สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖

๑.๗
๑.๘
๑.๙

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ประเภทคณาจารย์ประจํา และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการพิจารณา
กําหนดวันหยุดราชการประจําปีเพิ่ม
รายงานการประชุม (วาระพิเศษ) คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ปฏิทินการประชุมและกิจกรรมสําคัญ ประจําปีบญ
ั ชี พ.ศ. ๒๕๖๐
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ
ในการจัดทําโครงการและการขอรับการจัดสรรงบประมาณของ
ทุกส่วนราชการ
โครงการศูนย์รวมนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร (Agri-Food
Innovation Hub) และโครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อการขับเคลื่อนไทยสู่ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือความร่วมมือด้าน
งานวิจัย ผลงานที่พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ ร่วมกับนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๖๖๘
ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๖๐

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

การจัดทําข้อมูลเพื่อประกอบการดําเนินงานตามนโยบายการปรับ
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling)

๓.๒

การปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

๓.๓

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้ง
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๘ ราย
รองศาสตราจารย์ จํานวน ๔ ราย รวมจํานวน ๑๒ ราย

เห็นชอบในหลักการ แต่เนื่องจากข้อมูลมีรายละเอียด
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ค่อนข้างมาก ประธานฯ จึงขอให้ผู้บริหารทุกส่วนงาน
รักษาการแทนรอง
นํากลับไปพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง และหากมีข้อ อธิการบดีฝ่ายวิชาการ
แก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งข้อมูลไปยังกองแผนงาน
ภายในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อรวบรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
อนุมัติตามเสนอ
ทราบ

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

บัณฑิตวิทยาลัยขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่ายโครงการทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่ออาเซียน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

๔.๒

สํานักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการจัดทดสอบ TOEIC และ KU-EXITE ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

มีมติดังนี้
๑. อนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่ายตามเสนอ
๒. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง
การจัดสรรทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่ออาเซียน
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
อนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทดสอบ
TOEIC และ KU-EXITE และประกาศฯ เรื่อง ค่าสมนาคุณ
และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการดําเนินการทดสอบวัด
ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษนิสิตระดับปริญญาตรี
ตามเสนอ และมอบสํานักงานกฎหมายพิจารณาปรับ
แก้ไขข้อความในประกาศฯ ให้ถูกต้องก่อนดําเนินการ
ออกประกาศต่อไป
๒

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๖๖๕
ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๖๐

-จัดทําบันทึกแจ้งมติเสนอ -ฝ่ายเลขานุการ
ผู้อํานวยการสํานักงาน
กฎหมาย

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๘๒๖
ลว. ๙ พ.ค. ๒๕๖๐

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๓

สํานักทะเบียนและประมวลผลขอกําหนดแนวปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๙

เห็นชอบตามเสนอ

๔.๔

สํานักหอสมุด ขอเสนอแนวทางในการสนับสนุนค่าบอกรับฐานข้อมูล
ร่วมกันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๕

สํานักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม
ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่จัด
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๖

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุมัติหลักการการสนับสนุนค่าบอกรับฐานข้อมูล
ร่วมกันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สําหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงิน ๒๐ ล้านบาท
โดยให้จัดสรรจากเงินค่าหน่วยกิตของแต่ละคณะ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยสนับสนุนสมทบร้อยละ ๑๕ ของวงเงิน
๒๐ ล้านบาท สําหรับวงเงินส่วนที่เหลือ มอบ
สํานักหอสมุดไปพิจารณาอัตราการจัดเก็บจากแต่ละคณะ
แล้วจัดทํารายละเอียดเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาในการ
ประชุมคราวต่อไป
ทั้งนี้ ในการพิจารณาฐานข้อมูลที่จะบอกรับ เนื่องจาก
ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการสนับสนุนค่าบอกรับ
ฐานข้อมูล ขอให้คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด
พิจารณาการบอกรับฐานข้อมูลโดยยึดหลักประสิทธิภาพ
และความสําคัญจําเป็นต่อการใช้งานของอาจารย์
บุคลากร และนิสิตในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย
มีมติให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อน เนื่องจากประกาศฉบับ
ดังกล่าวจะนํามาใช้บังคับกับการบริหารงานของ
โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษไทย
หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทุกโครงการถือปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย จึงขอให้ฝ่ายวิชาการ
นํากลับไปพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้ง
แล้วนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาเป็นวาระสืบเนื่องใน
การประชุมคราวต่อไป
อนุมัติตามเสนอ
๓

