สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ ๑2/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วาระที่

เรื่อง

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานทีต่ ้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วม ทราบ
รับฟังการบรรยายโครงการอบรมหลักสูตรบรรยาย หัวข้อ “สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประชาธิปไตย” และหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์
กับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ” โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๔/๖๒
ในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
และ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐๐ น.
๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดจัดงานเกษตรแฟร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทราบ
ณ วิทยาเขตต่าง ๆ ดังนี้
1) วิทยาเขตกําแพงแสน กําหนดจัดงาน “เกษตรกําแพงแสน” ครัง้ ที่ ๒3
ภายใต้หัวข้อ “เคยูใส่ใจ เคยูแคร์ หิ้วเป๋า ไม่เอาพลาสติก” ระหว่างวันที่
๑ – ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
2) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กําหนดจัดงาน
“เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน” ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๒ เรือ่ งทีเ่ ลขานุการแจ้งให้ทราบ
๑.๒.๑

๑.๒.๒

ทราบ
ปฏิทินการประชุมและกิจกรรมสําคัญ ประจําปีบญ
ั ชี พ.ศ. ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปฏิทินการประชุมและปิดรับเรื่อง
เข้าที่ประชุม ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)
การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทราบ
แต่ละภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม วุฒิสภา ในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร ในวันที่
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วาระที่

เรื่อง

๑.๒.๓

ความคืบหน้าการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมาธิการ
ด้านการศึกษาและทุนหมุนเวียนด้านการศึกษาในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
การเลือกผู้แทนคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก เพื่อเป็น
กรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันจันทร์ที่ ๑๖
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

1.2.4
1.2.5

1.2.6

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานทีต่ ้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

-

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

เห็นชอบ โดยให้ปรับให้สอดคล้องกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข
ครั้งที่ ๑1/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑1 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๓7 หน้า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1
3.2

3.3

การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งการจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา

๒

วาระที่

เรื่อง

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานทีต่ ้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

๔.๒

๔.๓

๔.๔

การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน จากเดิม 4 หน่วยงาน เป็น 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1) กองบริหารทั่วไป 2) กองบริหารการศึกษา 3) กองบริหารวิชาการวิจัย
และบริการวิชาการ 4) กองบริการกลาง 5) กองบริหารกิจการนิสิต และ
6) กองบริหารทรัพย์สิน
การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสํานักงานเลขานุการ
คณะเศรษฐศาสตร์ จากเดิม 6 หน่วยงาน เป็น 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1) งานบริการการศึกษา 2) งานอํานวยการและทรัพยากรบุคคล
3) งานแผนและพัฒนาองค์กร 4) งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ และ
5) งานคลังและพัสดุ
การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ
จากเดิม 6 หน่วยงาน เป็น 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สํานักงาน
เลขานุการ 2) ศูนย์บริการการศึกษา 3) ศูนย์บูรณาการทางธุรกิจ และ
4) สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ
การพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
บุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ
จากรัฐบาล

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/5932
ลว. 13 ธ.ค. ๒๕๖๒

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ฝ่ายเลขานุการ

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/5933
ลว. ๑3 ธ.ค. ๒๕๖๒

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/5937
ลว. 13 ธ.ค. ๒๕๖๒

ฝ่ายเลขานุการ

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/5934
ลว. 13 ธ.ค. ๒๕๖๒

มีมติให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน นําไปพิจารณา จัดทําบันทึกแจ้งมติ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ในการบริหารงานและการจัดการศึกษา กรณีได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไม่เพียงพอ โดยให้แต่งตั้ง
คณะทํางานเพื่อดําเนินการ ประกอบด้วย รอง
อธิการบดีฝา่ ยวางแผน เป็นประธาน คณบดีคณะที่
เกี่ยวข้อง และตัวแทนวิทยาเขต เป็นคณะทํางาน
ทั้งนี้ ให้คณะทํางานดําเนินการโดยคํานึงถึงความ
จําเป็น ประหยัด และ
ให้ทุกส่วนงาน มีสว่ นร่วม แล้วนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาต่อไป

