สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 10/๒๕๖๒
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วาระที่

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

งานทีต่ ้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑.๑

ไม่มี

-

๑.๒ เรือ่ งทีเ่ ลขานุการแจ้งให้ทราบ
๑.๒.๑

๑.๒.๒

๑.๒.๓
๑.๒.๔

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติเลือก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อเสนอชื่อต่อ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดําเนินการ
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยบันทึกข้อตกลงความเข้าใจฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นเวลาห้าปี
นับตั้งแต่วันที่ทําบันทึกข้อตกลง คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
จนถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และอาจขยายระยะเวลาต่อไปได้
โดยทําเป็นหนังสือ คราวละไม่เกินห้าปี
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกําหนดให้มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
สาธารณรัฐฝรั่งเศสมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน (the Chavalierrank Insignias of the Ordre of the National du Mérite Agricole)
ให้แก่ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ทําเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจําประเทศไทย

ทราบ

ทราบ

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วาระที่

เรื่อง

1.2.5

ผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายด้านการวิจัย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งไม่ได้รับจัดสรรจากสํานัก
งบประมาณ ทั้งนี้ การดําเนินการวิจัยให้มหาวิทยาลัยเสนอขอทุนวิจัยจาก
หน่วยงานด้านวิจัย เช่น สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หรือเสนอ
โครงการวิจัยตาม flagship ของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการกําหนดหัวข้อ
และหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลงบประมาณอย่างชัดเจน

1.2.6

การอนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีบัญชี
พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทราบ
ที่ไม่ได้รับจัดสรรในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างพระราช ทราบ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการ
ค่าจ้างเหมาพนักงานราชการ
รายงานการตรวจสอบการเงิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ทราบ
และวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.2.7
1.2.8
1.2.9

1.2.10 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่
23 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้มีมติแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ลดาวัลย์
พวงจิตร ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 16/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยให้สิ้นสุด
วาระการดํารงตําแหน่งตามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณา
กรอบวงเงินงบประมาณสําหรับการดําเนินงานวิจยั
ของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ตั้งงบประมาณรองรับ และขอความร่วมมือทุก
ส่วนงาน ภาควิชา และสาขาวิชาช่วยขับเคลื่อน
การดําเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้
สามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ของรัฐบาล
ทราบ

ทราบ

๒

งานทีต่ ้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วาระที่

เรื่อง

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานทีต่ ้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ผลการดําเนินงาน

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

ให้นําเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทํา
ร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลที่ออกโดยความใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2558 เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ในประเด็นต่าง ๆ ที่ปรับแก้ไขอีกครั้ง
ให้นํากลับไปพิจารณาให้สอดคล้องกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 9/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๔๒ หน้า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1

การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

3.2

การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

การขออนุมัติหลักการแนวทางการพัฒนาปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก ด้านวิชาการและการเรียนการสอน ดังนี้
๑. การปรับลดขั้นตอนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
๒. การป้องกันปัญหาการปลอมแปลงเอกสารใบเสร็จรับเงินการชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย (KU 2)
๓. การปรับลดขั้นตอนการ add-drop หน่วยกิต และการแก้ไขเกรดใน
ส่วนของวิทยาเขต
๔. ขั้นตอนการอนุมัติรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา

อนุมัติหลักการแนวทางการพัฒนาปรับลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้านวิชาการและ
การเรียนการสอน ดังนี้
1) การปรับลดขั้นตอนในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร
2) การป้องกันปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU 2) และให้
สํานักบริหารการศึกษาไปพิจารณาแนวทาง
การป้องกันปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร
add-drop ด้วย
๓

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ/ผอ.สํานักบริหาร
การศึกษา

ฝ่ายเลขานุการ

บันทึกที่ อว 6501.
0201/3518
ลว. 21 ต.ค. 2562

วาระที่

เรื่อง

๔.๑
(ต่อ)

๔.๒
๔.๓

การขออนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อเชิดชูเกียรติ เป็น “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง”
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยมีความเห็นและข้อสังเกตว่า การแก้ไขเกรด
หรือระดับคะแนน เป็นอํานาจของรองอธิการบดี
ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านวิชาการ
และต้องดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 และ
การอนุมัติรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา เป็นอํานาจ
ของคณะกรรมการวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ
พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องดําเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย
ประธานฯ ขอถอนวาระนี้ และขอให้นํากลับไป
พิจารณาในรายละเอียดใหม่ให้ครบถ้วน
อนุมัติตามเสนอ

๔.๔

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย
และการจัดสรรเงินรายได้ ในการบริหารโครงการสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)

อนุมัติตามเสนอ

๔.๕

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสัตวแพทยศาสตร์

อนุมัติตามเสนอ

๔

งานทีต่ ้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
/ผอ.สํานักงานกฎหมาย

ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. 17 ต.ค. ๒๕๖๒
บันทึกที่ อว 6501.
0201/3521
ลว. 21 ต.ค. 2562
-ประกาศ มก.
ลว. 17 ต.ค. ๒๕๖๒
-บันทึกที่ อว 6501.
0201/3522
ลว. 21 ต.ค. 2562
-ประกาศ มก.
ลว. 17 ต.ค. ๒๕๖๒
-บันทึกที่ อว 6501.
0201/3523
ลว. 21 ต.ค. 2562

วาระที่

เรื่อง

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๖

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
บัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุมัติตามเสนอ

๔.๗

การขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการการศึกษานานาชาติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา สําหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
ซึ่งจะเลื่อนชั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

อนุมัติตามเสนอ

๔.๘

การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย
การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งให้สูงขึ้นของพนักงาน
มหาวิทยาลัย กลุม่ วิชาชีพ กลุ่มอํานวยการ และกลุม่ บริการ จํานวน 9 ราย
โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี
การพิจารณาเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณา
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร
การขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) จํานวน 32 อัตรา
การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ จํานวน 4 อัตรา
การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ
โดยการคัดเลือก จํานวน 12 ราย

เห็นชอบตามเสนอ

๔.๙
๔.๑๐
๔.๑๑
๔.๑๒
๔.๑๓

๔.๑๔

การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน 5 ราย

งานทีต่ ้องดําเนินการ
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์/
ผอ.โรงเรียนสาธิตฯ/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-

ผูป้ ฏิบตั ิ
ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
-ประกาศ มก.
ลว. 17 ต.ค. ๒๕๖๒
-บันทึกที่ อว 6501.
0201/3520
ลว. 21 ต.ค. 2562
-ประกาศ มก.
ลว. 17 ต.ค. ๒๕๖๒
-บันทึกที่ อว 6501.
0201/3519
ลว. 21 ต.ค. 2562

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

มีมติแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการ
ลําดับที่ 2
อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติจํานวน 11 ราย ตามเสนอ ยกเว้นรายที่ 2
นางสาวธนวันต์ สิทธิไทย มอบกองการเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคุณวุฒิระดับปริญญาเอกให้ถูกต้อง
ตรงตามคุณสมบัติอีกครั้ง
อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

๕

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๕

การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท
คณาจารย์ประจําเต็มเวลา ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต
และประเภทนักวิจัย ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จํานวน 12 ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มอํานวยการ จํานวน 1 ราย
และแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายวิชาการ
จํานวน 2 ราย
การขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ โดยการคัดเลือก
จํานวน 1 ราย
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)
จํานวน 5 ราย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการพิเศษในสังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ดังนี้
1) ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒) ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
บริหารโครงการพิเศษหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และ
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๑๖
๔.๑๗
๔.๑๘
๔.๑๙
๔.๒๐

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานทีต่ ้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

เห็นชอบตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา

ฝ่ายเลขานุการ

บันทึกที่ อว 6501.
0201/3517
ลว. 21 ต.ค. 2562

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖๒
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับ
การบริหารงาน การแต่งตั้งผู้บริหาร เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา และอนุมัติ
กําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

ทราบ

-

๖

-

-

วาระที่

เรื่อง

5.1
(ต่อ)

๑. อนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีบัญชี
พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้พลางก่อน ระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
- เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
๒. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓
๓. อนุมัติกําหนดตําแหน่งและจํานวนกรอบของตําแหน่งที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง
๔. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชาติ สุขารมณ์ ดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ลดาวัลย์ พวงจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษ ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓
๗. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน ๑๑ หลักสูตร
๘. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา
๙. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๑ จํานวน ๔,๔๑๙ คน
๑๐. อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
๑) เห็นชอบผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๕ ราย คือ คณะมนุษยศาสตร์ ๒ ราย
คณะวิทยาศาสตร์ ๑ ราย และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๒ ราย
๒) เห็นชอบผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๒ ราย คือ คณะประมง ๑ ราย
และคณะวิทยาการจัดการ ๑ ราย
๓) เห็นชอบผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ ไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๓ ราย คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒ ราย และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑ ราย

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๗

งานทีต่ ้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

เรื่อง

๕.๑
(ต่อ)

๔) อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๕๘ ราย รองศาสตราจารย์ จํานวน ๑๑ ราย
และศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย ตั้งแต่วันที่คณะรับเรื่อง รวมจํานวน
๗๑ ราย
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทําร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ เสนอกรมบัญชีกลางเพื่อ
พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วนั้น
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ แล้ว

5.2
5.3

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานทีต่ ้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง

๘

