สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

วาระที่

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

ทราบ

-

-

-

๑.๒

การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง Innovation in Teaching and Learning :
how to educate students in the changing world
การเตรียมความพร้อม สร้างคนไทย ๔.๐

ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙)
ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙)
ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙)
ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รักษาการแทนอธิการบดี

-ฝ่ายเลขานุการ

-

-

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๓๑๕
ลว. ๙ ก.ย. ๒๕๕๙
-

๑.๓
๑.๔
๑.๕

โครงการประชุมระดมความคิดเพื่อการจัดทําแนวทางการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่
๑๓/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
และการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙

๓.๒

(ร่าง) โครงการทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่ออาเซียนฯ

๓.๓

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติ มีมติทราบและ
เห็นชอบ ดังนี้

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙
และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
อนุมัติในหลักการ
ทราบ

วาระที่

เรื่อง

๓.๓
(ต่อ)

๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยอํานาจการ
สั่งลงโทษ วิธีการออกคําสั่ง และการแก้ไขคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษสําหรับ
พนักงานและข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. อนุมัติปิดหลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต
๔. อนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ)
๕. อนุมัติปิดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ)
๖. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สัตว์ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๔
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๔
๗. อนุมัติแก้ไขการพิมพ์ชื่อรายวิชาผิดในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๕
๘. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงรายวิชา และปิดรายวิชา จํานวน
๑๔ รายวิชา
๙. อนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘
(ครั้งที่ ๑๐ และ ๑๑) จํานวน ๘,๔๖๕ คน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

การขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

มีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) คณะวิศว๒

-จัดทําบันทึกแจ้งมติเสนอ -ฝ่ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๑๙๖
ลว. ๗ ก.ย. ๒๕๕๙

วาระที่
๔.๑
(ต่อ)

๔.๒

๔.๓

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเห็นชอบต่อไป
๒. อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิต
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ
และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เมื่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบและ
เห็นชอบโครงการฯ แล้ว
อนุมัติ แล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติเสนอ -ฝ่ายเลขานุการ
เห็นชอบต่อไป
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขออนุมัติหลักสูตร
ปรับปรุง จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะศึกษาศาสตร์ ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง จํานวน
๒ หลักสูตร ดังนี้
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกําลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกําลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะศึกษาศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา ในหมวด อนุมัติ แล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
วิชาบริการสําหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ดังนี้
เห็นชอบต่อไป
- รายวิชา ๐๑๑๖๒๔๒๒ ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ :
การปฏิบัติการสอน
- รายวิชา ๐๑๑๖๒๔๒๓ ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ :
การปฏิบัติการสอนและการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
๓

-จัดทําบันทึกแจ้งมติเสนอ -ฝ่ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดําเนินงาน

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๑๙๗
ลว. ๗ ก.ย. ๒๕๕๙

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๑๙๘
ลว. ๗ ก.ย. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๒๖๘
ลว. ๘ ก.ย. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๔

การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ อนุมัติ แล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
(ครั้งที่ ๑๒) ในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑,๕๓๙ คน และระดับ
เห็นชอบต่อไป
ปริญญาตรี จํานวน ๑,๙๖๒ คน และระดับอนุปริญญา จํานวน ๖ คน
รวมจํานวน ๓,๕๐๗ คน

๔.๕

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ขออนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนร่วมสองปริญญาระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Universiti Putra Malaysia

๔.๖

๔.๗

สํานักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมกรณี
เรียนร่วมของนิสิตโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติกําหนด
อัตราค่าสมนาคุณและค่าดําเนินการในการจัดทําวารสาร Agriculture
and Natural Resources และวารสาร Kasetsart Journal of Social
Sciences

๔.๘

กองคลัง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นงบอุดหนุนทั่วไป

๔.๙

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติโครงการเพิ่มศาสตราจารย์แบบก้าว
กระโดด และงบประมาณ

เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่ดูแลและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานความร่วมมือการจัดหลักสูตร/
การเรียนการสอนร่วมสองปริญญา (Double Degree)
ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันคู่สัญญา
ในภาพรวมให้เกิดความเรียบร้อย โดยขอให้คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยรับไปหารือร่วมกับรักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาตั้งคณะทํางาน
ต่อไป
อนุมัติ

