รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)
ครั้งที่ 7/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Teleconference ระหว่าง
ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ
ห้องประชุมวิทยาเขตกําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. นายดํารงค์ ศรีพระราม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ลดาวัลย์ พวงจิตร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ มั่งคั่ง
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.หญิง งามลมัย ผิวเหลือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสติ
กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมปนาท เพ็ญสุภา
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร กรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ อุทโยภาศ
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
กรรมการ
๑๐. รองศาสตราจารย์ชัชพล ชังชู
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
กรรมการ
๑๑. รองศาสตราจารย์อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์
รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
กรรมการ
12. รองศาสตราจารย์ธัญญะ เกียรติวัฒน์
รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
กรรมการ
๑3. นายวัชรพงษ์ อินทรวงศ์
รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กรรมการ
๑4. รองศาสตราจารย์สุตเขตต์ นาคะเสถียร
คณบดีคณะเกษตร
กรรมการ
๑5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธิภา ศรีนามเมือง, แทน รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
๑6. รองศาสตราจารย์เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
คณบดีคณะประมง
กรรมการ
๑7. รองศาสตราจารย์กิติมา อินทรัมพรรย์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
กรรมการ
๑8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม แหลมสัก
คณบดีคณะวนศาสตร์
กรรมการ
๑9. รองศาสตราจารย์อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
20. รองศาสตราจารย์พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
๒1. รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
๒2. นายศักดิส์ ิทธิ์ บุศยพลากรม, แทน
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
กรรมการ
๒3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารเมศ กําแหงฤทธิรงค์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ
๒4. รองศาสตราจารย์คณิตา ตังคณานุรักษ์, แทน รักษาการแทนคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม
กรรมการ

-๒๒5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัลย์ สุรินยา
๒6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงศักดิ์ เที่ยงธรรม
๒7. ศาสตราจารย์สถาพร จิตตปาลพงศ์
๒8. รองศาสตราจารย์อนุวัตร แจ้งชัด
๒9. รองศาสตราจารย์สมหวัง ขันตยานุวงศ์
30. รองศาสตราจารย์ปภพ สินชยกุล
๓1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร ศศิมณฑลกุล
๓2. รองศาสตราจารย์เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
๓๓. รองศาสตราจารย์วินัย พูลศรี
๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี ตันติวงศ์วาณิช, แทน*
๓๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี
๓๖. รองศาสตราจารย์สถาพร เชือ้ เพ็ง
๓๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชาติ สุขารมณ์
๓๘. นางสาวพัชรา ศรีพระบุ, แทน*
๓๙. นางสาวอรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล
๔๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศมณพร สุทธิบาก
๔๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา
๔๒. นายพัสกร องอาจ
๔๓. นางสาวดาลัด ศิริวัน, แทน
๔๔. นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย์, แทน

๔๖. นางวนิดา ศรีทองคํา
๔๗. รองศาสตราจารย์ธนโชติ บุญวรโชติ, แทน
๔๘. รองศาสตราจารย์สมชาย นําประเสริฐชัย
๔๙. นางสาวยุพวัลย์ ทองใบอ่อน, แทน
๕๐. นายเรวัติ อ่ําทอง
๕๑. นางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช
๕๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ
๕๓. รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร

คณบดีคณะสังคมศาสตร์
กรรมการ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
กรรมการ
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
กรรมการ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
กรรมการ
คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
กรรมการ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
กรรมการ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
กรรมการ
คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
กรรมการ
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
กรรมการ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
กรรมการ
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน กรรมการ
ประธานสภาพนักงาน
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
กรรมการและเลขานุการ

ผู้มาประชุมไม่ได้ เนื่องจากติดภารกิจอื่น
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัย ดําเนตร

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๔๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภา มหากาญจนกุล

กรรมการ

-๓ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล
๒. นายฉัตรชัย จรูญพงศ์
๓. นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ*
๔. นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ
๕. นายพรศักดิ์ แสนศรี
๖. ว่าที่ร้อยตรี อํานวย ตันพานิชย์
๗. นางสาวยุพา วงษ์อุบล
เจ้าหน้าที่
๑. นางธีรวรรณ โศภิษฐนภา
๒. นางสุกัญญา มณีเจริญ
๓. นางสาวอัมพร วรรณปะกาศิล
๔. นางสาวณาตยา ศักดิ์ถาวรเลิศ
๕. นางสาวบุปผา ฉิมแบน
๖. นายอํานาจ เปลี่ยนขํา
7. นายณัฐพงษ์ เลี้ยงประยูร
8. นางลัดดาวัลย์ ลําลองรัตน์
9. นายภมรฉัตร ชื่นอารมณ์

รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย
และรักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
ผู้อํานวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ผู้อํานวยการกองแผนงาน
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อํานวยการกองกลาง
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานการประชุม
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานบริหารบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชํานาญงาน
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ * เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Teleconference ณ วิทยาเขต
ก่อนเริ่มการประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบโล่แสดงความขอบคุณผู้บริหาร เนื่องใน
โอกาสจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง โดยรักษาการแทนอธิการบดีเป็นผู้มอบ เพื่อแสดงความขอบคุณผู้บริหาร
ที่ ได้ เสี ย สละ ทุ่ ม เทแรงกายแรงใจในการทํ า งาน และมุ่ ง มั่ น ในการช่ ว ยพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
อย่างเต็มพละกําลังความรู้ความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มา ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ เชษฐพงษ์ เมฆสั ม พั น ธ์ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในตํ าแหน่ งคณบดี ค ณะประมง
ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
2. ศาสตราจารย์สถาพร จิตตปาลพงศ์ ปฏิบัตหิ น้าที่ในตําแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ นาฬิกา

-๔เรื่องทีป่ ระชุม
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรื่องทีป่ ระธานฯ แจ้งให้ทราบ
ประธานฯ ขอให้ นายดํารงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน แจ้งกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1.๑.1 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทรงปลูกต้นไม้ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระมาหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงรั บ เชิ ญ เสด็ จ พระราชดํ าเนิ น มาทรงปลู ก ต้ น ไม้
ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 5 ต้น
ได้แ ก่ ต้น นนทรี ต้นรวงผึ้ง ต้ นจํ าปี สิริน ธร ต้น พยุ ง และต้น ยางนา เนื่ องในวัน อาสาฬหบู ชา วัน อั งคารที่ 16
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณด้านหลังอาคาร KU Ville (เคยู วิลล์) ในการนี้ มหาวิทยาลัย
จะถวายรายงาน ๓ เรื่อง คือ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒) การสร้าง “อโรคยาอุทยาน 77 ปี” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคาร KU
Ville ให้เป็นสวนสาธารณะในระดับชุมชน เพื่อให้บุคลากร นิสิต และชุมชนโดยรอบได้ใช้ประโยชน์ และ 3) ผลการ
ดําเนินงานรวบรวมพรรณไม้ในวังสระปทุม จึงขอเชิญคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ที่ประชุมทราบ
1.๑.2 กําหนดการเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องหมาย
“เกษตราภิชาน” แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานพระวโรกาสจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี กรมพระศรี ส วางควั ฒ น วรขั ต ติ ย ราชนารี ให้ ค ณะผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าเฝ้าเพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 และทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องหมาย “เกษตราภิชาน” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เวลา 14.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหารที่ประสงค์ร่วมเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล
และทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องหมาย “เกษตราภิชาน” แจ้งชื่อไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 เพื่อจะได้ดําเนินการต่อไป
ที่ประชุมทราบ
1.๑.3 กําหนดการเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ได้ รับ พระราชทานพระวโรกาสจากพระเจ้าวรวงศ์ เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวนรวม 10 คน เข้าเฝ้า
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยโปรดให้เข้าเฝ้า

-๕สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี แทนพระองค์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เวลา 14.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
ที่ประชุมทราบ
1.๑.4 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับ เชิ ญ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ ร่วมเป็ น
กรรมการจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
พ.ศ. 2562 ซึ่งมีกําหนดจัดงานระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินไป
ทรงเป็นประธานพิธีเปิดงานในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเข้าร่วม
จัดแสดงนิทรรศการในงานดังกล่าวด้วย
ที่ประชุมทราบ
1.๑.๕ กําหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้ ว ยวั น อาทิ ต ย์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็ น วั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้กําหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและ
พิ ธี ถ วายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณเพื่ อ เป็ น ข้ า ราชการที่ ดี แ ละพลั งของแผ่ น ดิ น เนื่ อ งในโอกาสวัน เฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
ที่ประชุมทราบ
1.๑.๖ กําหนดการวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานพระมหากรุณ าจาก พระบาทสมเด็ จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ สําเร็จการศึกษาของมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึ กษา 2561 ระหว่างวันพฤหั สบดี ที่ 10
วันศุกร์ที่ 11 วันเสาร์ที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 13 และวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 รวม 5 วัน เวลา 16.00 น.
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ที่ประชุมทราบ
1.๑.๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง จัดงานโครงการหลวง 50
ประจําปี พ.ศ. 2562
มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ร่วมกั บ มู ล นิ ธิโครงการหลวงและหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น
กํ า หนดจั ด งานโครงการหลวง 50 ประจํ า ปี พ.ศ. 2562 ระหว่ า งวั น ที่ 9 – 18 สิ ง หาคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยการจัดงานในปีนี้รักษาการแทนอธิการบดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธาน

