สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙)

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ(งให(ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒
๑.๓
๑.๔

แนะนําผูรักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชุดใหมจํานวน ๑๓ ราย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ ๔๕๐/๒๕๕๙
เรื่อง แต-งตั้งผูรักษาการแทนรองอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศองคประกอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แต-งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเป<นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ก.พ.ม.)
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร
(กลุ-มรองอธิการบดี) แทนตําแหน-งที่ว-าง

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับรองรายงานการประชุม โดยไม-มีขอแกไข
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันศุกรที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทรที่
๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

การพิจารณา (ร-าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว-าดวยสภา
พนักงาน พ.ศ. ....

มีมติเห็นชอบร-างขอบังคับฯ โดยใหแกไขดังนี้
๑. แกไขขอ ๓ ตัดนิยาม “นิสติ ” หมายความว-า นิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ออก และแกไขขอความใน
นิยามส-วนงาน จากเดิม “โดยไม-รวมถึงส-วนงานที่ไม-ได
กําหนดสถานะ” เป<น “ซึ่งเป<นส-วนงานตามประกาศ
จัดตั้งของมหาวิทยาลัย”
๒. แกไขขอความในขอ ๗ (๑) จากเดิม “เป<นพนักงาน
มหาวิทยาลัย และขาราชการ ....หาปI” เป<น “เป<น
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือขาราชการ ....หาปI”

วาระที่

เรื่อง

๓.๒

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทรที่ ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
นโยบายการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห- ัว เพื่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เมื่อมหาวิทยาลัยเป<นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

๓.๓

๓.๔

นโยบายการศึกษา วิจัย และพัฒนาดานพลังงานทดแทน ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

๓.๕

โครงการจัดตั้งศูนยยุทธศาสตรอาเซียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๓.๖

โครงการจัดตั้งศูนยเกษตร อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อประเทศไทยและอาเซียน

๓.๗

โครงการ “เกษตรศาสตร คุณธรรม”

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

มีมติมอบใหฝLายบริหารดําเนินการจัดทํารายละเอียด
และกําหนดรูปแบบการดําเนินการ และนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณา ก-อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต-อไป
มีมติมอบใหฝLายบริหารดําเนินการจัดทํารายละเอียด
และกําหนดรูปแบบการดําเนินการ และนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณา ก-อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต-อไป
มีมติมอบใหฝLายบริหารดําเนินการจัดทํารายละเอียด
และกําหนดรูปแบบการดําเนินการ และนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณา ก-อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต-อไป
มีมติมอบใหฝLายบริหารดําเนินการจัดทํารายละเอียด
และกําหนดรูปแบบการดําเนินการ และนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณา ก-อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต-อไป
มีมติมอบใหฝLายบริหารดําเนินการจัดทํารายละเอียด
และกําหนดรูปแบบการดําเนินการ และนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณา ก-อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต-อไป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒

วาระที่

เรื่อง

๓.๘

โครงการ “เกษตรศาสตร ประชาชน”

๓.๙

การดําเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๓.๑๐

การดําเนินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

๓.๑๑

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แต-งตั้งคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองร-างขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีมติมอบใหฝLายบริหารดําเนินการจัดทํารายละเอียด
และกําหนดรูปแบบการดําเนินการ และนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณา ก-อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต-อไป
ทราบ

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-ฝLายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๐๒๒
ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙

-

-

มีมติดังนี้
-จัดทําบันทึกแจงมติ
๑. รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทรที่ ๒๙ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. อนุมัติใหโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เปMดรับ
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและท-องเที่ยว (ภาคพิเศษ) รุ-นที่ ๑๐ ในภาคตน
ปIการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๑๕๐ คน ตามเสนอ
ทราบ
-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

๔.๒
๔.๓

มีมติใหแต-งตั้ง รองศาสตราจารยศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝLายวางแผน เป<นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ก.บ.ม.) ทั้งนี้ ตั้งแต-วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป<นตนไป จนกว-าจะมีคําสั่งเป<นอย-างอื่น
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มีมติอนุมตั ิ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ -จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝLายเลขานุการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรใหม- พ.ศ. ๒๕๕๙ และเห็นชอบต-อไป
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
มีมติอนุมตั ิ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ -จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝLายเลขานุการ
เศรษฐศาสตรสหกรณ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
และเห็นชอบต-อไป
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
การพิจารณาแต-งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๓

