สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วันจันทรที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ)งให)ที่ประชุมทราบ
๑.๑

สถานการณภัยแลง

๑.๒

ความร+วมมือดานการเกษตรและขาวระหว+างไทย – สหพันธสาธารณรัฐ
บราซิล
การปรับปรุงประกาศแต+งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร+างขอบังคับ ระเบียบ ทราบ
และประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๓

ทราบ และขอใหคณะกรรมการดําเนินการบูรณาการ
ศาสตรแห+งแผ+นดินเพื่อวิกฤตภัยแลงพิจารณาแนวทาง
ดําเนินงานเพื่อแกไขป1ญหาวิกฤตภัยแลงและผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป5นการเตรียมความพรอมใหแก+
เกษตรกร ชุมชนและสังคมต+อไป
ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับรองรายงานการประชุม โดยไม+มีขอแกไข
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันจันทรที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๓๑ หน)า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑
๓.๒
๓.๓

การพิจารณาร+างขอบังคับและประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่
เห็นชอบตามเสนอ
ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๘
งบประมาณเงินรายได ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ทราบ
ความคืบหนาการขอเขาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน เพื่อติดตั้งสถานีเฝFาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี RN65

เห็นชอบแนวทางการดําเนินการเพื่อเขาใชพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
เพื่อติดตั้งสถานีเฝFาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี RN65
ของประเทศไทย และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝKายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๔๘๖
ลว. ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๘

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

การพิจารณาร+างประกาศและขอบังคับ เกี่ยวกับการบริหารทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๖ ฉบับ

๔.๒

การขออนุมัติเปUดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร โดยใชหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
การขออนุมัติแกไขชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา และโครงสรางหลักสูตรของ
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟFา) สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟFาและคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห+งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขออนุมัติหลักเกณฑ อนุมัติ
การใหเงินรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สราง
ผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปC พ.ศ. ๒๕๕๗

๔.๓

๔.๔

เห็นชอบร+างประกาศและขอบังคับ จํานวน ๖ ฉบับ
โดยใหปรับแกไขความใน (ร+าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ว+าดวยการกําหนดจํานวน คุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของรองอธิการบดี และผูช+วย
อธิการบดี พ.ศ. .... ขอ ๕.๑ (๒) เป5นดังนี้ “มีลักษณะ
ความเป5นผูนํา รับฟ1งความคิดเห็นของผูอื่น และมีความ
มั่นคงของอารมณ” และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
อนุมัติ โดยใหเลื่อนการเปUดรับนิสติ ไปเป5นภาคตน ปC
การศึกษา ๒๕๕๙ หลังจากหลักสูตรดังกล+าวไดรับทราบ
และรับรองการเปUดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแลว และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและเห็นชอบ
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

๒

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝKายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๔๘๕
ลว. ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๘

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝKายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๔๘๔
ลว. ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๘

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝKายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

-เสนอสภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๔๘๓
ลว. ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๘

-จัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยเสนอ
อธิการบดีลงนาม

ประกาศ มก.
ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘.

-ฝKายเลขานุการ

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

๔.๕

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห+งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ
วารสาร จํานวน ๒ วารสาร

๔.๖

แนวทางการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปCงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒

งานที่ต)องดําเนินการ

มีมติ ดังนี้
จัดทําบันทึกแจงมติ
๑. อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อวารสาร จาก Kasetsart
Journal: Social Sciences เป5น Kasetsart Journal
of Social Sciences
๒. การเปลี่ยนชื่อวารสาร จาก Natural Science and
Agriculture เป5น Agriculture and Natural Resources
ขอใหสถาบันวิจัยและพัฒนาแห+งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นํากลับไปพิจารณาทบทวนใหม+ตามขอสังเกตของที่ประชุม
แลวนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้งในคราวต+อไป
เห็นชอบตามเสนอ
-

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝKายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๘๖๖
ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

การจัดทําคูม+ ือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้

ทราบ

-

ทราบ

-

๑) มหาวิทยาลัยไดรับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยเรื่องการรักษา
เอกลักษณและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
๒) แนวทางการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ ๒ กุมภาพันธ
ของทุกปC จะเนนการประชาสัมพันธและเผยแพร+ผลงานของ
มหาวิทยาลัยในเชิงรุก
๓) สรุปความคืบหนาการดําเนินงานของรักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายต+าง ๆ ทั้ง ๑๕ ฝKาย ตามทีไ่ ดรับมอบหมายใหปฏิบัตหิ นาที่
แจงใหที่ประชุมทราบเพื่อสื่อสารใหแก+บุคลากรไดรับทราบและ
เขาใจถูกตองตรงกันต+อไป

๓

-

-

วาระที่
๖.๑
(ต+อ)

๖.๒

๖.๓

๖.๔

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๔) ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเป5นวันประชุมสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งจะพิจารณาร+างขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จํานวน
๕ ฉบับ ทั้งนี้ เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัตริ +างขอบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ว+าดวยการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพขาราชการ
เป5นพนักงานมหาวิทยาลัยแลว ขาราชการที่ประสงคจะขอเปลี่ยน
สถานภาพ สามารถยื่นแสดงเจตจํานงไดตั้งวันที่ ๒ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป5นตนไป
๕) การวิเคราะหอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
และช+วยวิชาการ เพื่อพิจารณาจัดทําแผนอัตรากําลังใหมีความ
สอดคลองเหมาะสม โดยจะเริม่ ดําเนินการวิเคราะหอัตรากําลังสาย
สนับสนุนและช+วยวิชาการก+อนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝKายบริการวิชาการ แจงใหที่ประชุมทราบว+า ทราบ
โครงการส+งเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข+งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ขณะนี้
สามารถดําเนินการสมัครไดแลว โดยรายละเอียดจะนําเสนอในการประชุม
ครั้งต+อไป
ทราบ
๖.๓ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝKายบริหาร แจงใหที่ประชุมทราบว+า
ไดเชิญกรมบัญชีกลางหารือแนวทางการปฏิบัติงานดานพัสดุภายหลังจาก
เป5นมหาวิทยาลัยเป5นในกํากับของรัฐ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางแจงใหทราบว+า
กําลังดําเนินการปรับปรุงแกไขระเบียบการพัสดุใหม+เพื่อใหคลอบคลุม
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทุกแห+ง ซึ่งคาดว+าจะออกประกาศประมาณ
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ทราบ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝKายสารสนเทศ แจงใหที่ประชุมทราบว+า
ขณะนี้อยู+ระหว+างดําเนินการจัดทําแผนแม+บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฉบับใหม+ เนื่องจากฉบับเดิมจะสิ้นสุดใน
ปCงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อใหการจัดทําแผนแม+บทเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป5นดวยความเรียบรอย จะดําเนินการจัดส+ง
เจาหนาที่ไปยังหน+วยงานต+าง ๆ เพื่อสัมภาษณและขอทราบป1ญหาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ นําเป5นขอมูลประกอบการจัดทําแผนต+อไป
๔

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วาระที่
๖.๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝKายกายภาพ ขอเชิญผูบริหารทุกท+านร+วม
กิจกรรม “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําปC พ.ศ. ๒๕๕๘”
ในวันเสารที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ใหเกียรติเป5นประธานเปUดงาน

ทราบ

ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*านAccount Nontri

๕

งานที่ต)องดําเนินการ

ผู)ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

