สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันจันทรที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
๑.๑

ประกาศแตงตั้งประธานองคมนตรีและองคมนตรี

ทราบ

-

-

-

๑.๒

ประกาศให&รัฐมนตรีพ&นจากความเป)นรัฐมนตรีและแตงตั้งรัฐมนตรี

ทราบ

-

-

-

๑.๓

รางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ&างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐)
ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐)
ทราบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

๑.๔
๑.๕

นโยบายจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แจ&งการแตงตั้งรักษาการแทน
ผู&อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คือ
นายพรศักดิ์ แสนศรี ตั้งแตวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป)นต&นไป

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีข&อแก&ไข
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑
๓.๒

การขออนุมัติให&ข&าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให&กลับไปดํารง
ตําแหนงประเภทเดิมระดับเดิม
การขออนุมัติแตงตั้งข&าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให&ดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

การพิจารณารางข&อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาด&วยการลงทุน
และการรวมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

เห็นชอบ โดยมีข&อสังเกตและข&อเสนอแนะให&ปรับแก&ไข
รางข&อบังคับฯ และมอบสํานักงานกฎหมายดําเนินการ
ปรับแก&ไขรางข&อบังคับฯ ให&สอดคล&องกับมติที่ประชุม
ก.บ.ม. แล&วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป

-จัดทําบันทึกแจ&งมติเสนอ -ฝKายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๕๘๘
ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๐

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๔.๒

การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการเปLดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร
ภาคพิเศษ วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

เห็นชอบ และให&เสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา
ตอไป

๔.๓

สํานักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติปรับปรุงแก&ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘)
โดยเพิ่มสถานที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีการใช&หลักสูตรรวม
ตางวิทยาเขต จํานวน ๑๐ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับป<
พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
การทองเที่ยว ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕
๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๔
๗. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕
๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๔
๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๐.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟLสิกส ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๖
ด&วยคณะตาง ๆ ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผู&รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๔ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะวนศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผู&รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวนวัฒน ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร& ับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. คณะสังคมศาสตร ขออนุมตั เิ ปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูร& ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต&
ศึกษา ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕

เห็นชอบ และให&เสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา
ตอไป

๔.๔

เห็นชอบ และให&เสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา
ตอไป

๒

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําบันทึกแจ&งมติ
-ฝKายเลขานุการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายวิชาการ
-จัดทําบันทึกแจ&งมติ
-ฝKายเลขานุการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายวิชาการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๑
ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๒
ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐

-จัดทําบันทึกแจ&งมติ
-ฝKายเลขานุการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายวิชาการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๓
ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐

วาระที่

เรื่อง

๔.๔
(ตอ)

๔. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเปลีย่ นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร& ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู&รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๖
๖. คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูร& ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับป<
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๙
๗. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูร& ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๒ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๔
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยี ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕
๘. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูร& ับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๓ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับป<
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับป<
พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๓

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

เรื่อง

๔.๕

คณะเทคนิคการสัตวแพทย และคณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติ
เปLดรายวิชาใหม จํานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
๑. คณะเทคนิคการสัตวแพทย ขออนุมัติเปLดรายวิชา ๐๑๖๐๑๔๓๔
ชีววิทยาโมเลกุลทางการพยาบาลสัตว จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต
เป)นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลสัตว
๒. คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปLดรายวิชา ๐๒๐๒๙๔๔๒
พืชสมุนไพรและการใช&ประโยชน จํานวน ๓(๓-๐-๖) หนวยกิต เป)นวิชา
เฉพาะบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชา
พืชไรนา
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาบํารุงสาขาวิชาและคาธรรมเนียมรายวิชา
สําหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การทองเที่ยว ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตรา
คาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ
ในการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
โรงแรมและทองเที่ยว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (ฉบับที่ ๓)
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาใช&จายในการบริหารโครงการสนับสนุน
การจัดตั้งห&องเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (โครงการ วมว.มก.)
การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ “ภาควิชาศิลปาชีพ” เป)น “ภาควิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวและบริการ” คณะมนุษยศาสตร