-

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๖๖๘
ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๕๙
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๖๖๙
ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๕๙

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๔.๔

คณะเกษตร ขออนุมัติปรับแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตรอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม- พ.ศ. ๒๕๕๘

มีมติอนุมตั ิ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และเห็นชอบต-อไป

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝLายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๖๗๐
ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๕๙

๔.๕

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส ฉบับปI พ.ศ. ๒๕๕๕

มีมติอนุมตั ิ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และเห็นชอบต-อไป

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝLายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๖๗๑
ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๕๙

๔.๖

การขออนุมัติปริญญาบัตรแก-ผูสําเร็จการศึกษา ประจําปIการศึกษา ๒๕๕๘ มีมติอนุมตั ิ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
(ครั้งที่ ๔) ในระดับปริญญาตรี จํานวน ๘๙๘ คน
และเห็นชอบต-อไป

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝLายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๖๗๒
ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๕๙

๔.๗

การจัดทํา มคอ.๒ หมวดที่ ๓ ขอ ๓ หลักสูตรและอาจารย ใหสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

เห็นชอบตามเสนอ

-จัดทําบันทึกแจงมติ

-ฝLายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๐๒๕
ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙

๔.๘

การพิจารณาแยกจัดทําเล-มหลักสูตร (มคอ.๒) สําหรับการใชหลักสูตร
เดียวกัน

มีมติเห็นชอบ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต-อไป

-จัดทําบันทึกแจงมติเสนอ -ฝLายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๖๗๓
ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๕๙

๔.๙

การขออนุมัติกําหนดอัตราค-าเบี้ยประชุม ค-าสมนาคุณ ค-าตอบแทน และ
ค-าใชจ-ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการการศึกษาพหุภาษา โรงเรียนสาธิต
แห-งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๒)
การขออนุมัติกําหนดอัตราค-าเบี้ยประชุม และค-าใชจ-ายอื่นสําหรับ
คณะกรรมการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน หรือผูอํานวยการสํานัก
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การกําหนดเปRาหมายผลงานตีพิมพระดับนานาชาติของหน-วยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติ

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝLายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๙

อนุมัติ

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝLายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๙

เห็นชอบตามเสนอ และใหเพิ่มจํานวนเปRาหมายผลงาน
การตีพิมพระดับนานาชาติ ปI พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะ
สัตวแพทยศาสตร จากที่กําหนดไว ๗๐ เรื่อง เพิ่มเป<น
๘๐ เรื่อง ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตรเสนอ ทั้งนี้
๔

-จัดทําบันทึกแจงมติ

-ฝLายเลขานุการ

๔.๑๐
๔.๑๑

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๐๒๖
ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๑
(ต-อ)

๔.๑๒
๔.๑๓

การขออนุมัติกําหนดอัตราเงินช-วยเหลือนิสติ ผูประสบอุบัติเหตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ ๓)
แนวนโยบายการส-งเสริมอัตลักษณดานสํานึกดีของนิสติ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

๔.๑๔

การขออนุมัติให บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) เช-าพื้นที่บริเวณ
ดานขางหอพักนิสิตหญิงหลังใหม- จํานวน ๕ หลัง ของวิทยาเขต
กําแพงแสน

๔.๑๕

การพิจารณา (ร-าง) ประกาศฯ กําหนดนโยบายการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปIการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
การขออนุมัติจางและแต-งตั้งบุคคลเป<นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ-มวิชาการ
ประเภทคณาจารยประจําโดยการคัดเลือก จํานวน ๗ ราย

๔.๑๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อเป<นการส-งเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและ
๔.๑๑บุคลากรผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
เพื่อการเผยแพร-และตีพิมพระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
ขอใหรักษาการแทนรองอธิการบดีฝLายวิจัย เสนอ
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความเป<นนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณากําหนดมาตรการ
และกลไกเพื่อสรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานตีพิมพ
ระดับนานาชาติ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ต-อไป
อนุมัติ

งานที่ต(องดําเนินการ

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ

เห็นชอบแนวนโยบายการส-งเสริมอัตลักษณดานสํานึกดี
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใหทุกคณะและ
หน-วยงานที่เกี่ยวของแจงเป<นแนวนโยบายใหอาจารย
และบุคลากรร-วมกันส-งเสริมเรื่องเครื่องแต-งกายนิสิตที่
ถูกตอง ดูแลเฝRาระวังพฤติกรรมทีไ่ ม-เหมาะสม รวมทั้ง
ปฏิบัติหนาที่ตามแนวปฏิบตั ิในการคุมหองสอบตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยอย-างเคร-งครัด เพื่อเป<นการ
ปRองกันและสรางบทบาทการมีส-วนร-วมของอาจารยและ
บุคลากรที่กํากับดูแลงานดานกิจการนิสิตใหเป<น
มาตรฐานเดียวกัน
อนุมัติ
-จัดทําบันทึกแจงมติ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- ฝLายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๙
-ฝLายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๐๒๔
ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙

-ฝLายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๐๒๓
ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

๕

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๗

การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุผูมีคณ
ุ วุฒิระดับปริญญาตรี
ในตําแหน-งอาจารยเป<นกรณีพิเศษ
การขออนุมัติกําหนดอัตราค-าจางพนักงานมหาวิทยาลัยกุล-มวิชาการ
ประเภทคณาจารยประจํา ใหไดรับตามคุณวุฒิ จํานวน ๓ ราย
การขออนุมัติปรับกรอบคุณวุฒิและกําหนดอัตราค-าจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช-วยวิชาการ ใหไดรับค-าจางตามคุณวุฒิ
จํานวน ๑๐ ราย
ขออนุมัติหลักการแต-งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช-วยวิชาการเขาสูต- ําแหน-งชํานาญงาน/
ชํานาญการ
การขออนุมัติแต-งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช-วยวิชาการ
ใหเขาสู-ตําแหน-งระดับชํานาญการ จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติกําหนดอัตราค-าจางพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดใหไดรับ
ตามคุณวุฒิสายวิชาการ จํานวน ๑ ราย
การพิจารณาแต-งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
การพิจารณาต-อเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
การพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรีในการปรับขึ้น
ค-าจางรอยละ ๔ ใหแก-พนักงานมหาวิทยาลัยที่จางโดยงบประมาณแผ-นดิน

๔.๑๘
๔.๑๙
๔.๒๐
๔.๒๑
๔.๒๒
๔.๒๓
๔.๒๔
๔.๒๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

มีมติดังนี้
๑. อนุมัติการปรับขึ้นค-าจางรอยละ ๔ ใหแก-พนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จางโดยงบประมาณแผ-นดิน ที่บรรจุก-อน
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และยังคงครองตําแหน-งอยู๒. ในปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต-วันที่ ๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เป<นระยะเวลา ๑๐ เดือน ใหจ-ายจากเงินรายไดหน-วยงาน
ตนสังกัด
๓. ตั้งแต-วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหจ-ายจากเงิน
งบประมาณแผ-นดิน

-

-

-

๖

วาระที่
๔.๒๖

การพิจารณาการแต-งตั้งประธานกรรมการจรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๔.๒๗

การเลือกผูแทน ก.บ.ม. เพื่อแต-งตัง้ เป<นคณะกรรมการพิจารณาเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน-งที่มีเหตุพิเศษสําหรับผูดํารงตําแหน-งนิติกร จํานวน ๖ ราย
การพิจารณาร-างหลักเกณฑเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย
การแต-งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการปรับโครงสราง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๔.๒๘
๔.๒๙

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต(องดําเนินการ

ผู(ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

มีมติแต-งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝLายบริหาร
กิจการภายใน เป<นประธานกรรมการจรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แทน รองศาสตราจารย
วรวุฒิ ฤกษอํานวยโชค
อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

มีมติใหแต-งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการปรับ
โครงสรางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รายละเอียด
เพิ่มเติมในรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙)

- จัดทําประกาศ มก.
- เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝLายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

-

-

-

๕.๒

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน แจงการดําเนินการ ทราบ
เพื่อรับซื้อไฟฟRาจากโครงการผลิตไฟฟRาจากพลังงานแสงอาทิตย แบบ
ติดตั้งบนพื้นดินสําหรับหน-วยงานราชการและสหกรณภาคการเกษตร
โครงการพัฒนาระบบคลังแบบก-อสราง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ทราบ

-

-

-

๕.๓

รายงานผลการดําเนินกิจกรรมของชมรมกีฬา ในภาคตน ปIการศึกษา ๒๕๕๘ ทราบ

-

-

-

๕.๔

รายงานการดําเนินโครงการ ๑ ชมรมกีฬา ๑ คณะ/สํานัก/สถาบัน

ทราบ

-

-

-

๕.๕

ปฏิทินกิจกรรมนิสติ ปIการศึกษา ๒๕๕๙

ทราบ

-

-

-
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