สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
๑.๑

แนวทางปฏิบัติการรับสมัครนักศึกษา ประจําป%การศึกษา ๒๕๖๑

ทราบ

-

-

-

๑.๒

การแต(งตั้งผูร, ักษาการแทนรองอธิการบดีฝ1ายวิชาการ

ทราบ

-

-

-

๑.๓

การดําเนินงานของคณะกรรมการวิชาการ
เนื่องจาก ผู,ช(วยศาสตราจารยเสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร
กําแพงแสน ซึ่งได,รับแต(งตั้งเป:นกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
จากกลุ(มผู,ดํารงตําแหน(งคณบดี ได,สิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน(งคณบดี
คณะเกษตร กําแพงแสน เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทําให,
องคประกอบของคณะกรรมการวิชาการ ในส(วนของผู,ทรงคุณวุฒิภาย
ในมหาวิทยาลัย ที่เลือกจากผูด, ํารงตําแหน(งคณบดี ไม(ครบ ๗ คน จึงเสนอ
เพื่อดําเนินการให,ได,มาซึ่งผู,ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ที่เลือกจาก
ผู,ดํารงตําแหน(งคณบดี ๑ คน แทน ผู,ช(วยศาสตราจารยเสกสม อาตมางกูร
สรุปการพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป%บญ
ั ชี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่
๘/๒๕๕๙ วันจันทรที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ขั้นตอนการรับ-จ(ายเงินรายได,พัฒนาวิชาการ

ประธานฯ ขอให,ที่ประชุมกลุ(มคณบดีรับไปดําเนินการ
ให,ได,มาซึ่งผู,ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ๑ คน ที่เลือก
จากผู,ดํารงตําแหน(งคณบดี แล,วรายงานผลการเลือกต(อ
มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
แต(งตั้งคณะกรรมการวิชาการเพิ่มเติมต(อไป

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพลิกฟHIนคืนผืนป1าจากเขาหัวโล,น จังหวัดน(าน
อย(างยั่งยืน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ,า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ,าลูกเธอ เจ,าฟKาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

ทราบ

-

-

-

ประธานฯ ขอความร(วมมือส(วนงานต(าง ๆ พิจารณา
จัดทําโครงการเพื่อสนองพระปณิธาน โดยขอให,เน,น
ทางด,านนวัตกรรมและงานวิจัยเชิงพัฒนา และ
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตั้งคณะทํางานเพื่อประสาน
ความร(วมมือโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย

-

-

-

๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗

วาระที่

เรื่อง

๑.๗
(ต(อ)

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

จากโรคพิษสุนัขบ,าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระเจ,าลูกเธอ เจ,าฟKาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต(อไป ทั้งนี้
ส(วนงานใดที่จะนําเสนอโครงการขอให,จัดส(งไปยัง
คณะสัตวแพทยศาสตรเพื่อทําการรวบรวมและ
ดําเนินการตามขั้นตอนต(อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับรองรายงานการประชุม โดยไม(มีข,อแก,ไข
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ วันจันทรที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่
๑๕/๒๕๕๙ วันจันทรที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

๓.๒

๓.๓

การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑการใช,เงินรายได,เบิกจ(ายเป:นเงิน
ค(าตอบแทนในการจัดทําผลงานทางวิชาการของส(วนงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติ และขอให,ผู,อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
- จัดทําประกาศ มก.
แห(ง มก. และสํานักงานกฎหมาย รับไปดําเนินการ
เสนออธิการบดีลงนาม
ปรับแก,ไขร(างประกาศฯ ตามข,อเสนอแนะของที่ประชุม
ก(อนออกประกาศเพื่อถือปฏิบัตติ อ( ไป
การพิจารณา (ร(าง) ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ เห็นชอบร(างหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยให,ปรับแก,ไขในส(วนของการประเมินสมรรถนะนํามา
ทดลองใช,ก(อน ๑ ป% แล,วจึงให,นําการประเมินสมรรถนะ
มาใช,พิจารณาร(วมกับผลสัมฤทธิ์ของงานในป%ที่ ๒
การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑและอัตราการเบิกจ(ายเงินบางประเภทจาก อนุมัติ
- จัดทําประกาศ มก.
เงินรายได, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๔)
เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝ1ายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙
-

-

- ฝ1ายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๖ ต.ค. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

การพิจารณา (ร(าง) ระเบียบ ประกาศ และข,อบังคับการศึกษาและนิสิต
เห็นชอบ (ร(าง) ระเบียบ ประกาศ และข,อบังคับ
จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้
การศึกษาและนิสติ จํานวน ๒ ฉบับ และให,นําเสนอ
๑. (ร(าง) ข,อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว(าด,วยการศึกษาระดับ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต(อไป
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. (ร(าง) ข,อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว(าด,วยการบริหารโครงการ
พิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ....
๒