-๖คณะกรรมการดําเนินการจัดงาน และภายในงานจะมี การนํ าผลิ ตภั ณ ฑ์ ของมูลนิ ธิโครงการหลวงทั้งผัก ผลไม้
และผลิตภัณฑ์แปรรูปมาจําหน่าย
ที่ประชุมทราบ
1.๑.8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดจัดงาน “นนทรีสีทอง ประจําปี พ.ศ. 2562”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดจัดงาน “นนทรีสีทอง ประจําปี พ.ศ. 2562”
เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีกําหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ที่ประชุมทราบ
๑.๒ เรื่องทีเ่ ลขานุการแจ้งให้ทราบ
๑.๒.๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบรู ณ์
รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีมติอนุมัติกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 78 ก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เหตุผลในการ
ประกาศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้สามารถนําระยะเวลาของการเคยดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป ซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี มาใช้เป็นคุณสมบัติในการได้รับการพิจารณาให้สามารถรับราชการต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ได้ อันเป็นการบรรเทาปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่เป็นภารกิจสําคัญ
ของรัฐ และเพื่อรองรับปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงวัย จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.พ. นี้
ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๒ ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ส่ง
สํ าเนาหนั งสื อ สํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๗๓๒ ลงวั น ที่ ๑๖
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิ รูป ประเทศ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ป ระกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 136 ตอนพิ เศษ 120 ง
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งกําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งดําเนินการให้มีการรายงานผล
การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) ที่ http://emenscr.nesdb.go.th ภายใน 30 วัน นั บจากวันถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสตาม
ปีงบประมาณ เพื่อแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษารับทราบรายละเอียดของระเบียบและข้อกําหนดดังกล่าวและถือปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องต่อไป
ที่ประชุมทราบ

-๗๑.๒.๓ แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการนํ า เสนอเรื่ อ งต่ อ ผู้ บ ริ ห าร กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บ ที่ 19) พ.ศ. 2562
กําหนดให้มีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ส่งสําเนาหนังสือ
สป.อว. 0201.1/427 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอเรื่องต่อผู้บริหาร
กระทรวงการอุ ดมศึ ก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจั ย และนวัต กรรม เพื่ อให้ ห น่ วยงานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรัฐ ที่ เป็ น
ส่วนราชการและในกํากับของรัฐทราบและถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้
๑) กําหนดอักษรย่อตําแหน่งของผู้บริหารในหนังสือราชการภายใน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตําแหน่งเต็ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตําแหน่งย่อ
รมว.อว.
รมช.อว.
ทปษ.รมว.อว.
เลขา รมว.อว.
ปอว.
รอง ปอว.(......)
หน.ผตร.อว.(......)
ผตร.อว.(......)
ผช.ปอว.

๒) กําหนดชื่อ และตําแหน่งของผู้บริหารในหนังสือราชการภายนอก
(รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม)
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๓) ชื่อและที่อยู่กระทรวงในหนังสือราชการภายนอก
- กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
- กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. 10400
รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
ที่ประชุมทราบ

-๘วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๒
การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๔๗ หน้า รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ โดยไม่มีข้อแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดําเนินการโดยยึดหลักของมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ
อั น เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ นานาชาติ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห ารจั ด การ ตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีความเป็นมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน มีความเป็นธรรมาภิบาล มีการกํากับดูแลที่ดี เป็นองค์กรที่การตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิ ส ระและมี ค วามเข้ ม แข็ ง และสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่าด้ ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับข้อ ๓๗ และข้อ ๓๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหาร การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่
๓/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....
ที่ประชุม พิ จารณาแล้ว มีข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับ มหาวิท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ... ดังนี้
๑. หมวด ๒ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในข้อ ๑๔ กําหนดให้มีค ณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

-๙(๒) กรรมการตรวจสอบ จํานวนไม่น้อยกว่า ๔ คน แต่ไม่เกิน ๖ คน ที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อ ๑๖ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ ให้มกี รรมการ
ตรวจสอบที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ คน
ที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตาม
องค์ประกอบที่กําหนดในข้อ ๑๔ มีความขัดแย้งกับลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่กําหนดไว้ใน
ข้อ ๑๖ (๒) และ (๔) ที่กําหนดลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑๖ (๒) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กําหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ
หรือมี อํานาจในการตัดสิน ใจด้ านการบริห าร รวมทั้ งไม่เป็ น ข้ าราชการ พนั กงาน ลู กจ้ าง หรือที่ ป รึกษาได้ รับ
เงินเดือน หรือค่าตอบแทนประจําจากมหาวิทยาลัย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดํารงตําแหน่ง
หรือภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จึงขัดแย้งกับลักษณะต้องห้าม
ที่ยกร่างไว้
ข้ อ ๑๖ (๔) ไม่ เป็ น บุ พ การี ผู้ สื บ สั น ดาน หรือ คู่ ส มรส ของกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย
อธิการบดี ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
ทั้ ง นี้ คํ า ว่ า “กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ” ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของ
คณะกรรมการตรวจสอบ จากการพิจารณาของที่ประชุม ก.บ.ม. หมายถึง กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งคณะ
ซึ่งอาจส่งผลให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งคณะไม่สามารถเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ตรวจสอบได้ เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยถือเป็นผู้กําหนดนโยบายหรือระเบียบการปฏิบัติ และมีอํานาจ
ในการตัดสินใจด้านการบริหารของมหาวิทยาลัย
ดั งนั้ น ที่ ป ระชุ ม ก.บ.ม. จึ งเห็ น ควรเสนอให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาระบบการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําไปพิจารณาทบทวนวิธีการแต่งตั้งและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้มีความชัดเจน เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย
๒. เพื่อให้การดําเนินการตรวจสอบภายในและการดําเนินงานของผู้บริหารเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องและมีความเข้าใจสอดคล้องตรงกัน ที่ประชุม ก.บ.ม. จึงเสนอให้มีการออกระเบียบและวิธีปฏิบัติ
กรณีการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารส่วนงานและคณะกรรมการตรวจสอบในการวินิจฉัยสั่งการเพื่อถือปฏิบตั ิต่อไป
๔.๒ การขออนุมัตริ ะเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ภาษา
คณะมนุษยศาสตร์
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์ภาษา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กําหนดระเบียบ
การบริหารศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อถือปฏิบัติแล้วนั้น
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและเหมาะสมต่อยุคสมัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการบริหารงานของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ จึงขอ
อนุมัติยกเลิกประกาศฯ ฉบับเดิม และขอกําหนดขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ได้จัดทําร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ๑๐ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... พร้อมตารางเปรียบเทียบ
มาเพื่อพิจารณา
สํานักงานกฎหมายได้ตรวจสอบและปรับแก้ไขร่างระเบียบ และคณะมนุษยศาสตร์ได้ให้ความ
เห็นชอบแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
การบริหารศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔.๓ การขออนุมัตกิ ําหนดหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ได้ ดํ า เนิ น โครงการรางวั ล
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งมีผลงาน
ที่เกิดคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นําไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง นั้น
เพื่อให้การใช้เงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เบิกจ่ายเป็นเงินรางวัลสําหรับ
ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา
รางวัลสําหรับผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยพิจารณาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ หรือนักวิจัยที่มีการนําไปใช้ประโยชน์หรือที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้งนี้ ได้จัดทําร่างประกาศฯ มาเพื่อพิจารณา
สํานักงานกฎหมายได้ตรวจสอบและปรับแก้ไขร่างประกาศ และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
ประธานฯ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ กํ าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารให้ เงิน รางวัล ผลงานวิจั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามเสนอและได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริม
การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ดังนี้
๑. ควรจั ด ให้ มี ผู้ ทํ า หน้ า ที่ ใ นการแปลเอกสารผลงานทางวิ ช าการฉบั บ ภาษาไทยเป็ น
ภาษาอังกฤษ หรือจัดให้มีที่ปรึกษาเมื่อมีปัญหาในการเขียนภาษาต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ
ให้กับอาจารย์และนักวิจัยในการสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
๒. ควรเพิ่มจํานวนผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขเอกสารทางวิชาการ (Editor) เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็วในกระบวนการตรวจสอบเอกสารวิชาการให้มากขึ้น
๓. ควรเพิ่มผู้ประสานงาน ในการจัดหาผู้พิจารณาผลงานทางวิชาการ (Reviewer) หรือช่วย
ในการประสานงานทางด้าน menuscript เพื่อให้พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบวารสาร (Review) ได้อย่าง
รวดเร็ว

