สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑

กําหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑

๓.๒

การพิจารณารางขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จํานวน ๕ ฉบับ
๑. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยสภาพนักงาน
พ.ศ. ....
๒. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการกําหนดบัญชี
คาจางพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารที่มาจากบุคคลภายนอก/
เกษียณอายุกอนครบวาระ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพลูกจางประจําเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
๔. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลีย่ นสถานภาพมาจากลูกจางประจําของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยสิทธิและสวัสดิการ
ของลูกจางประจําที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
การพิจารณารางประกาศเกี่ยวกับการศึกษาและนิสติ จํานวน ๒ ฉบับ
๑. รางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ....
๒. รางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ครุยประจําตําแหนง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ....

มีมติเห็นชอบรางขอบังคับฉบับที่ ๒–๕ สําหรับราง
ขอบังคับฉบับที่ ๑ “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาดวยสภาพนักงาน พ.ศ. ....” นั้น ที่ประชุมพิจารณา
แลว เห็นวายังมีประเด็นขอคิดเห็นที่แตกตาง ประธาน
จึงใหนํากลับไปทบทวนอีกครั้ง โดยใหตั้งคณะทํางาน
ในกลุมของสภาขาราชการเดิมรวมกับคณะอนุกรรมการ
จัดทํารางระเบียบ ประกาศ และขอบังคับเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘
รวมกันพิจารณาจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วาดวยสภาพนักงานใหไดขอสรุปที่ตรงกัน
และเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้ง
มีมติดังนี้
-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝายเลขานุการ
๑. เห็นชอบรางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หนวยงานที่เกี่ยวจของ
เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. .... ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดทําราง
ประกาศดังกลาวเปนไปดวยความสมบูรณถูกตองเรียบรอย
จึงขอใหคณะไปพิจารณาตรวจสอบายละเอียดของราง

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๗๐๗
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

๓.๒
(ตอ)

๓.๓
๓.๔
๓.๕

นโยบายการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมือ่
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
นโยบายการศึกษา วิจัย และพัฒนาดานพลังงานทดแทน ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะตางๆ ขออนุมัติยกเลิกการใชหลักสูตรรวม จํานวน ๕ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติยกเลิกการใชหลักสูตรรวม
จํานวน ๒ หลักสูตร คือ
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตรอน
(หลักสูตรนานาชาติ)
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตรอน (หลักสูตร
นานาชาติ)

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ประกาศฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับคณะ หากมีความประสงค
แกไขหรือเพิ่มเติมในสวนใดขอใหเสนอมหาวิทยาลัย
ภายในวันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อมอบ
คณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบ ประกาศ และ
ขอบังคับ เกี่ยวกับการศึกษาและนิสิตฯ ดําเนินการ
ปรับแกไขใหเรียบรอย แลวนําเสนอคณะกรรมการ
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ พิจารณาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งนี้ หากพนระยะเวลา
ที่กําหนดจะถือวาคณะไมประสงคแกไขหรือเพิ่มเติมขอมูล
๒. เห็นชอบรางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง ครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. .... และใหนําเสนอคณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติตอไป
มีมติมอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ชุดใหม พิจารณาดําเนินการ
จัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
มีมติมอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ชุดใหม พิจารณาดําเนินการ
จัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
อนุมัติ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ -จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝายเลขานุการ
เห็นชอบตอไป
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

๒

ผลการดําเนินงาน

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๗๒๙
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

๓.๕
(ตอ)

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ขออนุมัติยกเลิกการใชหลักสูตรรวม
คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
๓. คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ขออนุมัติยกเลิกการใชหลักสูตรรวม
จํานวน ๒ หลักสูตร คือ
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
คณะตางๆ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมตั ิเปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะตางๆ ขออนุมัติเปดรายวิชาใหม และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๔
รายวิชา ดังนี้
๑. คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน ๒ รายวิชา
ดังนี้
- รายวิชา ๐๒๐๓๖๓๙๒ การเกษตรและการปฏิบัติงานในตางประเทศ
- รายวิชา ๐๒๐๔๓๕๗๙ การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตผลจากสัตว
๒. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิเปดรายวิชา ๐๑๔๑๘๓๑๑ การโปรแกรม
เชิงคํานวณแบบทาทาย
๓. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา
๐๔๘๑๑๓๓๓ การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก

๓.๖

๓.๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบตอไป

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๗๒๘
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙

อนุมัติ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบตอไป

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๗๒๗
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๗๒๑
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๗๒๓
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙
บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๗๒๒
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙

๓

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

๓.๘

การขออนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ อนุมัติ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
(ครั้งที่ ๓) .ในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๘๙ คน ดังนี้
เห็นชอบตอไป
- ดุษฎีบัณฑิต
๙ คน
- มหาบัณฑิต
๘๐ คน

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และ
สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล

๓.๙

การขออนุมัติหลักการโควตารับนักเรียนโครงการเรียนลวงหนาเขาศึกษา
ในสังกัดคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุนที่ ๑๑ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเขาศึกษาในสังกัดคณะในปการศึกษา ๒๕๖๐
การขออนุมัติเปดรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
โรงแรมและทองเที่ยว (ภาคพิเศษ) รุน ๑๐ โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี

อนุมัติในหลักการตามเสนอ

-จัดทําบันทึกแจงมติ

มีมติดังนี้
๑. ใหชะลอการเปดรับนิสติ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขา
วิชาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว (ภาคพิเศษ) รุน ๑๐
ในภาคตนปการศึกษา ๒๕๕๙ ไวกอน จนกวาสภา
มหาวิทยาลัยมีมติใหดําเนินการ
๒. มอบหมายใหรักษาการแทนรองอธิการบดีฝาย
วิชาการพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานศึกษาขอมูลเพื่อ
เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน ณ โครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตุสุพรรณบุรี โดยหลักสูตรและสาขาวิชา
ที่จะเปดสอนตองมีความสอดคลองกับหลักการและ
วัตถุประสงคของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ไดมาตรฐานและสามารถตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงาน แลวนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ตอไป
เห็นชอบตามเสนอ

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝายเลขานุการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

อนุมัติ

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

๓.๑๐

๓.๑๑

มาตรการเรงรัดในการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา

๓.๑๒

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทน
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๔

-จัดทําบันทึกแจงมติ

-ฝายเลขานุการ

-ฝายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๗๒๖
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๗๒๖
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๗๒๕
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๙๔๗
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๗๓๐
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙
- ฝายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

๓.๑๓

คณะบริหารธุรกิจ ขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนผูเขียน
บทความ และคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพใน
วารสารเกษตรศาสตรธรุ กิจประยุกต
สํานักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติระเบียบวาดวยการจัดสรรรายได
สําหรับโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๒) และ
แนวทางการจัดสรรอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใหมทั้งภาคปกติและ
โครงการพิเศษ

๓.๑๔

๓.๑๕
๓.๑๖
๓.๑๗

สํานักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติการจายเงินคาตอบแทน
คาสมนาคุณสําหรับกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ปฏิบัติงาน ในการ
ดําเนินการสอบกลางภาคและการสอบไล
สํานักงานทรัพยสิน ขออนุมัติหลักการใหเชาพื้นที่บริเวณดานหลังอาคาร ๙
ศูนยกิจกรรม วิทยาเขตศรีราชา เพื่อใหบริการรานหองอาหารรมนนทรี
การแตงตั้งผูแทน ก.บ.ม. เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะวนศาสตร

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๙

มีมติดังนี้
๑. อนุมัติและใหออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง ระเบียบวาดวยการจัดสรรรายไดสําหรับโครงพิเศษ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๒)
๒. รับทราบขอมูลแนวทางการจัดสรรอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาใหม ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษใน
เบื้องตน ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดสรรอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหรักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ มอบหมายใหสํานัก
ทะเบียนและประมวลผลดําเนินการนํากรอบแนวทาง
การจัดสรรเสนอทุกคณะและวิทยาเขตพิจารณาให
ความเห็น เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดทํา
แนวทางการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาใหมภาค
ปกติและโครงการพิเศษ แลวนําเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป ในการนี้ ขอใหพิจารณาแนวทางการ
บริหารจัดการเงินสะสมเหลือจายที่ยังไมไดดําเนินการ
จัดสรร เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวเดียวกันดวย
อนุมัติ

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ

- ฝายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๗๓๖
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๙

มีมติใหสํานักงานทรัพยสินพิจารณาตรวจสอบกอน
แลวนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาตอไป

-จัดทําบันทึกแจงมติ

-ฝายเลขานุการ

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติแตงตั้งคณบดีคณะเกษตร
เปนผูแทน ก.บ.ม.

๕

-

-

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๗๒๔
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙
-

วาระที่

เรื่อง

๓.๑๘

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการสายสนับสนุนและชวย
วิชาการใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๓ ราย
ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการโดย
การคัดเลือก จํานวน ๗ ราย
พิจารณาการขออนุมัติยา ยพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการประเภท
คณาจารยประจําโดยการคัดเลือก จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ
ใหเขาสูตําแหนงระดับชํานาญการ จํานวน ๘ ราย
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให
ไดรับตามคุณวุฒิ จํานวน ๕ ราย
การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและชวยวิชาการโดยการคัดเลือก จํานวน ๓ ราย
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดใหไดรับ
ตามคุณวุฒิสายวิชาการ จํานวน ๑ ราย
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (ลับ)
จํานวน ๕ ราย
รางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...

