
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

   ๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเข้าวาระที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๒๒ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนระเบียบและข้อบังคับ 

ด้านการเงิน งบประมาณ และพัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ทราบ - - - 

๑.๒ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดจัดโครงการสานพลังเพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : The Series as a Public Autonomous 

University ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 

๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์  

ทราบ - - - 

๑.๓ รายงานการจัดทํางบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งการจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 

 

การขออนุมัติยุบเลิกศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกล

การเกษตรและอาหาร และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าวโพด 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ

ผู้อํานวยการศูนย์ประสาน

เพื่อการพัฒนาสู่ความ 

เป็นเลิศ

-ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก.  

  ลว. ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๑  

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๒๒๐๔ 

 ลว. ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๑ 

๔.๒ 

 

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจําปีบัญชี 

พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๑๒ เดือน) 

เห็นชอบรายงานตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับผล

การดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ที่ต่ํากว่า

เป้าหมาย (น้อยกว่าร้อยละ ๙๐) จํานวน ๒ ตัวชี้วัด 

ได้แก่ ๑) จํานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และ  

๒) จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และขอ 

ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นําไปพิจารณาทบทวนและตรวจสอบข้อมูลผลการ

ดําเนินงานดังกลา่ว ทั้งนี้ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมขอให้แจ้ง

ไปยังกองแผนงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขรายงานผลการ

ดําเนินงาน ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิจารณาต่อไป

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัย 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๒๐๕๕ 

 ลว. ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑ 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๓ 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีบัญชี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติหลักการ โดยขอให้เพิ่มเติมข้อมูลงบประมาณ

ดําเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ครบถ้วน 

ก่อนแจ้งเวียนให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายบริหารกิจการภายใน 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๒๐๕๔ 

 ลว. ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑ 

๔.๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ

ในการดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

๔ รอบที่สอง และมอบตัวนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกําแพงแสน (โครงการ วมว.มก.) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีวิทยาเขต

กําแพงแสน 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๒๑๔๗ 

 ลว. ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑ 

๔.๕ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขออนุมัติหลักการโควตาพิเศษในการรับนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเข้า

ศึกษาในสังกัดคณะในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

อนุมัติหลักการตามเสนอ ทั้งนี้ หากคณะวิชาใดประสงค์

จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม ขอให้แจ้งจํานวนรับ

นิสิตเข้าศึกษาและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาไปยัง

สํานักทะเบียนและประมวลเพื่อรวบรวมเสนอ ก.บ.ม. 

พิจารณาอนุมัติต่อไป

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๒๐๕๖ 

 ลว. ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑ 

๔.๖ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

-ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๒๑๔๖ 

 ลว. ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑ 

๔.๗ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ศรีราชา

-ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๒๑๔๔ 

 ลว. ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑ 

๔.๘ การขออนุมัติหลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

-ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๒๑๔๕ 

 ลว. ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑ 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๙ การขอความเห็นชอบเงินประจําตําแหน่งบริหารของข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา
เห็นชอบตามเสนอ - - - 

๔.๑๐ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

ให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ 
อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๑ การพิจารณาอนมุัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่ม

วิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจําโดยการคัดเลือก จํานวน ๒ ราย
อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๒ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๑๒ ราย
อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๓ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

ประเภทคณาจารย์ประจําให้ได้รับตามคุณวุฒิ จํานวน ๑ ราย
อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๔ การขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

จํานวน ๑ ราย 
อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๕ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ให้ได้รับ

ตามคุณวุฒิ จํานวน ๑ ราย
อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๖ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)

จํานวน ๓ ราย 
เห็นชอบให้ลงโทษปลดออกตามเสนอ - - - 

๔.๑๗ การพิจารณาลงโทษทางวินัยลูกจ้างประจํา (ลับ) จํานวน ๑ ราย ให้เพิกถอนคําสั่งลงโทษตามเสนอ - - - 

๔.๑๘ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ) จํานวน ๑ ราย เห็นชอบการลงโทษปลดออกตามเสนอ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผูบ้ริหาร

ส่วนงาน เรื่องเกีย่วกับการศึกษา และการอนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้ง

ตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี ้

   ๑. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกนัยารัตน์  เชี่ยวเวช เป็นผู้อํานวยการสาํนัก

ส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นต้นไป 

ทราบ - - - 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 

(ต่อ) 

   ๒. อนุมัติบรรจหุลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จาํนวน ๒ หลักสูตร  

   ๓. อนุมัติเปิดโครงการจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรสองปริญญา (Dual 

Degree) ระหว่างหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ชีวภาพ (หลักสตูรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับหลกัสูตร Doctor of Philosophy Program, 

Faculty of Science and Technology, University of Westminster 

สหราชอาณาจักร 

   ๔. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๔ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา 

