและอัตราค:าจางพนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน ๑ ราย
ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน:ง และกําหนดอัตราค:าจางพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได ใหไดรับตามคุณวุฒิสายสนับสนุนและช:วยวิชาการ จํานวน ๑ ราย
(ร:าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว:าดวยการจัดสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร พ.ศ. ....
ขออนุมัติจางและแต:งตั้งบุคคลเป.นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการโดย
การคัดเลือก จํานวน ๑๔ ราย
ขออนุมัติแต:งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช:วยวิชาการให
เขาสู:ตําแหน:งระดับชํานาญการ จํานวน ๕ ราย
ขออนุมัติปรับกรอบคุณวุฒิและกําหนดอัตราค:าจางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและช:วยวิชาการ ใหไดรับค:าจางตามคุณวุฒิ จํานวน ๕ ราย
ขออนุมัติหลักการเพิ่มสวัสดิการค:าที่พักอาศัยและค:าเดินทางสําหรับ
อาจารยชาวต:างประเทศ

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

เห็นชอบตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

เรื่อง

๖

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณของผลผลิต/โครงการ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ทราบ

-

-

-

๕.๒

แผนพัฒนาบริการ สํานักหอสมุด ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ทราบ

-

-

-

๕.๓

แผนดําเนินการเพื่อแกไขป"ญหารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย

-ฝHายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๗๘๗๕
ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘

๕.๔

โครงการถ:ายทอดความรูขั้นสูงของชมรมผูรับพระราชทานทุนมูลนิธิ
อานันทมหิดล
รายงานการติดตามงานก:อสรางปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
รับทราบกําหนดการนําเสนอเรื่องเขาที่ประชุม ก.บ.ม. ประจําปE
พ.ศ. ๒๕๕๙

ทราบ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานทางดานการเงินและ -จัดทําบันทึกแจงมติ
บัญชีเป.นไปดวยความเรียบรอยและปeองกันมิใหเกิด
ป"ญหารายงานทางการเงินขึ้นอีกในอนาคต ประธานฯ
ขอใหรักษาการแทนรองอธิการบดีฝHายบริหารพิจารณา
กําหนดมาตรการในการดําเนินงานทางดานการเงินและ
บัญชี โดยใหหารือร:วมกับหน:วยงานที่รับผิดชอบ
และใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) พิจารณาในการประชุมครั้งต:อไป
ทราบ
-

-

-

๕.๕
๕.๖

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-
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๗