๓

วาระที่
4.5

๔.๖

เรื่อง

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนา มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขร่าง
นิสิตของส่วนงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....
ระเบียบฯ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา ดังนี้
1) แก้ไขคํานิยาม “หัวหน้าส่วนงาน” ในข้อ 3
ดังนี้ “คณบดีของคณะในสังกัดมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ”
2) แก้ไขข้อความในข้อ 5.1.5 ดังนี้ “ทุนสนับสนุน
การเดินทางไปฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ”
3) แก้ไขข้อความในข้อ 6.1 ดังนี้ “เงินที่ส่วนงาน
ได้รับจัดสรรจากค่าธรรมเนียมการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย โดยให้เป็นไปตามอัตราที่คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยกําหนด” และตัดข้อ 6.1.1
และข้อ 6.1.2 ออก
๔. ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์และทรัพย์สินของ
กองทุน ให้ครอบคลุมการจัดทําประกันอุบัติเหตุ
ให้กับนิสิต ในการเดินทางไปฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ฝึกงาน และสหกิจศึกษา หรือการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการนอกสถานที่ รวมถึงการจัดซื้ออุปกรณ์
และวัสดุเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
การขออนุมัติกําหนดอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากการเช่าที่ดินและ
อนุมัติตามเสนอ
อาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน

๔

งานทีต่ ้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ผลการดําเนินงาน

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย

ฝ่ายเลขานุการ

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/5936
ลว. 13 ธ.ค. ๒๕๖๒

-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการวิทยาเขตกําแพงแสน/
ผอ.สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน/ผอ.สํานักงาน
ทรัพย์สิน

ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑6 ธ.ค. ๒๕๖๒
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/6137
ลว. ๑8 ธ.ค. ๒๕๖๒

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วาระที่

เรื่อง

๔.๗

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าสมนาคุณ ในการบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุมัติตามเสนอ

๔.๘

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นของคณะอนุกรรมการ
จัดทําคู่มือระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุมัติตามเสนอ

๔.๙

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสวัสดิการที่พักอาศัยสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

อนุมัติตามเสนอ

๔.๑๐

การขออนุมัติหลักการให้ บริษัท จีอาร์ที อีโคซีสเต็ม จํากัด เช่าพื้นที่อาคาร อนุมัติตามเสนอ
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ๖๐ พรรษา คณะวิทยาศาสตร์

๔.๑๑

การขออนุมัติแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนช่วงงานเกษตรแฟร์
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

อนุมัติตามเสนอ

๕

งานทีต่ ้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์/ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ผู้อํานวยการสํานักงานประกัน
คุณภาพ/ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการวิทยาเขตกําแพงแสน/
ผอ.สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน/ผอ.สํานักงาน
ทรัพย์สิน
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์/
ผอ.สํานักงานทรัพย์สิน
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการฝ่ายวิชาการ/
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย

ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. 16 ธ.ค. 2562
-บันทึกที่ อว 6501.
0201/6134
ลว. 18 ธ.ค. 2562

ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. 16 ธ.ค. 2562
-บันทึกที่ อว 6501.
0201/6139
ลว. 18 ธ.ค. 2562

ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑6 ธ.ค. ๒๕๖๒
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/6137
ลว. ๑8 ธ.ค. ๒๕๖๒

ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ อว.6501.
0201/5935
ลว. 13 ธ.ค. 2562
-ประกาศ มก.
ลว. 23 ธ.ค. ๒๕๖๒
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/6367
ลว. 24 ธ.ค. ๒๕๖๒

ฝ่ายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่
๔.๑๒

๔.๑๓

๔.๑๔

๔.๑๕

๔.๑๖
๔.๑๗
๔.๑๘
๔.๑๙

เรื่อง

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สําหรับ อนุมัติตามเสนอ
นิสิตโครงการหลักสูตร ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้
๑. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
๒. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเล่าเรียนโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร อนุมตั ิตามเสนอ
คณะเกษตร

การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่า
เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าสมนาคุณ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ให้สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอํานวยการและกลุ่ม
บริการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงาน
การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่า
เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าสมนาคุณ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
นักวิจัยระดับชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงาน
การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการ
การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานของข้าราชการในระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจ้างผู้มคี วามรูค้ วามสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน 1 ราย
การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ
โดยการคัดเลือก จํานวน 9 ราย

เห็นชอบตามเสนอ

งานทีต่ ้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์/ผอ.สํานักบริหาร
การศึกษา/ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย

ฝ่ายเลขานุการ

-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
คณบดีคณะเกษตร/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-

ฝ่ายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
-ประกาศ มก.
ลว. 16 ธ.ค. ๒๕๖๒
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/6135
ลว. 18 ธ.ค. ๒๕๖๒

-ประกาศ มก.
ลว. 16 ธ.ค. ๒๕๖๒
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/6136
ลว. 18 ธ.ค. ๒๕๖๒
กองการเจ้าหน้าที่

เห็นชอบตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ
อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

๖

วาระที่

เรื่อง

๔.๒๐

การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน 3 ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท
คณาจารย์ประจําเต็มเวลา และประเภทนักวิจัย ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น
จํานวน 3 ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายวิชาการ
จํานวน 3 ราย
การพิจารณาขออนุมัติวงเงินการจัดทําประกันสุขภาพกลุ่มพนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และพนักงานราชการ

๔.๒๑
๔.๒๒
๔.๒๓
๔.๒๔
๔.๒๕

การขออนุมัติขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ จํานวน 1 ราย
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานทีต่ ้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบตั ิ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติเพิ่มวงเงินเบี้ยประกันจากเดิมคนละ
3,640 บาทต่อปี เป็น 4,100 บาทต่อปี

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน/ผอ.สํานักงานกฎหมาย

ฝ่ายเลขานุการ

-

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ทราบ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ข้อบังคับ เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา และอนุมัติกําหนด
ตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พีระศักดิ์
ศรีนิเวศน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน

๗

-ประกาศ มก.
ลว. 16 ธ.ค. ๒๕๖๒
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/6138
ลว. 18 ธ.ค. ๒๕๖๒

วาระที่
5.1
(ต่อ)

เรื่อง

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการ
ทราบ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารกิจการภายใน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
เป็นประธาน
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยมี ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
๔. อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการควบคุม
ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. อนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (กําหนดสีประจํา
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ เป็นสีทอง)
๗. อนุมัติให้ รองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี พ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
๘. อนุมัติบรรจุหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องดื่มและการจัดการ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๙. อนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอนร่วมสองปริญญา (Dual Degree
Program) ระหว่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Doctor of Philosophy Program in
Agriculture, Environmental and Related Studies หรือ Doctor of
Philosophy Program in Natural and Physical Sciences, Division
of Tropical Environments and Societies, James Cook University
เครือรัฐออสเตรเลีย
๘
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-
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ผลการดําเนินงาน

วาระที่
5.1
(ต่อ)

๕.๒
๕.๓

เรื่อง

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๐. อนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
๑๑. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๕ หลักสูตร
1๒. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๘ หลักสูตร
๑๓. อนุมัติให้เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๒ รายวิชา
๑๔. อนุมัติให้ใช้รายวิชาร่วม จํานวน ๖ รายวิชา
๑๕. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ จํานวน ๑๙ ราย
๑๖. อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ ดังนี้
๑) เห็นชอบผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย กําหนด รวมจํานวน ๖ ราย คือ
คณะมนุษยศาสตร์ จํานวน ๓ ราย คณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน ๑ ราย
คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ จํานวน ๑ ราย และ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ จํานวน ๑ ราย
๒) เห็นชอบผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน ๑ ราย คือ คณะสังคมศาสตร์
1 ราย
๓) เห็นชอบผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ.กําหนด รวมจํานวน ๔ ราย คือ คณะวนศาสตร์ จํานวน ๑ ราย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน ๑ ราย และ คณะเกษตร กําแพงแสน
จํานวน ๒ ราย
๔) อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่
คณะรับเรื่อง รวมจํานวน ๕๐ ราย
กองคลังเสนอรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
ทราบ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สํานักงานประกันคุณภาพ เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ทราบ
ภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
๙
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วาระที่
๕.๔
๕.๕
5.6

เรื่อง
โครงการทุนฝึกงาน และการทําวิจัยระยะสั้นสําหรับนักศึกษาประเทศ
กลุ่มอาเซียน +๔ (ระยะนําร่อง)
รับทราบผลสรุปผลการดําเนินงานโครงการเพิ่มศาสตราจารย์
แบบก้าวกระโดด
รับทราบการจัดโครงการการเพิ่มรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
แบบก้าวกระโดด และงบประมาณ

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-
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-

-

-

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง

๑๐

