สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันจันทรที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรือ่ งแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑.๑

การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ทราบ

-

-

-

๑.๑.๒

การดําเนินการเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ
๑.๒.๑
๑.๒.๒

๑.๒.๓

๑.๒.๔

๑.๒.๕

หลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางกอน (เพิ่มเติม)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักสงเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ชดใชเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางกอน
ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ใหสว นราชการและหนวยงานเรงรัด
ดําเนินการปองกัน ควบคุม แกไขปญหา และบรรเทาผลกระทบจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
แนวปฏิบัติของนิสิตและบุคลากรเนื่องจากสถานการณการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019 :
COVID-19)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเฝาระวัง
สุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะอนุกรรมการระดับวิทยาเขต

วาระที่
๑.๒.๖
๑.๒.๗

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติด
ทราบ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19)
รับทราบมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ทราบ
๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดมีมติอนุมตั ิเรื่อง
เกี่ยวกับการบริหารงาน ขอบังคับ ระเบียบ และเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
๑. เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. อนุมัตริ างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยหลักเกณฑ
การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. ....
๓. อนุมัตริ างขอระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการใหบริการ
ทางวิชาการ พ.ศ. ....
๔. อนุมัตริ างขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหาร
งานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
๕. อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริการ
งานสําหรับบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. ....
๖. อนุมัติปรับโครงสรางหนวยงานภายในคณะมนุษยศาสตร
๗. อนุมัติโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
(ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
๘. อนุมัติหลักสูตรใหม จํานวน ๓ หลักสูตร
๙. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓๘ หลักสูตร
๒

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

วาระที่

เรื่อง

๑.๒.๗
(ตอ)

๑๐. อนุมัตเิ ปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๑๗ หลักสูตร
๑๑. อนุมัตปิ ดหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร
๑๒. อนุมัตเิ พิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๓. อนุมัติแกไขจํานวนหนวยกิตในกลุม สาระภาษากับการสื่อสารผิด
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๔. อนุมัติเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตผิ ูเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๕. อนุมัติเปดรายวิชาใหม ปรับปรุงรายวิชา และปดรายวิชา
จํานวน ๑๐ รายวิชา
๑๖. อนุมัติใชรายวิชารวม จํานวน ๑ รายวิชา
๑๗. อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ จํานวน ๖๒๙ ราย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

คณบดีคณะมนุษยศาสตร เสนอขอแกไขรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วาระที่ ๔.๒ หนาที่ ๙ ถึงหนาที่ ๑๒
(รายละเอียดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และรับรองรายงาน
การประชุมตามที่แกไข
๓

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

กองการเจาหนาที่

-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงการจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุมวิชาการ

อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาตอไป

จัดทําบันทึกแจงมติ
ฝายเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๔.๒

การขออนุมัติแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๒

อนุมัติตามเสนอ

๔.๓

การขออนุมัติพื้นที่ในการติดตั้ง Solar Farm ภายในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาตอไป

จัดทําบันทึกแจงมติ
ฝายเลขานุการ
รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ/ผอ.สํานักงาน
ประกันคุณภาพ
จัดทําบันทึกแจงมติ
ฝายเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๔.๔

การขออนุมัติหลักการจัดทํากิจกรรมการจัดพื้นที่จําหนายผลิตผลทางการ
เกษตรเพื่อรองรับและกระจายสินคาจากเกษตรกร ศูนยวิจัยขาวโพดและ
ขาวฟางแหงชาติ คณะเกษตร

๔.๕

การพิจารณารางบันทึกขอตกลงการตออายุการใชประโยชนอาคาร
สหกรณออมทรัพย ๓๖ ป ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด

อนุมัติหลักการตามเสนอ โดยมีขอเสนอแนะใหพิจารณา
คัดเลือกและตรวจสอบสินคาที่เกษตรกรและผูสนใจ
นํามาจําหนาย โดยสินคาตองไดมาตรฐานและมี
คุณภาพเหมาะสมกับราคา รวมถึงเพิ่มหลักสุขาภิบาล
อาหารในการประกอบกิจกรรมดังกลาวเพื่อใหถูกหลัก
อนามัยดวย
มีมติใหถอนวาระนี้ออกไปกอน โดยขอใหนําไป
พิจารณาทบทวนใหมอีกครั้ง เนื่องจากมีความ
เกี่ยวของกับกฎหมายอื่น รวมถึงการลงทุนรวมทุนกัน
และเพื่อมิใหเปนการปดกั้นโอกาสใหผูสนใจรายอื่นเขา
มาประกอบการในพื้นที่ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอมหาวิทยาลัย
๔

