สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒
๑.๓

๑.๔

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัด
ปัตตานี
รายงานจํานวนรับนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โครงการพัฒนากําลังคนด้านดิจิทลั (Digital Manpower) รองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ ๒๗ วาระที่
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๑๗ การเลือกผู้แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เพื่อเตรียมแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา
ผู้บริหารส่วนงาน โดยให้เพิ่มเติมข้อความในย่อหน้าที่
สาม ดังนี้
“ในวาระนี้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ศรีราชา และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ออก
จากที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สําหรับ

วาระที่

เรื่อง

๒ (ต่อ)

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๔๕๑
ลว. ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑

-

-

-

-

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วม
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Teleconference
ณ วิทยาเขต”
แล้วรับรองรายงานการประชุมตามที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

สํานักงานบริการวิชาการ ขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑ์การออก
ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร และวุฒิบัตร

๓.๒

การขออนุมัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยหลังเกษียณอายุ
กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์เต็มเวลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งการจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา

๓.๓

มีมติให้สํานักงานบริการวิชาการนํากลับไปปรับปรุง -จัดทําบันทึกแจ้งมติ
และจัดทํารูปแบบของวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร
รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
และเกียรติบัตร ให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด วิชาการ
โดยให้นําข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่ประชุมไป
ประกอบการพิจารณาจัดทําด้วย แล้วนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ก.บ.ม.) พิจารณาอีกครั้ง
อนุมัติตามเสนอ
อนุมัติตามเสนอ

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

การพิจารณาเลือกผู้แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

มีมติเห็นชอบและรับรองผลการเลือกผู้แทน ก.บ.ม.
จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ส่วนงานละสองราย จํานวน ๑๐ ส่วนงาน ได้แก่
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง มก. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการจัดการ
๒

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๔๔๙
ลว. ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑

วาระที่

เรื่อง

๔.๑
(ต่อ)

๔.๒

๔.๓

๔.๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์
ศรีราชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงาน
การประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑)
เห็นชอบตามเสนอ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
อธิการบดี

การพิจารณา (ร่าง) แนวทางการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ อัตราคงเหลือสัดส่วน ๑ ใน ๓ ถือเป็นอัตราส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
การขออนุมัติหลักการเช่าพื้นที่วิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อจัดทําโครงการวิจัย อนุมัติตามเสนอ
และพัฒนาโรงงานต้นแบบ สําหรับชีวภัณฑ์จากจุลินทรีย์เพื่อควบคุม
ผักตบชวาบริเวณแม่น้ําท่าจีนตอนบน
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเช่าที่ดินและอาคารในความปกครองดูแลของ อนุมตั ิตามเสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

๔.๕

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คําปรึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุมัติตามเสนอ

๔.๖

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น
ในโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับส่วนงาน
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุมัติตามเสนอ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีวิทยาเขต
ศรีราชา
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๔๕๒
ลว. ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๔๕๐
ลว. ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๕๓๔
ลว. ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๕๙๕
ลว. ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๕๙๖
ลว. ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑

-ฝ่ายเลขานุการ

-ฝ่ายเลขานุการ

-ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วาระที่

เรื่อง

๔.๗

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สําหรับ
นิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ ๒)

อนุมัติตามเสนอ

๔.๘

การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๓๙ อัตรา โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ที่มีอายุเกิน ๖๕ ปี และพิจารณาอนุมัติกรณีการจ้างต่อเนื่อง
เกิน ๕ ปี
๒. ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
๓. ควรมีการพิจารณาเกลี่ยอัตราการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ให้แก่ส่วนงานอื่น ๆ ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป เพื่อให้การ
บริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในสาขาวิชาขาดแคลนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
การพิจารณาอนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๖ ราย
การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๖ ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท
คณาจารย์ประจําเต็มเวลาและประเภทนักวิจัย ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น
จํานวน ๕ ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๑ ราย

อนุมัติการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดังกล่าวข้างต้น และมอบให้ส่วนงานนําข้อเสนอแนะ
ในประเด็นทั้ง ๓ ประเด็น ไปพิจารณาต่อไปด้วย

