สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑.๑
๑.๑.๒
๑.๑.๓

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กร
ด้วยเกณฑ์ EdPEx
การรับนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา
๒๕๖๒ ในระบบ TCAS
การกรอกข้อมูล มคอ. ในระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA)

๑.๒ เรือ่ งที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ
๑.๒.๑
๑.๒.๒
๑.๒.๓

๑.๒.๔

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
การจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
ดํารงตําแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
ขอเชิญร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

รับทราบ และขอให้สํานักทะเบียนและประมวลผล
ดําเนินการแจ้งทุกคณะวิชาเพื่อทราบต่อไป

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/
ผอ.สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล

ฝ่ายเลขานุการ

บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๕๐๒
ลว. ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒

มีมติดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย
ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
๒. ขอให้คณะทํางานการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย
(Substation) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน หารือร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในพื้นที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และจัดทํา
รายละเอียดเสนอ ก.บ.ม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
หลักการต่อไป
๓. ขอให้สํานักงานกฎหมายทําหนังสือหารือไปยัง
กรมธนารักษ์ เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย
เพื่อการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและกรรมสิทธิ์บน
ที่ดิน และให้นําผลการหารือไปประกอบการพิจารณา
จัดทํารายละเอียดการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยด้วย

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กิจการภายใน/รศ.อนุชัย
รามวรังกูร /ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย

ฝ่ายเลขานุการ

บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๕๐๓
ลว. ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

การขออนุมัติปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

การพิจารณาการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

๒

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๒

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าบริการตู้เก็บของ (KU Smart Locker)
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุมัติตามเสนอ

๔.๓

การขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้คนงานที่ปฏิบัติงานด้านการรีด
นมโคของคณะสัตวแพทยศาสตร์

อนุมัติตามเสนอ

๔.๔

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายสําหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมนิสิต

อนุมัติตามเสนอ

๔.๕

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีมติให้ถอนวาระ และขอให้คณะบริหารธุรกิจนํา
กลับไปพิจารณาทบทวนโดยหารือร่วมกับสํานักงาน
กฎหมาย เพื่อปรับปรุงร่างประกาศให้สามารถใช้ได้
กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตามวัตถุประสงค์ของคณะ แล้วนําเสนอ ก.บ.ม.
พิจารณาอีกครั้ง

๓

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กิจการภายใน/ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนิสิต/
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์/
ผอ.กองกิจการนิสิต/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
จัดทําบันทึกแจ้งมติ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย

ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๕๐๑
ลว. ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒

ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๕๐๕
ลว. ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๕๐๗
ลว. ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒

ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ

บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๕๐๔
ลว. ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๖

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อนุมัติตามเสนอ
ในการดําเนินการทดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ นิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.๗

การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตัดโอนตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย

๔.๘

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย
ให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ จํานวน ๑ ราย
การพิจารณาเลือกผู้บริหารเป็นกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือก
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

๔.๙
๔.๑๐

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
มีมติให้ปรับเพิ่มข้อความในข้อ ๒.๒ จากเดิม “จะต้อง
ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากส่วนงาน
ที่รับโอน และส่วนงานที่ให้โอนตําแหน่ง” เป็น
“จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดที่รับโอน และหัวหน้าส่วน
งานต้นสังกัดที่ให้โอนตําแหน่ง โดยผ่านความเห็นชอบ
จากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด หรือเทียบเท่า” และมี
มติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการตัดโอนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว
ตามเสนอ
อนุมัติตามเสนอ
-

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๕๐๖
ลว. ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒
กองการจ้าหน้าที่
-

กองการจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการจ้าหน้าที่

-

มีมติเลือกผู้บริหาร เป็นกรรมการคัดเลือกผู้บริหารฝ่าย
สนับสนุน ดังนี้
สํานักงานอธิการบดี
๑. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการได้แก่
๑) รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
๒) คณบดีคณะสังคมศาสตร์
๓) ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์

-

กองการจ้าหน้าที่

-

๔

ฝ่ายเลขานุการ

วาระที่
๔.๑๐
(ต่อ)

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. ผู้อํานวยการกองแผนงาน กรรมการได้แก่
๑) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
๒) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๓) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
คณะ สถาบัน สํานัก ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
๑. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์
กรรมการ ได้แก่ ๑) คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
๒) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
๒. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมการได้แก่
๑) คณบดีคณะเกษตร
๒) ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะ สถาบัน สํานัก ในวิทยาเขตกําแพงแสน
๑. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ กรรมการได้แก่
๑) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๒) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
คณะ สถาบัน สํานัก ในวิทยาเขตศรีราชา
๑. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา กรรมการได้แก่
๑) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๒) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