-จัดทําบันทึกแจ,งมติเสนอ -ฝ1ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๖๐๗
ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

๔.๒

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมตั ิเปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูร, ับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร ฉบับป% พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปริญญา
แก(ผู,สําเร็จการศึกษา ประจําป%การศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) ในระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน ๕๑ คน ได,แก( ดุษฎีบัณฑิต ๓ คน มหาบัณฑิต
๔๘ คน และขออนุมัติให,เข,ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป%
พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๓

๔.๔

๔.๕
๔.๖
๔.๗
๔.๘

๔.๙

การขออนุมัติกําหนดอัตราค(าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ(าย สําหรับ
นิสิตโครงการหลักสูตรปริญญาตรีร(วมนานาชาติสองปริญญา สาขา
วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราค(าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
การขออนุมัติปรับอัตราค(าบริการทางวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๓)
การขออนุมัติกําหนดค(าตอบแทนแก(อาจารยช(วยสอนและทํางานวิจยั
ชาวต(างประเทศ คณะมนุษยศาสตร
สํานักงานประกันคุณภาพ เสนอรายงานผลการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข,อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ป%การศึกษา ๒๕๕๗ (สปค.๐๒) รอบ ๖ เดือน
การขออนุมัติจัดตั้งศูนยนวัตกรรมแฟชั่นในภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

อนุมัติ แล,วให,นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต(อไป

ผู*ปฏิบัติ

-จัดทําบันทึกแจ,งมติเสนอ -ฝ1ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
มีมติ ดังนี้
-จัดทําบันทึกแจ,งมติเสนอ -ฝ1ายเลขานุการ
๑. อนุมัติปริญญาแก(ผู,สาํ เร็จการศึกษา ประจําป%
กรรมการและเลขานุการ
การศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) จํานวน ๕๑ คน และให,
สภามหาวิทยาลัย
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเห็นชอบต(อไป - เสนออธิการบดีลงนาม
๒. อนุมัติให,ผู,สําเร็จการศึกษา ประจําป%การศึกษา ๒๕๕๙ ในประกาศ มก. จํานวน
(ครั้งที่ ๑) จํานวน ๕๑ คน เข,ารับพระราชทานปริญญาบัตร ๑ ฉบับ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป%การศึกษา
๒๕๕๘ ระหว(างวันที่ ๒๔ - ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป:นกรณีพเิ ศษ เพื่อประโยชนแก(ผสู, ําเร็จการศึกษา
อนุมัติ
- จัดทําประกาศ มก.
- ฝ1ายเลขานุการ
เสนออธิการบดีลงนาม

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๖๐๘
ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๖๐๙
ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๗๔๒
ลว. ๗ ต.ค. ๒๕๕๙
ประกาศ มก.
ลว. ๖ ต.ค. ๒๕๕๙
ประกาศ มก.
ลว. ๖ ต.ค. ๒๕๕๙

อนุมัติ

- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝ1ายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๖ ต.ค. ๒๕๕๙

อนุมัติ

- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ,งมติ
รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ1ายวิชาการ

- ฝ1ายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๖ ต.ค. ๒๕๕๙
- ฝ1ายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๖ ต.ค. ๒๕๕๙
-ฝ1ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๖๓๕
ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๙

- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝ1ายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๖ ต.ค. ๒๕๕๙

อนุมัติ
รับทราบรายงานตามเสนอ สําหรับส(วนงานที่ยังไม(จดั
ส(งผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ
(สปค.๐๒) ขอให,ผู,บริหารส(วนงานกํากับติดตาม
ผู,รับผิดชอบดําเนินการจัดส(งข,อมูลไปยังสํานักงาน
ประกันคุณภาพต(อไป
อนุมัติจัดตั้งศูนยนวัตกรรมแฟชั่นในภาควิชา
วิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามเสนอ
๓

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

การขออนุมัติโครงการระดมทุนเพื่อจัดตั้งศูนยนวัตกรรมวิทยาศาสตร
จัดหาครุภณ
ั ฑประกอบอาคารและวางระบบเครือข(ายสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา อาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร
การขออนุมัติหลักการให,บริษัท ปWญญา คอนซัลแตนท จํากัด เช(าพืน้ ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ,งมติ
รักษาการแทนอธิการบดี

-ฝ1ายเลขานุการ

อนุมัติ

จัดทําบันทึกแจ,งมติ

-ฝ1ายเลขานุการ

๔.๑๒

การพิจารณา (ร(าง) ข,อบังคับเกี่ยวกับการอุทธรณและร,องทุกขประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๔ ฉบับ