๓.๑๙
๓.๒๐
๓.๒๑
๓.๒๒
๓.๒๓
๓.๒๔
๓.๒๕
๓.๒๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

เห็นชอบลงโทษปลดออกตามเสนอ

-

-

-

-

-บันทึกเล็ก
ลว. ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๙

เห็นชอบรางขอบังคับตามเสนอ และมอบสํานักงาน
กฎหมายดําเนินการปรับแกไขหลักเกณฑและวิธีการ
ไดมาของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ในขอ ๗ ตามขอเสนอแนะของกรรมการ แลวนําเสนอ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐพิจารณา
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ทั้งนี้ คุณสมบัติของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ขอใหคงเดิมตามรางขอบังคับที่
คณะอนุกรรมการจัดทํารางระเบียบ ประกาศ
และขอบังคับเกี่ยวกับโครงสรางฯ เสนอ

๖

แจงสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยทราบ

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔

รับทราบความคืบหนาการศึกษาตอของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมวิชาการ
ประเภทคณาจารยประจํา ที่บรรจุดวยวุฒิปริญญาโท และวุฒปิ ริญญาตรี
เปนกรณีพเิ ศษ
การจัดสรรคาสมนาคุณสมัครสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของ
โครงการภาคพิเศษ

ทราบ

สรุปผลการหารือความรวมมือทางวิชาการระหวาง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และ University of Applied and Arts Northwestern
Switzerland FHNW ประเทศสวิตเซอรแลนด
รายงานการติดตามงานกอสรางปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘

ทราบ

-

-

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๗๓๕
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๙
-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝายเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ การครบวาระของคณะผูบริหาร
มหาวิทยาลัย ซึ่งดํารงตําแหนงรักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทน
รองอธิการบดี และรักษาการแทนผูชวยอธิการบดี ตั้งแตวันที่ ๑๖ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ – วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมระยะเวลาหกเดือน
และกลาวขอบคุณคณะผูบริหารทุกทานที่ใหความรวมมือรวมแรงรวมใจใน
การปฏิบัติงาน ทําใหการบริหารมหาวิทยาลัยดําเนินไปดวยความเรียบรอย
เปนอยางดี ในตลอดระยะเวลาหกเดือนที่ผานมา และแจงใหทราบภารกิจ
ที่อยูระหวางดําเนินการซึ่งมีความจําเปนเรงดวน คือ การจัดทํารางระเบียบ
ประกาศ และขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ อาทิ การพิจารณารางระเบียบ
ประกาศ และขอบังคับเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การสรรหา
ผูบริหาร และการปรับโครงสรางสวนงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องเกีย่ วกับ
การเงิน ทรัพยสิน และพัสดุ รวมถึงนโยบายเรื่องตาง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย
มอบใหฝายบริหารนําไปดําเนินการ ซึ่งจะไดสงมอบงานใหแกผูบริหารชุด
๗

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ใหมดําเนินการตอไป และขอเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุก
ทานซึ่งจะตองดําเนินการตอไป โดยขอใหคํานึงถึงประโยชนของ
มหาวิทยาลัยและชวยผลักดันมหาวิทยาลัยใหเขมแข็งตามภารกิจภาย
ใตหลักธรรมาภิบาล
ในการนี้ นายอนามัย ดําเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
เปนตัวแทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กลาวขอบคุณ
รองศาสตราจารยบัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี และทีม
ผูบริหารทุกทาน ประกอบดวย รักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการ
แทนผูชวยอธิการบดี ที่ไดอุทิศเวลาและแรงกายแรงใจมานะตรากตรําใน
การบริหารมหาวิทยาลัยใหมีผลการดําเนินงานที่ดีอยางตอเนื่อง ตลอด
ระยะเวลา ๖ เดือนที่ผา นมา
รองศาสตราจารยศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ม.
แจงใหที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยกําหนดจัดพิธสี งและรับมอบงานใหกับ
ผูบริหารชุดใหม ในวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐
– ๑๐.๓๐ น. ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐
ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน จึงขอเชิญผูบริหารทุกสวนงาน
เขารวม โดยจะมีการถายทอดสดทาง nontri live และ Teleconference
ระหวางวิทยาเขต เพื่อการมีสวนรวมของประชาคมมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรดวย
ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผานAccount Nontri

๘

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