๔.๖

๔.๗

๔.๘

๔.๙
๔.๑๐

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

เห็นชอบ และให&เสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา
ตอไป

-จัดทําบันทึกแจ&งมติ
-ฝKายเลขานุการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายวิชาการ

มีมติให&ถอนวาระนี้ออกไปกอน และมอบสํานักทะเบียน
และประมวลผลนําไปพิจารณาในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย แล&วเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาตอไป

-จัดทําบันทึกแจ&งมติ
-ฝKายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
รักษาการแทนรองอธิการบดี
๑๐๑๐๒/๑๙๙
ฝKายวิชาการ และหนวยงาน
ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐
ที่เกี่ยวข&อง
- จัดทําประกาศ มก.
- ฝKายเลขานุการ ประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
ลว. ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐
จํานวน ๒ ฉบับ

อนุมัติตามเสนอ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๔
ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐

อนุมัติตามเสนอ

- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝKายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐

อนุมัติตามเสนอ

- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม

- ฝKายเลขานุการ ประกาศ มก.
ลว. ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐

มีมติให&ถอนวาระนี้ออกไปกอน และขอให&คณะ
มนุษยศาสตรเสนอข&อมูลความเป)นมาในการจัดตั้ง
ภาควิชาศิลปาชีพ เพื่อเป)นข&อมูลประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม แล&วเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้ง

-จัดทําบันทึกแจ&งมติคณบดี -ฝKายเลขานุการ
คณะมนุษยศาสตร

๔

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๐
ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๑

สํานักงานประกันคุณภาพ เสนอพิจารณาติดตามแผนพัฒนาปรับปรุง
ตามข&อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ป<การศึกษา
๒๕๕๘ (สปค.๐๑)

๔.๑๒

สํานักงานประกันคุณภาพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําป<การศึกษา ๒๕๕๘ และเสนอแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําป<การศึกษา ๒๕๕๙

๔.๑๓

กองคลัง ขออนุมัติงบประมาณคาใช&จายงานเกษตรแฟร ประจําป<
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป)นงบอุดหนุนทั่วไป

๔.๑๔

การขออนุมัติจ&างและแตงตั้งบุคคลเป)นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ
ประเภทคณาจารยประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๘ ราย
การขออนุมัติจ&างและแตงตั้งบุคคลเป)นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและชวยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๓ ราย
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาจ&างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ
ประเภทคณาจารยประจํา ให&ได&รบั ตามคุณวุฒิ จํานวน ๒ ราย
การขออนุมัติกรอบคุณวุฒิและกําหนดอัตราคาจ&างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและชวยวิชาการให&ได&รับคาจ&างตามคุณวุฒิ โดยการคัดเลือก
จํานวน ๖ ราย
ขออนุมัติปรับอัตราคาจ&างตามคุณวุฒิและเปลี่ยนตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ
ให&เข&าสูตําแหนงระดับชํานาญการ จํานวน ๘ ราย
การขออนุมัติเพิ่มวงเงินเบีย้ ประกันสุขภาพกลุมให&กับพนักงานมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การจ&างผู&มคี วามรูค& วามสามารถพิเศษเป)นอาจารยประจําป<งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.๑๕
๔.๑๖
๔.๑๗
๔.๑๘
๔.๑๙
๔.๒๐
๔.๒๑

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีมติให&สวนงานที่ยังไมสงแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.๐๑)
ดําเนินการจัดสงแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.๐๑) ไปยัง
สํานักงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐
รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําป<การศึกษา ๒๕๕๘ และเห็นชอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป<การศึกษา
๒๕๕๙ ตามเสนอ
อนุมัติตามเสนอ และมีข&อเสนอแนะให&ขยายพื้นที่การจัด
งานเกษตรแฟร เพื่อจําหนายสินค&าทางการเกษตรที่มิใช
เชิงพาณิชย โดยเสนอให&ใช&พื้นที่บริเวณรอบคณะประมง
และมอบรักษาการแทนรองอธิการบดีฝาK ยบริหารกิจการ
ภายในรับไปประสานงานกับคณบดีคณะประมงตอไป
อนุมัติตามเสนอ