-

อนุมัติตามเสนอ

๔.๙
๔.๑๐
๔.๑๑

๔.๑๒

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝ่ายเลขานุการ

-

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๕๙๗
ลว. ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑
-

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

๔

วาระที่
๔.๑๓
๔.๑๔
๔.๑๕

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
อนุมัติตามเสนอ
จํานวน ๓ ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อนุมตั ิตามเสนอ
จํานวน ๒ ราย
การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก อนุมัตติ ามเสนอ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วาระพิเศษ ทราบ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ดังนี้
- สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติกําหนดตําแหน่ง
และแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๘ ราย
รองศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย และศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย
รวม ๑๑ ราย
- สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ ครัง้ ที่
๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับ
การศึกษา และการกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ ดังนี้
๑. อนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จํานวน ๔ หลักสูตร ได้แก่
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร
๒) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
สรรค์สร้าง
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตร
และชุมชน
๕

วาระที่

เรื่อง

๕.๑
(ต่อ)

๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
๒. อนุมัติโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนร่วมสอง
ปริญญา (Double Degree) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
๓. อนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอนร่วมสองปริญญา (Double
Degree) ระหว่างหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การอาหาร และ Education Programme of the Graduate School
VLAG, Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์
๔. อนุมัติเปิดสอนโครงการ Joint Degree Program ของคณะเกษตร
กําแพงแสน ร่วมกับ Nagoya University ประเทศญี่ป่น และใบปริญญา
บัตรของโครงการ Joint Degree Program
๕. อนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอนร่วมสองปริญญา (Double
Degree) ระหว่างหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพ และ Education Programme of the Graduate School
VLAG, Department of Agrotechnology and Food Sciences and
Graduate School VLAG, Wagenigen University ประเทศเนเธอร์แลนด์
๖. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม และยกเลิกการขอใช้หลักสูตร
ร่วมของคณะวิทยาศาสตร์
๗. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม และยกเลิกการขอ
ใช้หลักสูตรร่วมของคณะวิทยาศาสตร์
๘. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เพื่อทดแทน
หลักสูตรใช้ร่วม และยกเลิกการใช้หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
๙. อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เพื่อทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม และยกเลิกการใช้หลักสูตรร่วมกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
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วาระที่

เรื่อง

๕.๑
(ต่อ)

๑๐. อนุมัติหลักสูตรใหม่เพื่อทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม และยกเลิกการใช้
หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จํานวน ๒ หลักสูตร
๑๑. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒๐ รายวิชา
๑๒. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๓๗ หลักสูตร
๑๓. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓๙ หลักสูตร
๑๔. อนุมัติแก้ไขรหัสวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาชาวิชา
วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๕. อนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๖. อนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ความขัดแย้ง
๑๗. อนุมัตปิ รับปรุงแก้ไขหลักสูตร จํานวน ๓๐ หลักสูตร
๑๘. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๘ หลักสูตร
๑๙. อนุมัติแก้ไขการพิมพ์ผิดในแบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
๐๑๑๓๓๔๒๘ การควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๐. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๗ จํานวน ๒๒๕ คน และครัง้ ที่ ๘
จํานวน ๑,๖๙๗ คน รวม ๑,๙๒๒ คน
๒๑. รับทราบการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒๒. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะกรรมการหลักสูตร
ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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วาระที่
๕.๑
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๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
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เรื่อง
๒๓. อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๑๓ ราย และตําแหน่งรองศาสตราจารย์
จํานวน ๓ ราย รวม ๑๖ ราย
รายงานงบแสดงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการดําเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุนสวัสดิภาพ
บุคลากร มก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รับทราบความคืบหน้าการศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจํา ที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาโท
และวุฒิปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษ

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ม. แจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่า ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ก.บ.ม. จะมีการประชุม
ผู้บริหาร ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมผู้บริหารส่วนงานซึ่งดํารง
ตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสํานัก เพื่อดําเนินการเลือก
ผู้แทนผู้บริหารส่วนงาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งอธิการบดี
๒. สํานักทะเบียนและประมวลผล จัดการประชุมผู้บริหารกลุ่มคณบดี
เพื่อดําเนินการคัดเลือกกรรมการวิชาการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง
๘