- ๑๑ ๔.๔ การขออนุมัตคิ ่าใช้จา่ ยงานโครงการหลวง ๕๐ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นงบอุดหนุนทั่วไป
ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และหน่วยงานสนับสนุน
กําหนดจัดงานโครงการหลวง ๕๐ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์
เพื่อให้การดําเนินงานโครงการหลวง ๕๐ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กองคลัง จึงขออนุมัติคา่ ใช้จ่าย วงเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เป็นงบอุดหนุนทั่วไป
ดังนี้
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ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายงานโครงการหลวง ๕๐ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นงบอุดหนุนทั่วไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามเสนอ
๔.๕ การขออนุมัติหลักการการให้เงินรางวัลแก่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและตําแหน่งสูงขึ้น
ด้ วยคณะมนุ ษ ยศาสตร์ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจําคณะ เสนอขออนุ มั ติ
หลักการการให้ เงินรางวัลแก่บุ คลากรคณะมนุ ษ ยศาสตร์ที่ได้รับการแต่ งตั้งให้ ดํารงตํ าแหน่ งทางวิชาการและ
ตําแหน่งสูงขึ้น โดยใช้เงินรายได้ของคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และเป็นการสร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
สํานักงานกฎหมายได้ตรวจสอบแล้ว ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนงานวิชาการและวิจัยของ
ส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยกองทุนของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่
๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งเป็นประกาศกลางที่ให้อํานาจส่วนงานในการดําเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนงาน
วิชาการและวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของส่วนงาน ซึ่งกรณีคณะมนุษยศาสตร์ประสงค์เบิกจ่ายเป็นเงินรางวัล

- ๑๒ ให้แก่บุคลากรของคณะที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและตําแหน่งสูงขึ้นตามที่คณะเสนอมานั้น
ไม่ ค รอบคลุ ม ประกาศกลางของมหาวิท ยาลั ย ในการนี้ จึงเห็ น ควรเสนอคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) พิจารณาการขออนุมัติหลักการการให้เงินรางวัลแก่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับการ
แต่ งตั้งให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งทางวิชาการและตํ าแหน่ งสูงขึ้น ทั้ งนี้ กรณี ที่ ก.บ.ม. เห็ น ชอบ สํานั กงานกฎหมายจะ
ดําเนินการปรับแก้ไขเพิ่มเติมหลักการในประกาศกลางของมหาวิทยาลัย โดยเพิ่มเติมข้อความ “เงินรางวัลให้แก่
บุ ค ลากรที่ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการและตํ า แหน่ ง สู ง ขึ้ น ” ในข้ อ ๑.๑๐ ของประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินสนับสนุน
งานวิชาการ และวิจัยของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
หรืออาจยกร่างประกาศฉบับใหม่ให้ครอบคลุมหลักการตามที่คณะเสนอมาต่อไป
รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมหลักการไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินสนับสนุนงานวิชาการ และวิจัยของ
ส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศกลางที่ให้อํานาจส่วนงาน
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนงานวิชาการและวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ส่วนงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน
และเงินสนับสนุนงานวิชาการและวิจัยของส่วนงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศมหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เรื่อ ง ระเบี ย บว่ าด้ วยกองทุ น ของหน่ วยงานในสั งกั ด
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมีมติให้คณะมนุษยศาสตร์ดําเนิ นการตามประกาศกลางของ
มหาวิทยาลัย โดยให้คณะไปพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้ของคณะ เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ
บุคลากร ตามหลักการที่กําหนดไว้ในประกาศ เพื่อรองรับภารกิจการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและตําแหน่งที่
สูงขึ้นต่อไป
๔.๖ การขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
นักหอสมุด กําแพงแสน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน ห้องสมุดวิทยาเขตศรีราชา และห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กําหนดหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่บุคลากร เพื่อถือปฏิบัติแล้วนั้น
วิทยาเขตกํ าแพงแสนมีนโยบายให้สํานั กหอสมุด กําแพงแสน ขยายเวลาการเปิดให้บ ริการ
เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของนิสิต ได้ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าและทบทวนนอกเวลาการเรียน
การสอนได้อย่างเต็มที่ในช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบ โดยเปิดบริการเพิ่มเติม ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๑๖.๓๐
– ๐๖.๐๐ น. วันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. เนื่องจากประกาศ

- ๑๓ ฉบับดังกล่าวข้างต้นยังไม่ครอบคลุมระยะเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งแต่เวลา ๒๔.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. และเพื่อ
เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระยะเวลาที่จัดให้มีการสอบ
สํานั กหอสมุด กําแพงแสน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําวิท ยาเขต จึงขออนุมัติกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน โดยใช้เงินรายได้
ของวิทยาเขตกําแพงแสน ในการจ่ายค่าตอบแทนในส่วนที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากอัตราตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
๑. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๒๔.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
ในอัตราชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท
๒. การปฏิบัติงานในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ในอัตราดังนี้
๒.๑ วันเสาร์หรือวันหยุดราชการ ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๒๔.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
ในอัตราชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท
๒.๒ วันอาทิตย์ ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ในอัตราชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท
ทั้งนี้ ได้จัดทําร่างประกาศฯ มาเพื่อพิจารณา
สํานักงานกฎหมายได้ตรวจสอบและปรับแก้ไขร่างประกาศ และสํานักหอสมุด กําแพงแสน
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามเสนอ
๔.๗ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ด้วยภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ได้เปิดรับบริการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ โดยจัดเก็บ
ค่าบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ผ่านระบบเงินรายได้ของภาควิชาสัตวบาล ประกอบกับยังไม่มีประกาศกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ เนื่องจากในอดีตเป็นการเก็บค่าบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์
ผ่านโครงการพัฒนาวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการใช้อาคารและสถานที่ อุปกรณ์ และการใช้บริการ
การวิเคราะห์ของหน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะเกษตรจึงขออนุมัติกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ของภาควิชาสัตวบาล ทั้งนี้ ได้จัดทําร่างประกาศฯ พร้อม
อัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายประกาศมาเพื่อพิจารณา
สํานักงานกฎหมายได้ตรวจสอบและปรับแก้ไขร่างประกาศ และคณะเกษตรได้ให้ความเห็นชอบ
แล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์
ตัวอย่างอาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามเสนอ

- ๑๔ ๔.๘ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ
หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคนิ ค การสั ตวแพทย์ (ภาคพิ เศษ) คณะเทคนิ ค การสั ตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามที่ สภามหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้ งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่ อวั นจั นทร์ที่ ๒๙
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติให้คณะเทคนิคการสัตวแพทย์เปิดสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) โดยใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น
เพื่อให้การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการดําเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ จึงขออนุมัติ
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และขอ
กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ)
ทั้งนี้ ได้จัดทําร่างประกาศฯ จํานวน ๒ ฉบับ มาเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ
นิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และ
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ)
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สํานักงานกฎหมายได้ตรวจสอบและปรับแก้ไขร่างประกาศทั้ง ๒ ฉบับ และเสนอสํานักทะเบียน
และประมวลผล ซึ่งเป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าตอบแทนกลางของ
โครงการพิเศษได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอปรับแก้ไข และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
บริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามเสนอ
๔.๙ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สําหรับพนักงานผู้ดํารง
ตําแหน่งนิติกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
ตามที่ ก.บ.ม. ได้กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร
(พ.ต.ก.) สําหรับพนักงานผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น
เนื่องด้วย ปัจจุบันวิชาชีพทางกฎหมายในตําแหน่งนิติกรมีการแข่งขันสูง จึงทําให้ตําแหน่งนิติกร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการผลัดเปลี่ยนและเข้าออกงานเป็นจํานวนมาก ประกอบกับการเข้าปฏิบัติงาน

- ๑๕ ในตําแหน่งนี้ต้องอาศัยความรู้ความสามารถสูง ความชํานาญ และประสบการณ์มาปฏิบัติงานด้านกฎหมายซึ่งมี
ความยุ่งยากซับซ้อนและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง อีกทั้งภารกิจของนิติกร ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานใหม่มีภารกิจเฉก
เช่นเดียวกับนิติกรซึ่งปฏิบัติการอยู่ก่อนแล้วทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
การบังคับคดี รวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการทางคดี งานวินัยบุคลากร การอุทธรณ์ ร้องทุกข์
ดําเนินการบุคลากรผิดสัญญา ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่ง
งานนิติกรรม และพิจารณาวินิจฉัยทางกฎหมาย
ในการนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรซึ่งดํารงตําแหน่งนิติกร ให้ขับเคลื่อนงานด้านกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอขอแก้ไขความในข้อ ๒.๑
และข้อ ๔.๑ ของประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สําหรับพนักงานผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับเงินเพิ่มพิเศษในตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
สําหรับพนักงานผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามเสนอ
๔.๑๐ การเลือกผู้บริหารเป็นกรรมการสรรหาคณบดี
ด้ ว ยสภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๒๔
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงานระดับคณบดี จํานวน ๔ ส่วนงาน
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอน
คณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๙ กําหนดให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน
ตามองค์ประกอบดังนี้
๙.๑ องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา
๙.๑.๑ ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๙.๑.๒ กรรมการ จํ านวนหนึ่ งคน ซึ่ งสภามหาวิ ท ยาลั ยเลื อกจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
หรื อ ประธานสภาพนั ก งาน โดยผู้ ที่ ได้ รั บ เลื อ กจะต้ อ งไม่ เป็ น คณาจารย์ ป ระจํ า หรื อ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
สายสนับสนุนของสถาบันหรือสํานักที่มีการสรรหา
๙.๑.๓ กรรมการ จํานวนสองคน ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเลือกจาก
ผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งรองอธิก ารบดี หรื อคณบดี หรือ ผู้อํ านวยการ โดยผู้ ที่ ได้ รับ เลือ กจะต้ องไม่ เป็ น กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