๕

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๑

การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มอํานวยการให้เข้าสู่ตําแหน่ง
ระดับชํานาญการ จํานวน ๑๑ ราย
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิของตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
และตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา เป็นกรณีพิเศษ
การพิจารณาอนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่ม
วิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทนักวิจัย โดยการคัดเลือก
จํานวน ๑๐ ราย
การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๖ ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท
คณาจารย์ประจําเต็มเวลา และประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต
ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จํานวน ๕ ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายวิชาการ
จํานวน ๓ ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการ จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
จํานวน ๑ ราย
การพิจารณาร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการวิจัย
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน
๓ ฉบับ ดังนี้
๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร
ทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....

๔.๑๒
๔.๑๓
๔.๑๔

๔.๑๕
๔.๑๖

๔.๑๗
๔.๑๘
๔.๑๙
๔.๒๐

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการจ้าหน้าที่

-

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย/
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก. /ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย

ฝ่ายเลขานุการ

บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๒๑๓
ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒

มีมติดังนี้
๑. ขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ นํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ไปปรับแก้ไข
ความในข้อบังคับให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้การบริหาร
๖

วาระที่

เรื่อง

๔.๒๐
(ต่อ)

๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์
การบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อการวิจัยและพัฒนาทุนอุดหนุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนอุดหนุน
วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.....

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทุนอุดหนุนวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการออกข้อบังคับ โดยข้อบังคับ
ฉบับนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับทุนอุดหนุนวิจัยของส่วนงาน
และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของความหมาย
ของคําต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่ในคํานิยาม เช่น “ชีววัตถุ”
แล้วนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้ง
๒. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการงานวิจยั เพื่อการวิจัยและพัฒนาทุนอุดหนุน
วิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งออกตามความ
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. .... โดยให้นําไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของ ก.บ.ม. แล้วเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้ง
พร้อม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....
๓. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... โดยมีข้อเสนอแนะ
ให้ตัดคํานิยามที่ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบออก แล้ว
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์หารือร่วมกับสํานักงานกฎหมาย
เพื่อดําเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ก.บ.ม. ต่อไป
๗

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่
๔.๒๑

๔.๒๒

๔.๒๓

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การพิจารณาหลักการและเหตุผลในการจัดทําร่างระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขรายละเอียด
และการบริหารพัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
การจัดทําร่างระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้
เพิ่มเติมคํานิยาม “การบริการสุขภาพขั้นสูง” และ
“วัสดุทางการแพทย์” ในหมวด ๑ ข้อความทั่วไป
ส่วนที่ ๑ นิยาม ตามร่างระเบียบของ ทปอ. และ
เพิ่มเติมแนวทางการจัดซื้อพัสดุผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ไว้ในร่างระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วย
การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ อนุมัติตามเสนอ
วิธีการ และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ
ประเภทคณาจารย์เต็มเวลาที่เกษียณอายุ (ฉบับที่ ๒)
การขออนุมัติแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนด
อนุมัติตามเสนอ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้จากการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน
ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา

๘

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน/
ผอ.กองคลัง

ฝ่ายเลขานุการ

บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๒๑๒
ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒

-

กองการจ้าหน้าที่

-

ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๑๕๓
ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๕๙๒
ลว. ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์/
ผอ.โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

๕.๒

สํานักงานประกันคุณภาพ ได้ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการคัดเลือกคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
ผู้แทนผู้บริหารซึ่งดํารงตําแหน่งคณบดี จํานวน ๔ คน
๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๒. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
๓. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
ผู้แทนผู้บริหารซึ่งดํารงตําแหน่งผูอ้ ํานวยการสถาบัน จํานวน ๑ คน
๑. ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ผู้แทนผู้บริหารซึ่งดํารงตําแหน่งผูอ้ ํานวยการสํานัก ๑ คน
๑. ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้นําเสนอผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก ประจําปี ค.ศ. ๒๐๑๙ (QS World University
Ranking ๒๐๑๙) โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับโลก
ที่ ๘๔๗ อันดับประเทศไทยที่ ๕ (ร่วม)

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง

๙

