สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑.๑
๑.๑.๒

๑.๑.๓

รายงานผลการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางจัดการศึกษาของ
ทราบ
สถาบันอุดมศึกษาในสถานการณการแพรกระจายเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญสมัคร ทราบ
เขารวมเปนหนวยงานจางงานตามโครงการจางงานประชาชนที่ไดรบั
ผลกระทบจากสถานการณการระบาด COVID-19 ระยะที่ ๒
การสนับสนุนกิจกรรมโครงการเพือ่ บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคใหกบั
ทราบ
ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรคไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ
๑.๒.๑

การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ทราบ

-

-

-

๑.๒.๒

สรุปผลการประชุมหารือเกี่ยวกับการดูแล นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาในสถานการณการแพรกระจายเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และการประชุมครั้งที่
๔/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรการและแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในชวงระหวางสถานการณ COVID-19 และภายหลังสถานการณคลีค่ ลาย

ทราบ

-

-

-

ทราบ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม ก.บ.ม.
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓)

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๑.๒.๓

๑.๒.๔

วาระที่
๑.๒.๕

๑.๒.๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
แนวทางการพิจารณาการใชจายเงินกู ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท เพื่อฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดตอ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
การเตรียมการและการบริหารงบประมาณในบริบทใหม

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

รับรองรายงานการประชุมโดยไมมขี อแกไข

-

-

-

จัดทําบันทึกแจงมติ
รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ/ผอ.สํานักงาน
ประกันคุณภาพ/
ผอ.กองแผนงาน/
ผอ.สํานักงานอธิการบดี
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
ผอ.กองยานพาหนะ อาคาร
และสถานที/่ ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย

ฝายเลขานุการ

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๔๘๒๔
ลว. ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓

ฝายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๔๘๒๖
ลว. ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๒๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

การขออนุมัติหลักการแนวทางบูรณาการงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย
คณะ/หลักสูตร เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพบัณฑิต ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติหลักการตามเสนอ

๔.๒

การขออนุมัติหลักเกณฑการนํารถผานเขาออกบริเวณมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร สวนกลาง บางเขน

อนุมัตติ ามเสนอ

๒

วาระที่

เรื่อง

๔.๓

การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย
การกําหนดหลักเกณฑการชวยเหลือผูปฏิบตั ิงานเพื่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเปน
ผูถูกกลาวหา ผูตองหา จําเลย หรือเปนผูถูกฟองคดีอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๔

การเลือกผูแทน ก.บ.ม. เพื่อเสนอชื่อเปนกรรมการสรรหาคณบดี

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขขอความ
ในรางขอบังคับฯ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาตอไป ดังนี้
ขอ ๔ (๒) ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่พนจากการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปแลว แตเปนผูถูกกลาวหา
ผูตองหา จําเลย หรือเปนผูถูกฟองคดี อันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติงานตามหนาที่
ขอ ๖ วรรคสอง หนังสือรับรองดังกลาว จะตองระบุ
จํานวนเงินที่มหาวิทยาลัยตองชดใชใหแกพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล เมื่อผูปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยผิดสัญญาประกัน และใหเปนไป
ตามแบบแนบทายขอบังคับนี้
ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปน หรือกรณีที่
ขอบังคับนี้มิไดกําหนดไว ใหอธิการบดีมีอํานาจออก
ประกาศโดยไมขัดแยงกับขอบังคับนี้ และวินิจฉัย
สั่งการไดตามเห็นสมควร แลวรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มีมติใหกําหนดวิธีการเลือกโดยการเสนอชื่อ ซึ่งประธาน
ไดเสนอชื่อผูบริหารสวนงานเปนกรรมการ โดยที่ประชุม
พิจารณาแลว เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ ดังนี้
๑. กรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร ไดแก
- รองอธิการบดีฝา ยวางแผน
- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร

๓

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

กองการเจาหนาที่

-

-

กองการเจาหนาที่

-

วาระที่

เรื่อง

๔.๔
(ตอ)

๔.๕
๔.๖

๔.๗
๔.๘
๔.๙

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
นักวิจัย ระดับชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ
โดยการคัดเลือก ๗ สวนงาน จํานวน ๑๗ ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภท
คณาจารยประจําเต็มเวลาตามคุณวุฒิที่ไดรับสูงขึ้น จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติตดั โอนตําแหนงและอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
การพิจารณาลดหยอนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําภาคตน
พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒. กรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
ไดแก
- รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
อนุมัติตามเสนอ

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ โดยใหแกไขอายุในแบบขอมูลประกอบ
การพิจารณาการบรรจุตําแหนงอาจารย รายที่ ๖
นายรังสรรค สมรูป จากอายุ ๒๘ ป เปน ๓๖ ป
อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

ฝายเลขานุการ

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๔๘๒๕
ลว. ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓

เห็นชอบในหลักการลดหยอนอัตราคาธรรมเนียม
จัดทําบันทึกแจงมติ
การศึกษา ประจําภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๓
รองอธิการบดีฝายวิชาการ/
ตามที่คณะ/วิทยาเขตเสนอ และขอใหสํานักบริหาร
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา
การศึกษาดําเนินการรวบรวมขอมูลการลดหยอยอัตรา
คาธรรมเนียมใหครบถวนทุกหลักสูตร แลวนําไป
วิเคราะหและสรุปจํานวนเงินที่ใชตอคนตอหลักสูตร
และในภาพรวมมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทําแนวทางการ
ลดหยอยอัตราคาธรรมเนียมสําหรับชวยเหลือนิสติ
ที่ครอบครัวไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป

๔

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

๕.๒

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.มก.) จัดทํา ทราบ
โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพตนฉบับบทความวิจัย จํานวน ๒ โครงการ
ไดแก โครงการการเพิ่มจํานวนตนฉบับเชิงรุกเพื่อตีพิมพในระดับนานาชาติ
(โครงการแปลเปเปอร) และโครงการการเพิม่ จํานวนตีพิมพเพื่อการแขงขัน
ในลําดับ ๑ ใน ๕ ของประเทศ (โครงการเพิ่มตีพิมพ)
สํานักบริหารการศึกษา ไดรายงานขอมูลการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
ทราบ
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา
๒๕๖๓ TCAS รอบที่ ๒ โควตา และ TCAS รอบ ๓ รับตรงรวมกัน
(Admission ๑)

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง

๕