- ๑๖ ๙.๑.๔ กรรมการ จํ านวนสองคน ซึ่ งเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ อ ยู่ ในแวดวง
การศึกษาหรือวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับคณะหรือวิทยาลัยที่มีการสรรหา
๙.๑.๕ กรรมการ จํานวนหนึ่งคน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุน
ที่สังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่มีการสรรหา เลือกจากผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการหรือสายสนับสนุนที่สังกัดคณะหรือ
วิทยาลัยที่มีการสรรหา โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องไม่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
การได้มาซึ่งกรรมการสรรหาในข้อ ๙.๑.๓ ให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาดําเนินการกําหนดวิธีการเลือก โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องไม่เป็นคณบดีของคณะ
หรือวิทยาลัยที่มีการสรรหา ทั้งนี้ ให้ดําเนินการเลือกล่วงหน้า แล้วเสนอชื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
บัดนี้ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดําเนินการเลือกประธาน และกรรมการตามข้อ ๙.๑.๑
และ ๙.๑.๒ แล้ว ดังนี้
หัวหน้าส่วนงาน
๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชาติ สุขารมณ์
คําสั่งสภาแต่งตั้ง ที่ ๑๖/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๘
ครบวาระวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒
๒. คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัลย์ สุรินยา
คําสั่งสภาแต่งตั้ง ที่ ๑๕/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๕๘
ครบวาระวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๒
๓. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล
คําสั่งสภาแต่งตั้ง ที่ ๑๘/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๘
ครบวาระวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒
๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศมณพร สุทธิบาก
คําสั่งสภาแต่งตั้ง ที่ ๑๗/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๘
ครบวาระวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒

กรรมการสรรหาซึ่งเลือกจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา/
ประธานกรรมการสรรหา
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน/ประธานสภาพนักงาน
รองศาสตราจารย์ น.ท. สุมิตร สุวรรณ
ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา

ประธานสภาพนักงาน
รองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์พีรเดช ทองอําไพ
นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสนับสนุน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อมเรศ ภูมิรัตน รองศาสตราจารย์พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา

- ๑๗ และเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกกรรมการตามข้อ ๙.๑.๓
เพื่ อให้ การดําเนินการสรรหาคณบดีเป็ น ไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้ อบังคั บ มหาวิท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ ว่ าด้ วยการกํ าหนดคุ ณ สมบั ติ หลัก เกณฑ์ วิธีการแต่ งตั้ ง และถอดถอนคณบดี แ ละรองคณบดี
พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานฯ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณากํ า หนดวิ ธี ก ารเลื อ กผู้ บ ริ ห าร และเลื อ กผู้ บ ริ ห ารเป็ น
กรรมการสรรหาคณบดี จํานวน ๔ คณะ คณะละ ๒ คน ดังนี้
๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
๒. คณบดีคณะสังคมศาสตร์
๓. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้กําหนดวิธีการเลือกโดยการเสนอชื่อ ซึ่งประธานได้เสนอชื่อ
ผู้บริหารส่วนงานเป็นกรรมการ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ ดังนี้
ตําแหน่งที่สรรหา
กรรมการที่ได้รับการเลือก จํานวน ๒ คน
๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
๒. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๒. คณบดีคณะสังคมศาสตร์
๑. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์
๒. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
และสื่อสารองค์กร
๓. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และอุตสาหกรรมเกษตร
และวิศวกรรมศาสตร์
๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
๒. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
จังหวัดสกลนคร

๔.๑๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน
ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนได้ประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จํานวน ๑๔ ตําแหน่ง ประกาศ
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น
บั ดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ ดํารงตําแหน่ งผู้บ ริหารฝ่ายสนับ สนุ น ได้ดําเนิ นการ
คัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน เป็นไปตามกระบวนการที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการ
แต่งตั้งวาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้ นจากตําแหน่งของผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
หัวหน้ าสํานักงานเลขานุ การคณะ สถาบั น สํานักหรือเทียบเท่า ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ปรากฏผล ดังนี้
๑. ตําแหน่งที่มีผู้สมัครและผ่านการคัดเลือก จํานวน ๓ ตําแหน่ง ประกอบด้วย
ตําแหน่งที่รับสมัคร
๑. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่

ผลการคัดเลือก
นางพรศรี กาญจนภักดิ์
สังกัด กองการเจ้าหน้าที่

ดํารงตําแหน่ง
ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- ๑๘ ตําแหน่งที่รับสมัคร
๒. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์

ผลการคัดเลือก
น.ส.มนัธญา นิลพันธุ์
สังกัดคณะสังคมศาสตร์
๓. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร น.ส.ฟารีดา เราะห์มานีย์
สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ดํารงตําแหน่ง
ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ตําแหน่งที่มีผู้สมัครและไม่ผ่านการคัดเลือก จํานวน ๑ ตําแหน่ง ประกอบด้วย
ตําแหน่งที่รับสมัคร
๔. ผู้อํานวยการกองแผนงาน

ผลการคัดเลือก
ไม่ผ่านการคัดเลือก

๓. ตําแหน่งที่ผู้สมัครคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จํานวน ๑ ตําแหน่ง ประกอบด้วย
๑. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
๔. ตําแหน่งที่ไม่มีผู้สมัคร จํานวน ๒ ตําแหน่ง ประกอบด้วย
๑. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
๒. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
๕. ตําแหน่งที่อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๗ ตําแหน่ง
๑. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๒. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๓. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์
๔. ผู้อํานวยการกองบริหารทั่วไป
๕. ผู้อํานวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต
๖. ผู้อํานวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
๗. ผู้อํานวยการกองบริการกลาง
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการคัดเลือกและให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกตามเสนอ
๔.๑๒ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เสนอขออนุมัติกําหนดตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ในระดับชํานาญการ ราย นางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ อัตราเลขที่
พ. ๒๙๑๔ สังกั ดฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป อัตราค่าจ้ าง ๓๕,๑๔๐ บาท โดยผ่านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

- ๑๙ การกําหนดตําแหน่งขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย
เป็นอํานาจของ ก.บ.ม. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพิจารณากําหนดตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย ให้ดํารงตําแหน่งชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และ
เชี่ยวชาญพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์ ดํารงตําแหน่ง
นักวิจัยระดับชํานาญการ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการประจําสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ความเห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งดังกล่าว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามเสนอ
๔.๑๓ การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์
เป็นกรณีพิเศษ
ด้ ว ยคณะสั ต วแพทยศาสตร์ ได้ ดํ า เนิ น การเปิ ด รั บ สมั ค รบุ ค คลเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน ๑ อัตรา (ทดแทนอัตราเกษียณปี ๒๕๖๐ เลขที่ ๒๘๔๐) ในคุณวุฒิปริญญาเอก
สาขาคลินิกสัตว์เลี้ยง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้มาสมัครรับคัดเลือก นั้น
คณะสัต วแพทยศาสตร์ จึงขออนุ มั ติเปลี่ ย นแปลงคุ ณ สมบั ติ ผู้ ส มัค รรับ คัด เลื อกจากคุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอก เป็นคุณวุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาคลินิกสัตว์เลี้ยง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากผู้สมัคร
รับคัดเลือกเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องกําลังศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาคลินิกสัตว์เลี้ยง หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง เป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จะสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากกองทุนพัฒนา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามเสนอ
๔.๑๔ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท
คณาจารย์ประจํา และประเภทนักวิจัย โดยการคัดเลือก
ด้วยส่วนงานต่าง ๆ เสนอขออนุมัติบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท
คณาจารย์ประจํา และประเภทนักวิจัย จํานวน ๑๔ ราย ดังนี้
คณะมนุษยศาสตร์ เสนอขออนุมัติจ้าง
๑. นางสาวลลิดา วิษณุวงศ์ วุฒิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง และ ร.บ.
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
ศศ.ม. (ภาษาตะวันออก) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้ผ่านการสอบจิตวิทยา และมีผลการทดสอบภาษา
อังกฤษ TOEIC ๙๑๕ คะแนน (คะแนนขั้นต่ํา ๗๐๐ คะแนน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ ๒๗,๕๐๐ บาท สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก โดยใช้อัตราจัดสรรเงื่อนไขการบรรจุปริญญาโทหรือ