จัดทําบันทึกแจงมติ/
คณบดีคณะเกษตร/
ผอ.สํานักงานทรัพยสิน

ฝายเลขานุการ

จัดทําบันทึกแจงมติ
รองอธิการบดีฝายพัฒนา
เชิงยุทธศาสตรและสือ่ สาร
องคกร

ฝายเลขานุการ

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๓๐๖๖
ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓
บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๓๐๖๙
ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓
บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๓๐๖๗
ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๓๐๗๒
ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๓๐๗๐
ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓

วาระที่
๔.๖

๔.๗

๔.๘

๔.๙

๔.๑๐

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาตอบแทน และคาใชจายอื่น ๆ อนุมัติตามเสนอ
ในการดําเนินการทดสอบความรูความสามารถภาษาอังกฤษนิสติ ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๓)
เรื่อง

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

-จัดทําประกาศ มก.
ฝายเลขานุการ
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
การพิจารณารางบันทึกขอตกลงความรวมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง มีมติเห็นชอบรางบันทึกขอตกลงความรวมมือพัฒนา จัดทําบันทึกแจงมติ
ฝายเลขานุการ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระหวางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
บัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และเทคโนโลยีแหงชาติ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระหวางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเห็นควร
ใหกําหนดระยะเวลาความรวมมือ เปนเวลา ๕ ป
นับตั้งแตวันที่ทําบันทึกขอตกลงนี้ และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
การขออนุมัติเกณฑการเทียบวุฒิการศึกษาตางประเทศ ระดับการศึกษา อนุมัติตามเสนอ
-จัดทําประกาศ มก.
ฝายเลขานุการ
ขั้นพื้นฐาน
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ/
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ มีมติใหถอนวาระนี้ออกไปกอน โดยใหนํากลับไป
กองการเจาหนาที่
การเบิกจายเงินประจําตําแหนงบริหารและตําแหนงวิชาการของพนักงาน พิจารณาทบทวนตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)
แลวนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้ง
การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ เห็นชอบตามเสนอ
กองการเจาหนาที่
การจายเงินสมทบสําหรับอาจารยชาวตางประเทศ สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร

๕

ผลการดําเนินงาน
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๓๒๐๙
ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓
บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๓๐๗๑
ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๓๒๐๘
ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓
-

-

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๑

การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ๓ สวนงาน จํานวน ๔ ราย
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ
การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ
โดยการคัดเลือก จํานวน ๙ ราย
การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและชวยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๗ ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภท
คณาจารยประจําเต็มเวลา ตามคุณวุฒิที่ไดรับสูงขึ้น จํานวน ๒ ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมอํานวยการ
จํานวน ๑ ราย
การขออนุมตั ิหลักการเบิกจายคาใชจาย กรณีนสิ ิตเลื่อนการเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทางไปทํากิจกรรมทางวิชาการ อันเปนผลสืบเนื่องมาจาก
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVID-19)
การพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุมวิชาการ ประเภทคณาจารยประจํา

๔.๑๒
๔.๑๓
๔.๑๔
๔.๑๕
๔.๑๖
๔.๑๗
๔.๑๘

๔.๑๙

๔.๒๐
๔.๒๑

การพิจารณาขอความเห็นชอบ (ราง) แนวทางการบริหารอัตรากําลัง
พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติปรับแผนกลั่นกรองการรับนิสิตใหม ปการศึกษา
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ จํานวน ๗ สวนงาน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัตติ ามเสนอ

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

มีมติใหไปพิจารณากําหนดหลักเกณฑคะแนน
ภาษาอังกฤษ กรณีพิเศษใหมีความเหมาะสม
แลวนําเสนอ ก.บ.ม. อีกครั้ง
เห็นชอบตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

-

กองการเจาหนาที่

-

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาตอไป
๖

จัดทําบันทึกแจงมติ
ฝายเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๓๐๖๘
ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒

๕.๓
๕.๔
๕.๕

สรุปการสัมมนาโครงการของระบบกฎหมายการอุดมศึกษาและความ
คืบหนาของกฎหมายลําดับรอง
รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซตที่มีการสืบคนและเขาชมมากทีส่ ุด
uniRank™ (formerly 4 International Colleges & Universities or
4icu.org) ประจําเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๒๐
รายงานความกาวหนาโครงการพัฒนาคลังความรูด ิจิทัลและฐานขอมูล
จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปบญ
ั ชี พ.ศ. ๒๕๖๓
ปฏิทินการศึกษาสําหรับธนาคารหนวยกิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ทราบ
ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๗ วาระลับ
๗.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๗.๑.๑

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ) จํานวน ๒ ราย

เห็นชอบตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

๗.๑.๒

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (ลับ)
จํานวน ๑ ราย

เห็นชอบตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง

๗