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําบันทึกแจ&งมติ
-ฝKายเลขานุการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายวิชาการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๖
ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐

-จัดทําบันทึกแจ&งมติ
-ฝKายเลขานุการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายวิชาการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๕
ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐

-จัดทําบันทึกแจ&งมติ
-ฝKายเลขานุการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายบริหารกิจการภายใน

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๐๗
ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติหลักการตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

๕

วาระที่

เรื่อง

๕.๒๒

การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงและกําหนดอัตราคาจ&างพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได&ให&ได&รับตามคุณวุฒิสายสนับสนุนและชวยวิชาการ จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได&
จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติหลักการในการดําเนินการตามผังแมบทมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕)

๔.๒๓
๔.๒๔

๔.๒๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติหลักการในการดําเนินการตามผังแมบทมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) โดยมี
ข&อสังเกตและข&อเสนอแนะดังนี้
๑. การวางระบบขนสงภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมตอ
กับระบบขนสงมวลชนของเมือง คือ สถานีรถไฟฟUา BTS
สายสีเขียวทางถนนพหลโยธิน และสถานีรถไฟฟUาชาน
เมือง SRT สายสีแดงทางถนนวิภาวดีรังสิต เพื่ออํานวย
ความสะดวกให&แกบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ หากเปLดกว&างให&บุคคลภายนอกใช&บริการได& ขอให&
พิจารณาถึงเรื่องความปลอดภัยด&วย เนื่องจากเป)น
ชองทางหลักในการผานเข&า-ออกมหาวิทยาลัย
๒. การจัดการพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป)นประเด็นปZญหาหลักของมหาวิทยาลัย ณ ปZจจุบัน
เนื่องจากในผังแมบทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ไมได&ระบุแนวทางการ
ดําเนินการไว& จึงขอให&พิจารณาในเรื่องดังกลาวด&วย
๓. การจัดการทรัพยากรน้าํ เสนอแนะวาควรปรับปรุง
คูน้ําทุกแหงภายในมหาวิทยาลัยให&สามารถเชื่อมตอกัน
ได& เพื่อให&น้ําไหลเวียนได&สะดวกและเข&าสูระบบบําบัดน้ํา
เสียกลางได&ครบถ&วน
การขออนุมัติหลักการให&ความชวยเหลือนิสิตประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต& อนุมัติหลักการให&ความชวยเหลือนิสิตประสบภัยพิบัติ
ป< พ.ศ. ๒๕๖๐
ในพื้นที่ภาคใต& ป< พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ

๖

-จัดทําบันทึกแจ&งมติ
-ฝKายเลขานุการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร
และสื่อสารองคกร

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๓๔
ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐

-จัดทําบันทึกแจ&งมติ
-ฝKายเลขานุการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายกิจการนิสิต

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๓๕
ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ทราบ
พ.ศ. ๒๕๕๗
ปฏิทินงานพิธีการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป<บญ
ั ชี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๕.๕

กําหนดการประชุม และวันปLดรับเรื่องเข&าวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป<บัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Rankings ประจําป<
ค.ศ. ๒๐๑๖
การบรรยายพิเศษ “มหาวิทยาลัยในโลกของเศรษฐกิจดิจิตอล”

ทราบ

-

-

-

๕.๖

รายงานการจัดซื้อจัดจ&างรายจายงบลงทุนประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทราบ

-

-

-

๕.๗

ขั้นตอนการรับ-จายเงิน โครงการพัฒนาวิชาการ ที่ปรับปรุงใหม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

-จัดทําบันทึกแจ&งมติ
-ฝKายเลขานุการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายการเงิน

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๐๒
ลว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑

๖.๒
๖.๓

กําหนดการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันจันทรที่ ๖ กุมภาพันธ
ทราบ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน และกอนเริ่มการประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น. วิทยาเขต
กําแพงแสน โดยภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน กําหนดจัดพิธีรับ
มอบโรงเรือนเลี้ยงไกเนื้อระบบอุตสาหกรรม จากเครือซันกรุqป
การจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๕
ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนานิสิต
ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
สูการพัฒนาคนไทย สู Thailand ๔.๐
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐)
ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*านAccount Nontri
๗
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