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- จัดทําประกาศ มก.
-ฝ่ายเลขานุการ
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด

ประกาศ มก.
ลว. ๕ พ.ค. ๒๕๖๐
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๗๖๓
ลว. ๘ พ.ค. ๒๕๖๐
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๘๒๗
ลว. ๙ พ.ค. ๒๕๖๐

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๙๓๕
ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐

- จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม

ประกาศ มก.
ลว. ๕ พ.ค. ๒๕๖๐

-ฝ่ายเลขานุการ

วาระที่

เรื่อง

๔.๗

การขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ สํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๘

สํานักงานทรัพย์สิน ขออนุมัติหลักการจัดเก็บอัตราค่าบริการจอดรถ
บริเวณอาคาร KU Ville
การพิจารณาเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๙

๔.๑๐

การเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร

๔.๑๑

การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ จํานวน ๔ ราย
การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ
ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๙ ราย
การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๗ ราย
การพิจารณาขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา เป็นกรณีพิเศษ

๔.๑๒
๔.๑๓
๔.๑๔
๔.๑๕

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๔๖๖๗
ลว. ๔ พ.ค. ๒๕๖๐

-

-

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ โดยให้วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขต -จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ผู้อาํ นวยการสํานักงาน
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เดียวกันกับสํานักหอสมุด กําแพงแสน และ กฎหมาย
มอบสํานักงานกฎหมายดําเนินการออกประกาศต่อไป
ประธานฯ ให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อน
มีมติให้
๑. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการจาก
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร โดยให้ที่ประชุมเลือกโดยอิสระ
ตามสิทธิท่านละ ๓ ชื่อ โดยเรียงลําดับคะแนนสูงสุด
และคะแนนรองลงมาผู้ที่ได้คะแนนลําดับที่ ๑
ถึงลําดับที่ ๓ จะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ
๒. ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร จากผู้มีสิทธิเลือกทั้งสิ้น ๔๑ คน ได้แก่
ลําดับที่ ๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ลําดับที่ ๒ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
ลําดับที่ ๓ คณบดีคณะสังคมศาสตร์
มติเลือกคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการลําดับ
ที่ ๒ และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามเสนอ
อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

๔

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๖

๔.๑๙

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ
ประเภทคณาจารย์ประจํา ให้ได้รับตามคุณวุฒิ
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิโดยการคัดเลือก จํานวน ๒ ราย
การพิจารณาขอเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑ ราย
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ)

๔.๒๐

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

เห็นชอบตามเสนอ

-

-

-

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)

เห็นชอบตามเสนอ

-

-

-

๔.๒๑

พิจารณาลงโทษทางวินัยลูกจ้างประจํา (ลับ)

เห็นชอบตามเสนอ

-

-

-

๔.๒๒

ขออนุมัติหลักการกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยน
สถานภาพมาจากลูกจ้างประจํา

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

-

๔.๑๗
๔.๑๘

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ขอแจ้งการปรับ
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กองแผนงานรายงานผลการดําเนินงานโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักหอสมุดรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลและ
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ ยบริการวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบ
ทราบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสํานักงานบริการวิชาการ กําหนดจัดงาน
Startup Talk ครั้งที่ ๑ "กิจกรรม Innovative Startup @ KU"
ในวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ่าน Account Nontri
๕