- ๒๐ เอกทางภาษา (ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุมัติกําหนดเงื่อนไข
การบรรจุในคุณวุฒิปริญญาโทหรือเอกทางภาษาจีนหรือที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีพิเศษ)
ทั้งนี้ คณะแจ้งว่ามีแผนให้บุคคลดังกล่าวไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในหลักสูตร ปร.ด.
(ภาษาตะวันออก) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทันทีที่มีการเปิดรับสมัครนิสิต โดยคาดว่าจะเปิดรับสมัคร
ในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยใช้ทุนส่วนตัว
คณะวนศาสตร์ เสนอขออนุมัติจ้าง
๒. นายวรงค์ สุ ข เสวต วุ ฒิ วท.บ. (วนศาสตร์ ) เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ M.S (Forest Sciences) และ Ph.D. (Forest Sciences) จาก Colorado State University
สหรัฐอเมริกา ผู้ มี คุณ สมบั ติตามหลั กเกณฑ์ แ ละวิธีการคั ดเลื อ กพนั กงานมหาวิท ยาลัยกลุ่ ม วิชาการ ประเภท
คณาจารย์ประจํา คือได้ผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา และสําเร็จการศึกษาจากมหาวิท ยาลัยต่างประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๔,๐๐๐ บาท
สังกัดภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ทดแทนอัตราเกษียณพนักงานเปลี่ยนสถานภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เลขที่ ๔๘๒ เงื่อนไข
การบรรจุปริญญาเอกทางวนศาสตร์
อนึ่ง นายวรงค์ สุขเสวต เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ) ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนายวรงค์ฯ มีความประสงค์จะชดใช้
ทุ นต่อเนื่ องที่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลั ยมหาสารคามได้มีห นังสือแจ้งการ
ยินยอมให้ นายวรงค์ สุขเสวต มาปฏิบัติงานชดใช้ทุนต่อเนื่อง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเรียบร้อยแล้ว
คณะศึกษาศาสตร์ เสนอขออนุมัติจ้าง
๓. นายเฉลิมชัย หนองแส วุฒิ ศษ.บ. (ศิลปกรรม) จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ปฏิบัติการ อัตราค่าจ้าง
เดื อนละ ๒๔,๐๐๐ บาท สั งกั ดโรงเรียนสาธิตแห่ ง มก. ศู นย์วิจั ยและพั ฒ นาการศึกษา ทดแทนอัตราเกษี ยณ
พนักงานเปลี่ยนสถานภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เลขที่ ๑๗๔ เงื่อนไขการบรรจุปริญญาทางศิลปะ
๔. นายบุ ญ ฤทธิ์ จรกิ จ วุ ฒิ ศษ.บ. (คหกรรมศาสตรศึ ก ษา) เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ สอง จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มีคุณ สมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ป ฏิ บั ติ การ อั ตราค่าจ้างเดือนละ ๒๔,๐๐๐ บาท สั งกัด โรงเรียนสาธิต แห่ ง มก. ศู น ย์วิจัย และพั ฒ นา
การศึกษา ทดแทนอัตราเกษียณพนักงานเปลี่ยนสถานภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เลขที่ ๒๐๑ เงื่อนไขการบรรจุปริญญา
ทางคหกรรมศาสตร์
๕. นางสาวสุพิตา ไข่แก้ว วุฒิ กศ.บ. (การสอนชีววิทยา) จากมหาวิทยาบูรพา และ ศษ.ม.
(วิทยาศาสตร์ศึกษา) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งเป็นพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน่ ง อาจารย์ ป ฏิ บั ติ ก าร อั ต ราค่ า จ้ า งเดื อ นละ ๒๗,๕๐๐ บาท สั ง กั ด โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยใช้อัตราพนักงานเลขที่ พ. ๒๙๗๘ ซึ่งว่างอยู่
เงื่อนไขการบรรจุปริญญาทางวิทยาศาสตร์
๖. นายฐาปนา ถาวร วุฒิ ศษ.บ. (พลศึกษา) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน่ ง อาจารย์ ป ฏิ บั ติ ก าร อั ต ราค่ า จ้ า งเดื อ นละ ๒๔,๐๐๐ บาท สั ง กั ด โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนอัตราเกษียณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เลขที่ ๒๓๒๔ เงื่อนไขการบรรจุปริญญาทางพลศึกษา

- ๒๑ ๗. นางสาวกรรณิการ์ ทรัพย์สมบูรณ์ วุฒิ ศศ.บ. (ภาษาไทย) จากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
และ ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ปฏิบัติการ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๗,๕๐๐ บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒ นาการศึกษา ทดแทนอัตราว่างโดยเหตุอื่นพนักงานเปลี่ยน
สถานภาพ เลขที่ ๓๐๔ เงื่อนไขการบรรจุปริญญาทางภาษาไทย
๘. นางสาวกัญจน์ชญา ระมั่น วุฒิ ศศ.บ. (ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) จากมหาวิ ท ยาลั ยรามคํ าแหง ผู้ มี คุณ สมบั ติ ต ามมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหน่ ง เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ปฏิบัติการ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๗,๕๐๐ บาท สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยใช้อัตราพนักงานเลขที่ พ. ๒๙๗๑ เงื่อนไขการบรรจุ
ปริญญาทางภาษาไทย
๙. นายธีรภพ ชาดวง วุฒิ ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง และ ศษ.ม.
(การสอนคณิตศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง เป็นพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน่ ง อาจารย์ ป ฏิ บั ติ ก าร อั ต ราค่ า จ้ า งเดื อ นละ ๒๗,๕๐๐ บาท สั ง กั ด โรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยใช้อัตราพนักงานเลขที่ พ. ๑๐๕ เงื่อนไขการบรรจุ
ปริญญาทางคณิตศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติจ้าง
๑๐. นางสาวอรอําไพ สามขุนทด วุฒิ ภ.สถ.บ. จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.Sc. (Leisure
and Environments) จาก Wageningen University ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
จากมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา คือ ได้ผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา และมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ KU-EPT ร้อยละ ๘๐ (คะแนนขั้นต่ํา ร้อยละ ๖๕) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ ๓๔,๐๐๐ บาท สังกัดภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม โดยใช้อัตราพนักงานเลขที่ พ. ๑๑๘๑ ซึ่งว่างอยู่ ทั้งนี้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในการขอบรรจุบุคคลดังกล่าว ในคุณวุฒิปริญญาเอกสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา ดังรายละเอียดแนบท้าย
คณะเกษตร กําแพงแสน เสนอขออนุมัติจ้าง
๑๑. นางสาวกุหลาบ เหล่าสาธิต วุฒิ วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง วท.ม. (พืชไร่)
และ ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ์พืช) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจําคือ ได้ผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา และมีผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ๗๖๕ คะแนน (คะแนนขั้นต่ํา ๗๐๐ คะแนน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ อัตราค่ าจ้างเดือนละ ๓๔,๐๐๐ บาท สังกัด ภาควิชาพื ชไร่นา ทดแทนอัตราเกษี ยณพนั กงานเปลี่ยน
สถานภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เลขที่ ๙๖๗ เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทางการปรับปรุงพันธุ์พืช

- ๒๒ ๑๒. นางสาวอัญชนา สุมาลย์โรจน์ วุฒิ วท.บ. (ชีววิทยา) วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล และ ปร.ด. (กีฏวิทยา) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจําคือ ได้ผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา
และมี ผ ลการทดสอบภาษาอั ง กฤษ TOEIC ๘๙๕ คะแนน (คะแนนขั้ น ต่ํ า ๗๐๐ คะแนน) เป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๔,๐๐๐ บาท สังกัดภาควิชากีฏวิทยา ทดแทนอัตราเกษียณ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เลขที่ ๑๘๖๔ เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทางกีฏวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เสนอขออนุมัติจ้าง
๑๓. นายอดิศักดิ์ สุภีสุน วุฒิ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
และ ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา คือ ได้ผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา และมี
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ KU-EPT ร้อยละ ๗๗.๕๐ (คะแนนขั้นต่ํา ร้อยละ ๖๕) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งอาจารย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๔,๐๐๐ บาท และค่าประสบการณ์ เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท โดยใช้เงิน
รายได้ส่วนงาน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้อัตราว่างพนักงานเลขที่ พ. ๑๙๔๙ ซึ่งว่างอยู่ เงื่อนไข
การบรรจุปริญญาเอกทางวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เสนอขออนุมัติจ้าง
๑๔. นางสาววิ รั ช นี ย์ แก่ น แสนดี วุ ฒิ ปร.ด. (เทคโนโลยี ชี ว ภาพ) จากมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้อัตราว่างพนักงานเลขที่
พ. ๒๒๒๘ ซึ่งว่างอยู่
การบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นอํานาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทนักวิจัย โดยการคัดเลือกทั้ง ๑๔ ราย ตามเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามเสนอ
๔.๑๕ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
โดยการคัดเลือก
ด้วยคณะเกษตร ขออนุมัติจ้าง นางสาวมนต์ตา ดุลยาชีวะ วุฒิ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ขั้น ๒๑,๐๐๐ บาท
สังกัดสํานักงานเลขานุการ
การบรรจุ แต่ งตั้ งพนั กงานมหาวิ ท ยาลั ยเป็ นอํ านาจของคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตร์
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการ
คัดเลือก
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามเสนอ

