สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบให้ดําเนินโครงการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ “เกษตรกล้า”

-

-

-

มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

เห็นชอบและให้ปรับแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการให้ครอบคลุมวิทยาเขตต่าง ๆ ด้วย
รวมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒
๑.๓

การบรรยาย เรื่อง “นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดทํา
งบประมาณ การบริหารงบประมาณภาครัฐ”
การประชุมชี้แจง เรื่อง ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
และระบบวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตกําลังคนรายสาขาวิชา ISCED
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “เกษตรกล้า”

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

๓.๒

การพิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของผู้บริหารฝ่าย
สนับสนุนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ
สถาบัน สํานัก หรือเทียบเท่า
การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการต่อเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

การขออนุมัติจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๔.๒

การขออนุมัติปิดศูนย์พัฒนาระบบคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๔.๓

การพิจารณาขอยกเว้น ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการ หรือการจ้างที่ปรึกษา
ที่ไม่สามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
การขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เห็นชอบตามเสนอ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

-ฝ่ายเลขานุการ

อนุมัติตามเสนอ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

-ฝ่ายเลขานุการ

๔.๕

การขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับพนักงาน
สายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

อนุมัติตามเสนอ

-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

-ฝ่ายเลขานุการ

๔.๖

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตรา
ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
บริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์

อนุมัติตามเสนอ

-จัดทําประกาศ มก.
-ฝ่ายเลขานุการ
เสนออธิการบดีลงนาม ๒ ฉบับ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

๔.๔

๒

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๕๙๖
ลว. ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๕๙๙
ลว. ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๖๕๒
ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๑

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๕๙๗
ลว. ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๑
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๖๕๓
ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๑
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๑
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๖๕๑
ลว. ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๑

วาระที่
๔.๗

๔.๘

๔.๙
๔.๑๐
๔.๑๑
๔.๑๒
๔.๑๓
๔.๑๔
๔.๑๕
๔.๑๖

เรื่อง
การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการ
แต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และการประเมินผล
การสอนในการขอตําแหน่งทางวิชาการ
การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
การขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม จํานวน ๖ ราย
การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ จํานวน ๕ ราย
การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๔ ราย
การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ จํานวน ๔๑ ราย
การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา เป็นกรณีพิเศษ
การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ
ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๗ ราย
การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๒๗ ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท
คณาจารย์ประจําเต็มเวลาและประเภทนักวิจัย ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น
จํานวน ๖ ราย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

เห็นชอบตามเสนอ

-

-

-

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้ปรับระยะเวลา
ผลการทดสอบในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สามารถใช้ได้จากสี่ปี เป็นสองปี และมีมติเห็นชอบ
ตามเสนอ
อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

อนุมัติตามเสนอ

-

-

-

๓

วาระที่
๔.๑๗
๔.๑๘
๔.๑๙

๔.๒๐

๔.๒๑

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

การขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
อนุมัติตามเสนอ
จํานวน ๒ ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ อนุมัติตามเสนอ
จํานวน ๒ ราย
การพิจารณาเลือกคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติหลักการ
๑. เลือกผู้แทนผู้บริหาร จํานวน ๓ คน ดังนี้
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
ประธานกรรมการ
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ
- ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการ
๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
เป็นผู้พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ คน
๓. เลือกผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย เป็นผู้แทน
บุคลากร ๑ คน เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
มอบประธานสภาพนักงาน และกองการเจ้าหน้าที่
ดําเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทนบุคลากร จํานวน ๒ คน
เมื่อได้องค์ประกอบครบถ้วนแล้ว ให้เสนออธิการบดี
แต่งตั้งต่อไป
การขออนุมัติกําหนดวงเงินการอนุมัติดําเนินการ และสั่งจ่ายเงินรายได้
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณาต่อไป
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
การขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการงบประมาณ เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๑
เพือ่ พิจารณาต่อไป

๔

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
-

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๕๙๕
ลว. ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๕๙๘
ลว. ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

๕.๒

๕.๓

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ทราบ
ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
๑. อนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อชีวิต ไว้ในแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๒. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิต
วิทยาทางสัตวแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน ๕ หลักสูตร
๔. อนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๐๑๒๒๒๕๕๑ การจัดการงานซ่อมบํารุงและ
วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ
๕. อนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพพืช
๖. อนุมัติปรับกําหนดการกรอกข้อมูล มคอ.๓ ภาคต้น ปีการศึกษา
๒๕๖๐ ในระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA) ภายในวันที่ ๓๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๗. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๙
สํานักทะเบียนและประมวลผล แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการวิชาการ
ทราบ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๙
สํานักทะเบียนและประมวลผล รายงานข้อมูลการรับนิสิตเข้าศึกษา
ทราบ
ในระบบ TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ - ๕ และข้อมูลการมอบตัว
นิสิตใหม่ และถ่ายรูปทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๕

วาระที่

เรื่อง

๕.๔

สํานักทะเบียนและประมวลผล รายงานจํานวนนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
การจัดงานโครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
สํานักบริการคอมพิวเตอร์ รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้าน
คุณภาพวิชาการ ตามเกณฑ์ Webometrics ประจําเดือนกรกฎาคม
ค.ศ. ๒๐๑๘
กองคลัง รายงานงบแสดงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลคําพิพากษาศาลปกครองกลาง กรณีอัตราค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ

๕.๕
๕.๖

๕.๗
๕.๘

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเชิญจาก ทราบ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ร่วมเดินทางพร้อมด้วยผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเดินทางไป
เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อเจรจาหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทย กับหน่วยงานวิจัย
ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมถึงแลกเปลี่ยน และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการ
จัดทํา The Singapore Smart Industry Readiness Index ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดเพื่อวัดระดับความสามารถของบริษัทในการเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐
ของประเทศด้วย

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง

๖