จํานวน ๓ รายวิชา รวม ๗ รายวชิา 

   ๕. อนุมัตินํารายวิชา ๐๑๑๑๙๔๖๘ นโยบายสิง่แวดล้อมสําหรับการเกษตร 

เป็นรายวิชาเฉพาะเลือก ในหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   ๖. อนุมัติแก้ไขการพิมพ์ผิดรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนในหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   ๗. อนุมัติเพิ่มรายวิชา ๐๑๔๒๓๕๘๕ การจัดระบบของสตัว์ เป็นวิชา

เฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

สัตววิทยา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   ๘. อนุมัติแก้ไขการเพิ่มรายวิชาเอกเลือกในหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาเพาะเลีย้งสัตว์น้ํา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   ๙. อนุมัติแก้ไขข้อมูลการพิมพ์ผดิในรายวิชาบริการและปรับปรงุรายวิชา

ของคณะวิทยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

   ๑๐. อนุมัติปรับปรุงหลกัสูตร จาํนวน ๖ หลักสูตร

 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 

(ต่อ) 

   ๑๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร จํานวน ๑๔ หลักสูตร  

   ๑๒. อนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช 

   ๑๓. อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหนง่ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ จาํนวน ๒๗ ราย และรองศาสตราจารย์ จํานวน ๔ ราย  

รวมทั้งสิ้น ๓๑ ราย ตั้งแต่วันที่คณะรับเรื่อง    

๕.๒  สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดทําปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทราบ -จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๒๐๕๓ 

 ลว. ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑ 

๕.๓ กองคลัง ได้จัดทํารายงานงบแสดงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่ ๑ ปีบัญชี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ทราบ - - - 

๕.๔ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รายงานการติดตาม

งานวิจัยสําหรับโครงการค้างส่งรายงาน ๖ เดือนแรก และ ๖ เดือนหลัง/

ฉบับสมบูรณ์ร่าง ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณประจําปีมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) 

ทราบ - - - 

๕.๕ กองแผนงาน ได้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานของโครงการที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ทราบ - - - 

๕.๖ คณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดส่ง

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

ทราบ - - - 

๕.๗ สํานักหอสมุดได้รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลังความรูด้ิจิทัล

และฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับวิทยาเขต  

ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ทราบ - - - 



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 ศาสตราจารย์สุภา  หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ขอหารือที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

   ๑. ขอหารือเกีย่วกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบคุลากรระบบใหม่ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๙และให้นํา

ผลการประเมินไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนคา่จา้งนัน้ จากการดําเนนิงานของ    

คณะวิทยาศาสตร์พบว่า บคุลากรยังมีความเขา้ใจในวิธีการประเมินที่ไม่

ตรงกันทั้งของผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําผลการ

ประเมินไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนค่าจา้ง จงึขอนําหารือเพื่อพิจารณาแนว

ทางการดําเนินงานให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเกิดความชัดเจนในการ

ปฏิบัติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ๒. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชัน้นําโลก World University Ranking  

โดยเสนอที่ประชมุพิจารณากาํหนดเป้าหมายในการยกอันดับ และ/หรือรักษา

อันดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 

เนื่องจากพบว่าผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจาํปี ค.ศ. ๒๐๑๘ 

อันดับมหาวิทยาลัยไทยส่วนใหญ่อันดับคงที่และตกลงจากอันดับในปีที่ผ่านมา

- ที่ประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกัน โดยพบว่าหลายส่วนงาน

มีปัญหาเช่นเดียวกับคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบกับ 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างของบคุลากร 

(พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยน

สถานภาพ) ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบแรกในวันที่ 

๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กองการเจ้าหน้าที่จะเปิดระบบ

เลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างให้ทุกส่วนงานเริ่มดําเนินการ

กรอกข้อมูลในวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และปิดระบบ

ในวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีระยะเวลากระชั้น

อาจสง่ผลให้ไม่สามารถดําเนนิการได้ทัน ที่ประชุมจึงมีมติ

ให้ทุกส่วนงานดําเนินการประเมินการปฏิบัติงานของ

บุคลากรตามหลักเกณฑ์เดิมและนําผลการประเมินมาใช้

ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างในครั้งนี้

ก่อน  สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตามระบบใหม่  

ขอให้กองการเจ้าหน้าที่สรุปความคืบหน้าการดําเนินงาน 

จุดแข็ง/จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งนําเสนอ

แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานให้เกิดความเข้าใจ

ตรงกันและเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ  

 

- ประธานฯ ขอรับเรื่องดังกล่าวไว้และจะพิจารณาตั้ง

คณะกรรมการเพื่อดําเนินการในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยต่อไป 

- - - 

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง  