- ๒๓ ๔.๑๖ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจําเต็มเวลา
ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น
ด้วยส่วนงานต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับวุฒิสูงขึ้น จํานวน
๕ ราย ดังนี้
คณะเกษตร เสนอขอปรับวุฒิ
๑. นางสาวปาริชาติ พรมโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ พ. ๑๙๙๐
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๕,๙๘๐ บาท สังกัดภาควิชาพืชไร่นา ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา
Ph. D. (Climate Science) ณ Utah State University สหรัฐอเมริกา บัดนี้ นางสาวปาริชาติ พรมโชติ สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่
๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ยื่นเรื่องขอปรับวุฒิ โดยกองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งไม่เกิน ๖๐ วัน ตามที่หลักเกณฑ์กําหนด
จึงขออนุมัติปรับวุฒิ นางสาวปาริชาติ พรมโชติ เป็น Ph. D. (Climate Science) ตั้งแต่วันที่
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน คือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่ปรับอัตราค่าจ้างเนื่องจากอัตราค่าจ้าง
ปัจจุบันสูงกว่าอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น (๓๔,๐๐๐ บาท)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เสนอขอปรับวุฒิ
๒. นายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่
พ. ๒๐๓๗ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๖,๕๗๐ บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
ระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สาขา Ph. D. (Computer Science and Information Engineering)
ณ National Central University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) บัดนี้ นายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ยื่นเรื่องขอปรับวุฒิ โดยกองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งไม่เกิน
๖๐ วัน ตามที่หลักเกณฑ์กําหนด
จึงขออนุมัติปรับวุฒิ นายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ เป็น Ph. D. (Computer Science and
Information Engineering) ตั้งแต่วันที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน คือวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย
ไม่ปรับอัตราค่าจ้าง เนื่องจากอัตราค่าจ้างปัจจุบันสูงกว่าอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น (๓๔,๐๐๐ บาท)
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอขอปรับวุฒิ
๓. นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตรา
เลขที่ พ. ๔๖๗ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๙,๙๗๐ บาท สังกัดภาควิชาเกษตรและทรัพยากร ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ สาขา Ph. D. (Water Engineering and Management) ณ Asian Institute
of Technology และได้ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วัน ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ บั ดนี้ นายเจษฎา
เตชมหาศรานนท์ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ยื่นเรื่องขอ
ปรับวุฒิ โดยกองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งไม่เกิน ๖๐ วัน ตามที่หลักเกณฑ์
กําหนด

- ๒๔ จึงขออนุ มั ติ ป รับ วุฒิ นายเจษฎา เตชมหาศรานนท์ เป็ น Ph. D. (Water Engineering and
Management) ตั้ งแต่ วั น ที่ สํ าเร็จ การศึ ก ษา คื อ วั น ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่ ป รั บ อั ต ราค่ าจ้ า ง
เนื่องจากอัตราค่าจ้างปัจจุบันสูงกว่าอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น (๓๔,๐๐๐ บาท)
๔. นายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ พ.๕๓๘
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔๘,๐๖๐ บาท สังกัดภาควิชาเกษตรและทรัพยากร ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญา
เอกภายในประเทศ สาขา ปร.ด. (ปฐพีวิทยา) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ บัดนี้ นายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตั้งแต่
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ยื่นเรื่องขอปรับวุฒิ โดยกองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งไม่เกิน ๖๐ วัน ตามที่หลักเกณฑ์กําหนด
จึ งขออนุ มั ติ ป รั บ วุฒิ นายภาคภู มิ ตั น เตชสาธิ ต เป็ น ปร.ด. (ปฐพี วิท ยา) ตั้ งแต่ วัน ที่ สํ าเร็จ
การศึกษา คือวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่ปรับอัตราค่าจ้างเนื่องจากอัตราค่าจ้างปัจจุบันสูงกว่าอัตรา
ค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น (๓๔,๐๐๐ บาท)
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับวุฒิ
๕. นายณธกร ทัศนัส พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ พ.๑๕๙๗ อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ ๔๐,๘๐๐ บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอกภายในประเทศ สาขา ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ บัดนี้ นายณธกร ทัศนัส สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตั้งแต่
วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ยื่นเรื่องขอปรับวุฒิ โดยกองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งไม่เกิน ๖๐ วัน ตามที่หลักเกณฑ์กําหนด
จึงขออนุมัติปรับวุฒิ นายณธกร ทัศนัส เป็น ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ตั้งแต่วันที่สําเร็จการศึกษา
คือวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่ปรับอัตราค่าจ้างเนื่องจากอัตราค่าจ้างปัจจุบันสูงกว่าอัตราค่าจ้างแรก
บรรจุตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น (๓๔,๐๐๐ บาท)
การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจําเต็มเวลา เป็นอํานาจ
ของ ก.บ.ม. ตามประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจําเต็มเวลา ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต และ
ประเภทนักวิจัย ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน ๕ ราย
ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามเสนอ
๔.๑๗ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามที่ส่วนงานต่าง ๆ ได้เสนอขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๗ ราย
มายังกองการเจ้าหน้าที่ นั้น
บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่ส่วนงาน
ต่าง ๆ ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ และภาระงานที่ปฏิบัติอยู่ตรงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งที่ขอเปลี่ยน จํานวน ๗ ราย ดังนี้

- ๒๕ สํานักงานอธิการบดี
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
๑ นายคุณากร
หมั่นเพ็งยัง

อัตรา
คุณวุฒิ
สังกัด
เลขที่
พ. วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) กองยานพาหนะ
๑๐๙๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารและสถานที่

ตําแหน่งเดิม

ตําแหน่งใหม่

ตั้งแต่วันที่

เจ้าหน้าที่
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน บริหารงานทั่วไป
ปฏิบตั ิการ
ปฏิบัติการ

๕ มีนาคม
๒๕๖๒

คณะเศรษฐศาสตร์
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
๑ น.ส.นิสรา
รุ่งเรือง

อัตรา
คุณวุฒิ
เลขที่
พ. ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
๓๒๑๖ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สังกัด

ตําแหน่งเดิม

สํานักงานเลขานุการ

เจ้าหน้าที่บริหาร
งานทั่วไป
ปฏิบัติการ

ตําแหน่งใหม่

ตั้งแต่วันที่

นักทรัพยากรบุคคล ๙ ตุลาคม
ปฏิบัติการ
๒๕๖๑

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
๑ น.ส.ทิสยา
ทิศเสถียร

อัตรา
คุณวุฒิ
สังกัด
เลขที่
พ. บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ฝ่ายสารสนเทศ
๐๗๓๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
งานวิจัย

ตําแหน่งเดิม
เจ้าหน้าที่วจิ ัย
ชํานาญการ

๒

น.ส.วราภรณ์
ทับชู

พ. ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์) ฝ่ายประสานงานวิจัย เจ้าหน้าที่วจิ ัย
๑๐๘๕ มหาวิทยาลัยรามคําแหง และประเมินผล
ปฏิบัติการ

๓

น.ส.พิชชาอรฐ์
สิริชีวเกษร

พ. วท.ม. (พันธุศาสตร์)
๑๐๘๖ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

นักวิจัย
ชํานาญการ

ตําแหน่งใหม่

ตั้งแต่วันที่

๒ พฤศจิกายน
เจ้าหน้าที่
๒๕๖๑
บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ
๒ พฤศจิกายน
เจ้าหน้าที่
๒๕๖๑
บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
๒๐ มีนาคม
เจ้าหน้าที่
๒๕๖๒
บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
๑ นางอาจารี
หวังแก้ว

อัตรา
ตําแหน่ง
คุณวุฒิ
สังกัด
ตําแหน่งเดิม
ตั้งแต่วันที่
เลขที่
ใหม่
๑ กรกฎาคม
บุคลากร
พ. ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
สํานักงาน เจ้าหน้าที่
๑๖๔๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ ๒๕๖๑
ตั้งแต่วันที่
ชํานาญการ
๑ ก.ค. ๒๕๖๑
– ๓๐ ก.ย.
๒๕๖๑