มีมติให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. นํากลับไป
พิจารณาทบทวนอัตราค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนใน
การดําเนินการจัดทําวารสารวิชาการ ทั้ง ๒ ฉบับ ใหม่
โดยขอให้ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
หารือในรายละเอียดกับมหาวิทยาลัยก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
อนุมัติตามเสนอ

งานที่ต้องดําเนินการ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติเสนอ -ฝ่ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
- เสนออธิการบดีลงนาม
ในประกาศ มก. จํานวน
๑๔๓ ฉบับ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๑๙๙
ลว. ๗ ก.ย. ๒๕๕๙
ประกาศ มก.
ลว. ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๓๑๖
ลว. ๙ ก.ย. ๒๕๕๙

- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๙ ก.ย. ๒๕๕๙

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง มก.

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๓๑๘
ลว. ๙ ก.ย. ๒๕๕๙

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ผู้อํานวยการกองคลัง

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๒๖๙
ลว. ๘ ก.ย. ๒๕๕๙
-

๔

ผู้ปฏิบัติ

-

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๐

การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ
ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๔ ราย
การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๒ ราย
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ
ประเภทคณาจารย์ประจํา ให้ได้รับตามคุณวุฒิ จํานวน ๖ ราย
การขออนุมัติปรับกรอบคุณวุฒิและกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ
จํานวน ๓ ราย
การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ จํานวน ๓๐ ราย
การขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน ๑ ราย
การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๑๑
๔.๑๒
๔.๑๓
๔.๑๔
๔.๑๕
๔.๑๖

๔.๑๗
๔.๑๘
๔.๑๙

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๓๑๗
ลว. ๙ ก.ย. ๒๕๕๙

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การสอบสวน
พิจารณาทางวินยั พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ปรับแก้ไขคํา
นิยาม “พนักงาน” ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกําหนด อนุมัติตามเสนอ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ชาวต่างประเทศ กรณีหมดสัญญา
จ้างอายุ ๗๐ ปี คณะมนุษยศาสตร์
การพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการอนุญาตให้
เห็นชอบตามเสนอ
บุคลากรศึกษานอกเวลา พ.ศ. ๒๕๕๙
การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง วิธีปฏิบัติ
เห็นชอบตามเสนอ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา
ในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙

๕

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ผู้อํานวยการสํานักงาน
กฎหมาย

วาระที่

เรื่อง

๔.๒๐

การพิจารณา (ร่าง) แบบสัญญาประจํา ร่างข้อตกลงงาน และ (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการกําหนดวงเงินและการ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมา
จากลูกจ้างประจํา
การพิจารณาอนุมัติหลักการการกําหนดนโยบายการบริหารอัตรากําลัง
พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ให้ได้รับ
ตามคุณวุฒิสายวิชาการ จํานวน ๔ ราย
การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๑ ราย
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๓ ราย
การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินบางประเภทจาก
เงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓)

๔.๒๑
๔.๒๒
๔.๒๓
๔.๒๔
๔.๒๕

๔.๒๖
๔.๒๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ
เห็นชอบตามเสนอ
อนุมัติ ทั้งนี้ การใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ขอให้อยู่ใน
หลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประหยัด และมอบ
กองคลังดําเนินการปรับแก้ไขร่างประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมให้เรียบร้อย ก่อนออกประกาศเพื่อถือปฏิบัติ
ต่อไป
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้า มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทน ก.บ.ม.
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มีมติเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้บริหาร
การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดี
ส่วนงาน ดังนี้
๑. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
๒. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๔. คณบดีคณะเกษตร เป็นกรรมการสรรหาคณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๕. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็น
กรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน
๖

๔.๒๘

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

วาระที่

การพิจารณาเบิกจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะ
เกษียณอายุในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

มีมติ
๑. ให้เบิกจ่ายเงินชดเชยในอัตราค่าจ้างเดิมก่อน
๒. ให้พิจารณาเลื่อนค่าจ้างตามเกณฑ์ ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อคํานวณเงินชดเชยด้วย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑

๕.๒

กําหนดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐
น. ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมประชุมกับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด หลังเสร็จสิ้นการประชุม ก.บ.ม.
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