-จัดทําบันทึกแจ,งมติเสนอ -ฝ1ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

๔.๑๓

การพิจารณา (ร(าง) ข,อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรว(าด,วยกรณี
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ,งสําหรับพนักงานและข,าราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙
การพิจารณาร(างหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ(มวิชาการประเภทคณาจารยประจํา
การพิจารณาเลือกคณะกรรมการจรรยาบรรณ

เห็นชอบ (ร(าง) ข,อบังคับเกี่ยวกับการอุทธรณและ
ร,องทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน
๔ ฉบับ โดยให,ปรับแก,ไขคํานิยาม “พนักงาน” ดังนี้
“พนักงาน” หมายความว(า พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได, และให,หมายความ
รวมถึงลูกจ,างประเภทต(างๆ ที่มิได,มีกฎหมาย กฎ
ระเบียบ หรือข,อบังคับ ที่กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การอุทธรณและร,องทุกขไว,เป:นการเฉพาะ
และให,นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต(อไป
เห็นชอบ และให,นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต(อไป

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๖๓๒
ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๖๓๓
ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๖๑๐
ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๙

-จัดทําบันทึกแจ,งมติเสนอ -ฝ1ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
-

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๖๑๑
ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๙
-

๔.๑๐
๔.๑๑

๔.๑๔
๔.๑๕

ประธานฯ ขอให,คณบดีคณะต(าง ๆ นําไปพิจารณาอีกครั้ง
และนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาในคราวต(อไป
มีมติ
๑. เลือกผู,แทนผู,บริหารจํานวน ๓ คน ดังนี้
๑.๑ รองอธิการบดีฝ1ายบริหารกิจการภายใน
ประธานกรรมการ
๑.๒ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ศรีราชา กรรมการ
๑.๓ ผู,อํานวยการสํานักหอสมุด
กรรมการ
๒. มอบรองอธิการบดีฝ1ายบริหารกิจการภายใน เป:นผู,
พิจารณาเลือกผู,ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ คน
๓. เลือกผู,อํานวยการสํานักงานกฎหมาย เป:นผู,แทน
บุคลากร ๑ คน เป:นกรรมการและเลขานุการ
๔

-

-

-

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๕
(ต(อ)
๔.๑๖
๔.๑๗
๔.๑๘
๔.๑๙
๔.๒๐
๔.๒๑
๔.๒๒
๔.๒๓
๔.๒๔

การขออนุมัติกําหนดอัตราค(าจ,างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ(มวิชาการ
ประเภทคณาจารยประจํา ให,ได,รบั ตามคุณวุฒิ จํานวน ๖ ราย
การขออนุมัติจ,างและแต(งตั้งบุคคลเป:นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช(วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๓ ราย
การขออนุมัติจ,างและแต(งตั้งบุคคลเป:นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ(มวิชาการ
ประเภทคณาจารยประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๖ ราย
การขออนุมัติแต(งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช(วยวิชาการ
ให,เข,าสู(ตําแหน(งระดับชํานาญการ จํานวน ๙ ราย
การจ,างผู,มคี วามรูค, วามสามารถพิเศษเป:นอาจารย ประจําป%งบประมาณ
๒๕๖๐ จํานวน ๔๕ อัตรา
การขออนุมัติกําหนดอัตราค(าจ,างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได,ให,ได,รับ
ตามคุณวุฒิสายวิชาการ จํานวน ๒ ราย
การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน(งและกําหนดอัตราค(าจ,างพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได,ให,ได,รับตามคุณวุฒิ จํานวน ๑ ราย
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ)
การเปZดตรวจสอบงบการเงินสําหรับป%สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ส(วนผู,แทนบุคลากร อีก ๒ คน มอบประธานสภา
พนักงาน และกองการเจ,าหน,าทีด่ าํ เนินการให,ได,มา
ซึ่งผู,แทนบุคลากร แล,วนําเสนออธิการบดีแต(งตั้ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณต(อไป
อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

เห็นชอบการลงโทษตามเสนอ

-

-

-

มีมติให,ดาํ เนินการ ดังนี้
๑. ให,ส(วนงานต(าง ๆ จัดเตรียมข,อมูลและเอกสาร
หลักฐานให,สํานักงานการตรวจสอบเงินแผ(นดิน
ในระหว(างที่สํานักงานตรวจสอบเงินแผ(นดินเข,าทําการ
ตรวจสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย
๒. ให,หัวหน,าสํานักงานเลขานุการของแต(ละส(วนงาน
เป:นผู,รับผิดชอบ เพื่อติดต(อประสานงานกับ
กองคลัง ในกรณีที่สํานักงานการตรวจเงินแผ(นดินมี
ข,อสังเกต และขอข,อมูลพร,อมเอกสารเพิม่ เติม
๕