หมายเหตุ
นักทรัพยากร
บุคคล
ชํานาญการ
ตั้งแต่วันที่ ๑
ต.ค. ๒๕๖๑
เป็นต้นไป

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
๑ นางสุณี โสดา

อัตรา
คุณวุฒิ
เลขที่
พ. วท.บ. (พืชศาสตร์)
๑๗๙๒ สถาบันราชภัฏนครปฐม

สังกัด

ตําแหน่งเดิม

กองบริหารการวิจยั เจ้าหน้าที่วจิ ัย
และบริการวิชาการ ชํานาญการ

ตําแหน่งใหม่

ตั้งแต่วันที่

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

๒๙ มกราคม
๒๕๖๒

- ๒๖ การเปลี่ยนตําแหน่ง เป็นอํานาจของ ก.บ.ม. โดยอนุโลมตามหลักเกณฑ์เดียวกับข้าราชการข้อ ๗
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง
และการตัดโอนตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน ๗ รายดังกล่าว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามเสนอ
๔.๑๘ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายวิชาการ
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขออนุมัติปรับวุฒิของ น.ส.จิตตราลินี ตติวงศ์ภากร
วุฒิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่งอาจารย์
อัตราเลขที่ พรด. ๐๐๐๖ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๐,๐๑๐ บาท สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (จ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึ ก ษาต่ อ นอกเวลา ซึ่ งได้ สํ าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาโท วุฒิ ศศ.ม. (ภาษาอั งกฤษเพื่ อ การพั ฒ นาอาชี พ )
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ยื่นเรื่องที่กองการเจ้าหน้าที่
เพื่อขอปรับวุฒิเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเกิน ๖๐ วัน นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาจนถึงวันที่กองการ
เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
จึงขอปรับวุฒิ น.ส.จิตตราลินี ตติวงศ์ภากร เป็นวุฒิ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ)
ตั้งแต่วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่อง คือวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่ปรับอัตราค่าจ้างเนื่องจากอัตรา
ค่าจ้างปัจจุบันสูงกว่าอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น (๑๘,๙๐๐ บาท)
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ดังกล่าวข้างต้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามเสนอ
๔.๑๙ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ)
ด้วยสํานักงานกฎหมาย ได้ตรวจสอบพนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) ตําแหน่ง
นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ อัตราเลขที่ ๐๖๗๓ อัตราค่าจ้าง ๔๓,๑๐๐ บาท สังกัดฝ่ายวิเคราะห์โครงการและ
หลักสูตรการฝึกอบรม สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ไม่มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน โดยมิได้ยื่นใบลาหรือเอกสารรับรองใดจากแพทย์ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีเหตุ
อันสมควร การกระทําดังกล่าวเป็นการขาดการปฏิบัติงานติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวัน และไม่กลับมา
ปฏิบัติงานอีกเลย ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔๔ วรรคสอง
ที่กําหนดว่า “การปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ของมหาวิทยาลัยและระเบียบทางราชการที่กําหนดให้มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติหรือขาดการเอาใจใส่ ระมัดระวัง
รักษาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง”

- ๒๗ ประกอบกับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดเจนสําหรับ
พนั กงานและข้ าราชการในสั งกั ด มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วั น ที่ ๘ พฤศจิ กายน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕.๓ กําหนดว่า “พนักงานผู้ใดกระทําความผิดวินัยในกรณีไม่อุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ โดยขาดการปฏิบัติงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และไม่กลับมาปฏิบัติงานอีกเลย
ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการสืบสวนแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่
ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จึ ง เห็ น ควรพิ จ ารณาลงโทษปลดออกจากการเป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่ขาดการปฏิบัติงาน และ
เมื่อ ก.บ.ม. ได้พิจารณาแล้ว อธิการบดีจึงสั่งการตามมติของ ก.บ.ม. และรายงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทราบต่อไป
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
(เปลี่ยนสถานภาพ) ดังกล่าวข้างต้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามเสนอ
๔.๒๐ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)
ด้วยสํานักงานกฎหมาย ได้ตรวจสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตําแหน่งพนักงานทั่วไป
อั ต ราเลขที่ ๐๗๐๕ อั ต ราค่ าจ้างเดื อ นละ ๑๑,๔๐๐ บาท สั งกั ด กองกิ จ การนิ สิ ต สํ านั ก งานอธิ ก ารบดี ไม่ ม า
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาติดต่อในคราวเดียวกัน
เป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่สามารถติดต่อให้กลับมาปฏิบัติงานได้ ซึ่งพฤติการณ์
ดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕๑ โทษทางวินัย
ของพนักงานมหาวิทยาลัย มี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดค่าจ้าง
(๓) ลดค่าจ้าง
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
ประกอบกับประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่ า ด้ ว ยกรณี ค วามผิ ด ที่ ป รากฏชั ด แจ้ ง สํ า หรั บ พนั ก งานและข้ า ราชการในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕.๓ “พนักงานผู้ใดกระทํ าความผิดวินัยในกรณี ไม่อุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานอย่างเต็ม ที่
โดยขาดการปฏิ บั ติ ง านติ ด ต่ อ ในคราวเดี ย วกั น เป็ น เวลาเกิ น กว่ า สิ บ ห้ า วั น และไม่ ก ลั บ มาปฏิ บั ติ ง านอี ก เลย
ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการสืบสวนแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจ
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การกระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง” และประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยอํานาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคําสั่ง
และการแก้ ไขคํ าสั่ งเกี่ ย วกั บ การลงโทษสํ าหรับ พนั ก งานและข้ าราชการในสั งกั ด มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์

- ๒๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง “พนักงานผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
ก.บ.ม. สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการ
พิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ํากว่าปลดออก”
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จึ ง เห็ น ควรพิ จ ารณาลงโทษปลดออกจากการเป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ และเมื่อ ก.บ.ม. ได้พิจารณาแล้ว อธิการบดีจึงสั่งการตามมติของ ก.บ.ม. และรายงานสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบต่อไป
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ดังกล่าวข้างต้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามเสนอ
๔.๒๑ การขออนุมัติรูปแบบและแนวทางการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านบริการวิชาการและด้านวิจัย
ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๘๖๑/๒๕๖๒ เรื่อง
แต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จ ารณารูป แบบและแนวทางการปรับ ลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหน้าที่พิจารณา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขั้นตอนการดําเนินงานตามภารกิจ
หลัก ๖ ด้าน ได้แก่ ด้าน ๑) ด้านบริการวิชาการ ๒) ด้านการวิจัย ๓) ด้านนิสิต ๔) ด้านวิชาการและการเรียน
การสอน ๕) ด้านการเงิน และ ๖) ด้านการบริหารงานบุคคล โดยกําหนดแนวทางและแนวปฏิบัติในการปรับลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้ง ๖ ด้าน ให้มคี วามคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน นั้น
คณะกรรมการพิจารณารูปแบบและแนวทางการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการประชุมหารือเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจด้านบริการวิชาการ และด้านการวิจัยแล้ว จํานวน ๒ ครั้ง โดยมีข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการ
ปรับ ลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จด้ านบริการวิช าการและด้ านการวิจัย เสนอคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรูปแบบและแนวทางการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านบริการวิชาการและด้านการวิจัย ตามเสนอ
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ และ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
ด้ ว ยสภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๒๗
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
๑. เห็นชอบผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด
รวมจํานวน ๒ ราย คือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๑ ราย และคณะวิทยาการจัดการ ๑ ราย

- ๒๙ ๒. เห็นชอบผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด
รวมจํานวน ๖ ราย คือ คณะเกษตร ๑ ราย คณะวิทยาศาสตร์ ๑ ราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓ ราย
และคณะสังคมศาสตร์ ๑ ราย
๓. อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๓๓ ราย
รองศาสตราจารย์ จํานวน ๘ ราย และศาสตราจารย์ จํานวน ๔ ราย ตั้งแต่วันที่คณะรับเรื่อง รวมจํานวน ๔๕ ราย
ดังนี้
ลําดับ

รายชื่อ

ตําแหน่ง
เลขที่

สังกัด

ดํารงตําแหน่ง
ในสาขาวิชา

ตั้งแต่วันที่คณะ
รับเรื่อง/วันที่แต่งตั้ง
ให้ดํารง ตําแหน่ง

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๓๓ ราย
๑ น.ส.สุจิตตา เรืองรัศมี
พ.๐๐๘๖ คณะเกษตร

คหกรรมศาสตร์

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒

นายวิทยา จินดาหลวง

พ.๒๙๒๕ คณะเกษตร

ปฐพีวิทยา

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๓

นายสุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์

พ.๑๓๖๖ คณะเกษตร

ปฐพีวิทยา

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๔

นายปริญญา ลิมป์วิริยะกุล

พ.๐๙๖๖ คณะประมง

๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๕

น.ส.มิ่งขวัญ ว่องสันตติวานิช พ.๒๖๕๖ คณะมนุษยศาสตร์

วิทยาศาสตร์
ทางทะเล
ภาษาอังกฤษ

๖
๗
๘
๙
๑๐

นายธานิน นานอก
นายอังกูร หงษ์คณานุเคราะห์
นางเปรมฤดี เพ็ชรกูล
นายมานะกร สุขมาก
นายนที อธิกคุณากร

พ.๑๐๐๐
พ.๑๘๓๘
พ.๒๗๓๗
พ.๑๘๔๗
พ.๑๓๒๒

เคมี
มานุษยวิทยา
บริหารงานยุติธรรม
อายุรศาสตร์
วิศวกรรมโยธา

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๔ เมษายน ๒๕๖๐

๑๑

นางวิจิตรา ภูมิสวัสดิ์

พ.๑๔๑๔

วิศวกรรมเครื่องกล

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๒

น.ส.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ

พ.๑๒๙๘

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑๓

นายปิติ ตรีสุกล

พ.๑๑๔๗

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน
เคมีเชิงฟิสิกส์

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๔

นายสันทัด พิทักษ์วงศาภรณ์ พ.๑๐๙๐

ฟิสิกส์

๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑๕
๑๖
๑๗

นายธีร์ เชาวนนทปัญญา
นายประชากร แก้วเขียว
นายวัชรพัฐ เมตตานันท

พ.๓๒๗๙
พ.๒๕๕๔
พ.๒๐๗๗

๑๘

น.ส.ศิรินุช อินละคร

พ.๒๑๕๙

คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กําแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กําแพงแสน
คณะศึกษาศาสตร์และ
พัฒนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

