สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒

๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖

ความคืบหน้าการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ความคืบหน้ากรณีนิสิตใหม่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประสบเหตุ
สําลักน้ําภายในบ่อพักน้ํา วิทยาเขตศรีราชา จากการจัดกิจกรรมสานสาย
สัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการแถลงข่าว
ต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการ ในเวลา ๑๖.๐๐ น. ภายหลังเสร็จสิ้นการ
ประชุม ก.บ.ม. ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชัน้ ๒ อาคารสารนิเทศ
๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ม.
รายงานความคืบหน้าแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยวิจัย ๔.๐
โครงการ “เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research
University Network: RUN)” คณบดีคณะเกษตร รายงานความคืบหน้า
โครงการวิจัยภาคใต้โครงข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย
แนวทางการรับและจ่ายเงินรายได้พัฒนาวิชาการ

ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙)
ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙)

ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙)
ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙)
ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙)
ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๒.๑

งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐

เห็นชอบ แล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป

๒.๒

การพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

เห็นชอบหลักการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้จัด
โครงการประชุมชี้แจงให้พนักงานมหาวิทยาลัย และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ได้รับทราบทําความเข้าใจแนวทาง
ปฏิบัติ พร้อมรับฟังความคิดเห็นก่อนนําเสนอ ก.บ.ม.
พิจารณาอีกครั้ง

-จัดทําบันทึกแจ้งมติเสนอ -ฝ่ายเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
-

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๔๘๒
ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๙
-

วาระที่
๒.๓

๒.๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ อนุมัติ ทั้งนี้ขอให้กองการเจ้าหน้าที่หารือสํานักงาน
วิธีการ และเงื่อนไข การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ กฎหมายเพิ่มบทเฉพาะกาล เพื่อให้สามารถดําเนินการ
ต่อสัญญาจ้างย้อนหลังให้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุในปีบัญชี
ประเภทคณาจารย์เต็มเวลาที่เกษียณอายุ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (๓๐ ก.ย. ๕๙) ที่หน่วยงานมีเหตุผลความ
จําเป็นเนื่องจากขาดแคลน เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
และมีอัตราว่างรองรับ โดยขอให้เพิ่มหน้าที่บริการวิชาการ
ในข้อ ๖ และปรับเพิ่มความในร่างข้อ ๓ (๔) (ข) จาก
เดิม “(ข) มีผลงานทางวิชาการอันได้แก่ ตํารา หรือหนังสือ
หรืองานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ...”
เป็น “(ข) มีผลงานทางวิชาการอันได้แก่ ตํารา หรือ
หนังสือ และงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ หรือผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่น ...”
การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ อนุมัติตามเสนอ
บริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจาก
ลูกจ้างประจําของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๕

การพิจารณากําหนดแนวทางการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้

๒.๖

การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

เห็นชอบอนุมัติหลักการ โดยให้ปรับฐานค่าจ้างก่อน
ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ แล้วนําตัวเลขไปใช้ในการ
สั่งเลื่อนค่าจ้าง ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยให้ดําเนินการ
ในปีที่ ๑ ก่อน ทั้งนี้มอบให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาให้เป็น
ประโยชน์ต่อพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ด้วย
อนุมัติหลักการ มอบกองการเจ้าหน้าที่หารือร่วมกับ
สํานักงานกฎหมายเพื่อจัดทําประกาศฯ ต่อไป

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑

สรุปข้อมูลการจัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชันษาครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๐

ทราบ

๒

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๓.๒

ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ทราบ

-

-

-

๓.๓

รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูล
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕ (เดือนสิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙)
หลักเกณฑ์การจัดงานเกษียณให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ที่ครบเกษียณอายุงาน
รายงานผลการดําเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุนสวัสดิภาพ
บุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
การจัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗
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