-จัดทําบันทึกแจ,งมติ
-ฝ1ายเลขานุการ
รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ1ายการเงิน

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๖๓๔
ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๙

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

๔.๒๕

การขออนุมัติรวมโครงการภาคพิเศษ ของคณะเศรษฐศาสตร

อนุมัติ และให,นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบต(อไป

๔.๒๖

การขออนุมัติกําหนดอัตราค(าเบี้ยประชุม ค(าสมนาคุณ และค(าตอบแทน
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลสัตว (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๒)

อนุมัติ

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําบันทึกแจ,งมติเสนอ -ฝ1ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
กรรมการและเลขานุการ
๑๐๑๐๒/๑๓๖๑๒
สภามหาวิทยาลัย
ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๙
- จัดทําประกาศ มก.
- ฝ1ายเลขานุการ ประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
ลว. ๖ ต.ค. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ทราบ
เมื่อวันจันทรที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทรที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติอนุมตั ิ มีมติทราบและ
เห็นชอบ ดังนี้
๑. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทรที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติอนุมตั ิการกําหนดตําแหน(ง
และแต(งตั้งบุคคลให,ดํารงตําแหน(งทางวิชาการ จํานวน ๑๓ ราย
๒. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทรที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติอนุมตั ิ มีมติทราบและ
เห็นชอบ ดังนี้
๒.๑ อนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
๒.๒ รับทราบและเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จํานวน ๓ หลักสูตร
๒.๓ รับทราบและเห็นชอบการปรับปรุงรายวิชาของคณะศึกษาศาสตร
จํานวน ๒ รายวิชา
๒.๔ รับทราบและเห็นชอบการอนุมัติปริญญาบัตรแก(ผสู, ําเร็จ
การศึกษา ประจําป%การศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑๒) ในระดับอนุปริญญา
๖ คน ปริญญาตรี ๑,๙๖๒ คน และบัณฑิตศึกษา ๑,๕๓๙ คน รวมจํานวน
๓,๕๐๗ คน
๒.๕ อนุมัติกําหนดตําแหน(งและแต(งตั้งบุคคลให,ดํารงตําแหน(งทาง
วิชาการ ๘ ราย
๒.๖ อนุมัติแต(งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู,บริหารส(วนงาน จํานวน
๕ ส(วนงาน

-

๖

-

-

วาระที่
๕.๑
(ต(อ)

๕.๒

๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๒.๖.๑ อนุมตั ิแต(งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาผู,บริหาร
ส(วนงาน ๓ ส(วนงาน ดังนี้
(๑) แต(งตั้ง นายสกล มงคลธรรมากุล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู,ทรงคุณวุฒิ เป:นประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
สถาปWตยกรรมศาสตร
(๒) แต(งตั้ง นายเอนก บุญหนุน กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู,ทรงคุณวุฒิ เป:นประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
(๓) แต(งตั้ง รองศาสตราจารยพีรเดช ทองอําไพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู,ทรงคุณวุฒิ เป:นประธานกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน
๒.๖.๒ ให,ชะลอการแต(งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะมนุษยศาสตร และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร ไว,พลางก(อน เพื่อรอ
การโปรดเกล,าฯ แต(งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู,ทรงคุณวุฒิชุดใหม(
การจัดสรรงบประมาณรายจ(ายเพิม่ เติม งบกลาง รายการค(าใช,จ(ายในการ ทราบ
เสริมสร,างความเข,มแข็งและก,าวหน,าของประเทศตามแนวทางปฏิรปู
ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ(ายเพิ่มเติม ประจําป%งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
สํานักทะเบียนและประมวลผล รายงานสรุปข,อมูลนิสิตใหม(ระดับปริญญาตรี ทราบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป%การศึกษา ๒๕๕๙
คณะสิ่งแวดล,อม และคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร แจ,งการดําเนินการ ทราบ
จัดทําเพลงประจําคณะ เสร็จเรียบร,อยแล,ว
กองแผนงาน รายงานสรุปการติดตามงานก(อสร,างปรับปรุงของ
ทราบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป% พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๙
ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สํานักทะเบียนและประมวลผล รายงานข,อมูลนิสิตทั้งหมด นิสิตตกค,าง
ทราบ
ภาคต,น ป%การศึกษา ๒๕๕๙ และผู,สําเร็จการศึกษา รุ(นป%การศึกษา ๒๕๕๘
ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*านAccount Nontri
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งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
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