วิศวกรรมวัสดุ
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วิศวกรรมทางทะเล
๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
การเงิน

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

- ๓๐ -

ลําดับ

รายชื่อ

๑๙

น.ส.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์

๒๐

นายสมควร โพธารินทร์

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

ตําแหน่ง
เลขที่
พ.๓๑๖๓

สังกัด
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร

พ.๒๓๙๓ คณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์
น.ส.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์ พ.๒๘๒๗ คณะเกษตร
น.ส.เปรมวดี เทพวงศ์
พ.๐๘๗๗ คณะประมง
น.ส.อารีรัตน์ ปิ่นทอง
พ.๐๔๑๐ คณะมนุษยศาสตร์
นายบารมี อริยะเลิศเมตตา พ.๐๗๔๐ คณะมนุษยศาสตร์
นายปณิทัต หาสิน
พ.๒๘๖๙ คณะวิทยาศาสตร์
นายธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล พ.๒๖๕๕ คณะเศรษฐศาสตร์
นายกรกิต ชุ่มกรานต์
พ.๓๓๕๓ คณะสังคมศาสตร์
สพ.ญ.วราพร พิมพ์ประไพ พ.๑๘๒๘ คณะสัตวพทยศาสตร์

๒๙ น.ส.มณฑาทิพย์ คงมี
พ.๒๗๓๕
๓๐ น.ส.วลีพรรณ กันเนื่อง
พ.๑๕๕๔
๓๑ น.ส.อรวรรณ วัชนุภาพร
พ.๑๓๓๒
๓๒ น.ส.กิติยา ทัศนะบรรจง
พ.๑๒๕๘
๓๓ น.ส.นรารัก บุญญานาม
พ.๐๓๒๒
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน ๘ ราย
๓๔ ผศ.สุนทรา โตบัว
พ.๑๔๕๔
๓๕ ผศ.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ พ.๐๙๘๒
๓๖ ผศ.สุภาณี
พ.๑๘๒๙
หาญพัฒนะนุสรณ์
๓๗ ผศ.วิน สุรเชษฐพงษ์
พ.๐๓๒๕
๓๘ ผศ.ชูศรี บัณฑิตวิไล
พ.๐๘๕๖

ดํารงตําแหน่ง
ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร
ฟิสิกส์

ตั้งแต่วันที่คณะ
รับเรื่อง/วันที่แต่งตั้ง
ให้ดํารง ตําแหน่ง
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

คหกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมประมง
ภาษาฝรั่งเศส
ปรัชญา
เคมี
เศรษฐศาสตร์
ไทยศึกษา
สัตวแพทย์
สาธารณสุข
กีฏวิทยา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิทยาการคอมพิวเตอร์
บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์

ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

จุลชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

พืชไร่
ภาษาไทย
วิศวกรรมเคมี

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

วิศวกรรมโยธา
พืชสวน

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
๓๙ ผศ.สุตเขตต์ นาคะเสถียร พ.๑๒๑๑ คณะเกษตร
๔๐ ผศ.พุทธชาติ โปธิบาล
พ.๐๒๐๐ คณะมนุษยศาสตร์
๔๑ ผศ.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา พ.๑๒๘๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตําแหน่งศาสตราจารย์ จํานวน ๔ ราย
๔๒ รศ.สุวิมล สัจจวาณิชย์
พ.๑๓๐๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔๓ รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย
๐๒๗๒ คณะเกษตร

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

- ๓๑ -

ลําดับ

รายชื่อ

ตําแหน่ง
เลขที่

สังกัด

ดํารงตําแหน่ง
ในสาขาวิชา

๔๔

รศ.สุภาวดี พุ่มพวง

พ.๐๓๒๐ คณะประมง

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

๔๕

รศ.นธกฤต วันต๊ะเมล์

พ.๐๒๗๕ คณะมนุษยศาสตร์

นิเทศศาสตร์

ตั้งแต่วันที่คณะ
รับเรื่อง/วันที่แต่งตั้ง
ให้ดํารง ตําแหน่ง
๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่
ได้รับผลงานทาง
วิชาการฉบับแก้ไข
สมบูรณ์
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารงานบุคคล และเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน
๒. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทนตําแหน่งที่ว่าง ในคณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๔ ส่วนงาน ได้แก่
- แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
- แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์
- แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พีรเดช ทองอําไพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
- แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อมเรศ ภูมิรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๔. อนุ มั ติ แ ผนวิ เคราะห์ อั ต รากํ า ลั ง ระยะ ๔ ปี ในการพิ จ ารณาต่ อ เวลาราชการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะเกษตร กําแพงแสน
๕. อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. อนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม และขออนุมัติยกเลิกการใช้หลักสูตร
ร่วม จํานวน ๗ หลักสูตร
๗. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
๕๔ หลักสูตร
๘. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๑๑ หลักสูตร

- ๓๒ ๙. อนุ มั ติ ป รับ ปรุ งแผนที่ แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้จ าก
หลักสูตรสู่รายวิชา และตัวบ่งชี้ของหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐. อนุมัติให้คณะเข้าร่วมโครงการนําร่องการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ
ระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) จํานวน ๙ คณะ ๒๓ สาขาวิชา
๑๑. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓ รายวิชา และแนวปฏิบัติกรณี
เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
๑๒. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงรายวิชา และใช้รายวิชาร่วม จํานวน ๑๑ รายวิชา
๑๓. อนุมัติเพิ่มวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๔. อนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๕. อนุ มั ติ เพิ่ ม รายวิ ช าเฉพาะเลื อ ก/รายวิ ช าเลื อ กในหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๖. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรแยกเล่ม) ให้สอดคล้องกับต้นสังกัดรายวิชา
๑๗. อนุ มั ติ เปิ ด ชุ ด วิ ช าใหม่ ในหมวดวิช าเฉพาะเลื อ กสํ าหรับ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จํานวน ๑ ขุดวิชา
๑๘. อนุ มั ติ แ ก้ ไขการพิ ม พ์ ค ลาดเคลื่ อ นในหมวดเฉพาะในหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๙. อนุมัติแก้ไขการพิมพ์คลาดเคลื่อน โดยขอให้ระบุวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน จํานวน
๒๒ รายวิชา และแก้ไขการพิมพ์ชื่อรายวิชาคลาดเคลื่อน จํานวน ๑ รายวิชา
๒๐. อนุมัติแก้ไขการพิมพ์รหัสวิชาคลาดเคลื่อนและเพิ่มเติมข้อมูลของรายวิชาภาษาจีนในคู่มือ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒๑. อนุมัติแก้ไขการพิมพ์ชื่อรายวิชาคลาดเคลื่อนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๒. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘ จํานวน ๑๖๙ คน
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ

- ๓๓ ๕.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักการ แนวทาง และการตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ
ด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่าด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) กําหนดกลยุทธ์ที่สําคัญโดยให้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งถือเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสร้างมาตรการหรือกลไกการดําเนินงานให้มีความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ รวมถึงให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้อํานาจตามตําแหน่ง
หน้ าที่ โดยชอบด้ วยกฎหมาย ลดการใช้ ดุล พิ นิจ ในการปฏิ บั ติงาน มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสํ านั ก งาน
ตรวจสอบภายใน จึงได้กําหนดหลักการ แนวทาง และการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักการ แนวทาง และการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลงวันที่ ๓๐
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
การประชุม
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ
๕.๓ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารอัตรากําลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาการบริหารอัตรากําลังภาพรวมของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น
บัดนี้ กองแผนงานได้ดําเนินการจัดทําสรุปรายงานการประชุมและดําเนินการแก้ไขตามที่
คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แก้ไขและรับรองรายงานการประชุมผ่านการแจ้งเวียนแล้ว
ประธานฯ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารอั ต รากํ าลั ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ประชาสัมพันธ์ KULife Mobile Application
ผู้ อํ า นวยการสํ านั ก บริก ารคอมพิ ว เตอร์ แจ้ งประชาสั ม พั น ธ์ KULife Mobile Application
เวอร์ชั่น ๑.๒ ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างสํานักบริการคอมพิวเตอร์และกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพิ่มการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศแก่บุคลากรเพิ่มเติมจากการให้บริการเรียกดูใบแจ้งเงินเดือนและข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน เช่น
ข้อมูลด้านประวัติส่วนตัว การศึกษา ที่อยู่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตําแหน่งและอัตราเงินเดือน ตําแหน่งทางการ

- ๓๔ บริหาร การลาศึกษาต่อ ประวัติการลา ฝึกอบรม ดูงาน วิจัยต่างประเทศ และข้อมูลด้านบริหารงานบุคคลอื่น ๆ
ซึ่งบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และยังมีการให้บริการข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย ข้อมูลการติดต่อของบุคลากร คณะ และหน่วยงาน ข่าวสารกิจกรรมสําคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด Application ดังกล่าวได้ที่ Google Play Store
-----------------------------เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ นาฬิกา
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ผู้จดรายงานการประชุม
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