สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 8/๒๕๖๒
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑.๑

มาตรการและแนวทางการเฝาระวังดูแลภาวะซึมเศราและการฆาตัวตาย
ของนิสิตและบุคลากร

๑.๑.๒

รายงานสถานการณสุขภาวะนิสิตและกระบวนการดูแลสวัสดิภาพนิสิต

ทราบ

-

-

-

1.1.3

การกําหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจําสวนงานของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรใหม
กําหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร
ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ในวันอาทิตยที่ ๑๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

-

1.1.4

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ
๑.๒.๑

ประกาศแตงตั้งให พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ทราบ

๑.๒.๒

ประกาศแตงตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ทราบ

-

-

-

๑.๒.๓

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๕/๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายและมอบ
อํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
การประชุมชี้แจงการจัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หองประชุมชั้น ๒ อาคาร ๒๕ ป สํานักงบประมาณ
โดย นายเดชาภิวัฒน ณ สงขลา ผูอ ํานวยการสํานักงบประมาณ

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๑.๒.๔
๑.๒.๕

วาระที่
๑.๒.๖

เรื่อง

การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
และหลักเกณฑการปรับปรุงคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสํานักงบประมาณไดนําเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
1.2.7 ระเบียบวาดวยการโอนงบประมาณรายจายบูรณาการ และงบประมาณ
รายจายบุคลากรระหวางหนวยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหใช
บังคับตั้งแตวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป
1.2.8 ระเบียบวาดวยการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป
1.2.9 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เรื่อง การจัดลําดับ
ความสําคัญของแผนงานเพื่อกําหนดกรอบงบประมาณดานการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หองประชุมจูปเ ตอร ๔ - ๕ อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยมี นายสุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการกระทรวง อว. เปนประธาน
การประชุม
1.2.10 คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลางไดมหี นังสือ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แจงเรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการ
จัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
1.2.11 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แจงที่ประชุมทราบการเปลีย่ นแปลงของงบประมาณวิจยั ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

๒

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ครั้งที่ 7/๒๕๖๒ วันจันทรที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รับรองรายงานการประชุมโดยไมมขี อแกไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

๔.๒

๔.๓

๔.๔

การขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยบูรณาการศาสตร

มีมติเห็นชอบการจัดตั้งวิทยาลัยบูรณาการศาสตร
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป โดยมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข
รายงานการวิเคราะหและจัดตั้งวิทยาลัยบูรณาการ
ศาสตร กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
(รายละเอียดตามรายงานการประชุม ก.บ.ม.
ครั้งที่ 8/2562)
การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ สํานักทะเบียนและประมวลผล เปน สํานักบริหาร มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล เปน สํานักบริหารการศึกษา (Office
การศึกษา และปรับโครงสรางองคกร
of Education Administration) และเห็นชอบ
การปรับโครงสรางองคกร (รายละเอียดตาม
รายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2562)
การขออนุมัติกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาตอไป
จํานวน 42 ตัวบงชี้
การขออนุมัติหลักการแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทํา
ฐานขอมูลดานทุนนิสิต

อนุมัตหิ ลักการตามเสนอ

๓

จัดทําบันทึกแจงมติ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ/
ประธานคณะกรรมการ
หลักสูตรบูรณาการศาสตร
แหงแผนดินฯ/ผอ.สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล

ฝายเลขานุการ

บันทึกที่ อว 6501.
0201/370
ลว. 20 ส.ค. 2562

จัดทําบันทึกแจงมติ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียน
และประมวลผล/
ผอ.กองแผนงาน

ฝายเลขานุการ

บันทึกที่ อว 6501.
0201/371
ลว. 20 ส.ค. 2562

จัดทําบันทึกแจงมติ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย/
รักษาการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
จัดทําบันทึกแจงมติ
รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ

ฝายเลขานุการ

บันทึกที่ อว 6501.
0201/369
ลว. 20 ส.ค. 2562

ฝายเลขานุการ

บันทึกที่ อว 6501.
0201/368
ลว. 20 ส.ค. 2562

วาระที่
๔.๕

๔.๖

๔.๗
๔.๘

๔.๙

เรื่อง
การขออนุมัติหลักเกณฑการใหเงินรางวัลผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๒)

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัตติ ามเสนอ

งานที่ตองดําเนินการ

-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร/ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย
การขออนุมัติหลักการใหบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) เชาพื้นที่สํานัก อนุมัติตามเสนอ
จัดทําบันทึกแจงมติ
สงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
รองอธิการบดีวิทยาเขต
กําแพงแสน/ผอ.สํานักสงเสริม
และฝกอบรม กําแพงแสน/
ผอ.สํานักงานทรัพยสิน
รองอธิการบดีฝายพัฒนาเชิงยุทธศาสตรและสื่อสาร
การขออนุมัติกําหนดอัตราการจัดสรรผลประโยชนจากการเชาที่ดินและ
องคกร ขอถอนวาระ เพื่อนําไปพิจารณาใหม
อาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
อีกครั้งรวมกับทุกวิทยาเขต
กําแพงแสน
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาสมนาคุณคณะกรรมการพิจารณาทุน
อนุมัติตามเสนอ
-จัดทําประกาศ มก.
สนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร/ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาบริการงานจัดพิมพและถายเอกสารของ
อนุมัติตามเสนอ
-จัดทําประกาศ มก.
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
ผูอํานวยการสถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
๔

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ฝายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. 16 ส.ค. 2562
-บันทึกที่ อว 6501.
0201/286
ลว. 19 ส.ค. 2562

ฝายเลขานุการ

บันทึกที่ อว 6501.
0201/367
ลว. 20 ส.ค. 2562

-

-

ฝายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑6 ส.ค. ๒๕๖๒
-บันทึกที่ อว 6501.
0201/286
ลว. 19 ส.ค. 2562

ฝายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว 16 ส.ค. 2562
-บันทึกที่ อว 6501.
0201/287
ลว. 19 ส.ค. 2562

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๐

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาตอบแทน คาสมนาคุณ และคาใชจายตาง ๆ
ในการดําเนินการโครงการเรียนลวงหนาออนไลน ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

อนุมัติตามเสนอ

๔.๑๑

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษ สําหรับนิสติ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

อนุมัติตามเสนอ

๔.๑๒

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาใชจายตาง ๆ
ในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการทุนเอราวัณ
กรุงเทพมหานคร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติตามเสนอ

๔.๑๓

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา

๔.๑๔
๔.๑๕
๔.๑๖

อนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ
นิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและ
ระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคุณสมบัติ เห็นชอบตามเสนอ
หลักเกณฑ วิธีการ แตงตั้ง และถอดถอนผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย
เกียรติคณ
ุ
การพิจารณาใหความเห็นชอบผูส มควรไดรับการตอเวลาราชการใหแก
เห็นชอบตามเสนอ
ขาราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จํานวน 1 ราย
การขออนุมัติการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการประเภท อนุมัติตามเสนอ
คณาจารยเต็มเวลาที่เกษียณอายุ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จํานวน 11 ราย
๕

งานที่ตองดําเนินการ
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
ผูอํานวยการสํานักทะเบียน
และประมวลผล/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ คณบดี
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ฝายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. 16 ส.ค. 2562
-บันทึกที่ อว 6501.
0201/285
ลว. 19 ส.ค. 2562

ฝายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. 16 ส.ค. 2562
-บันทึกที่ อว 6501.
0201/282
ลว. 19 ส.ค. 2562
-ประกาศ มก.
ลว. 16 ส.ค. 2562
-บันทึกที่ อว 6501.
0201/283
ลว. 19 ส.ค. 2562
-

ฝายเลขานุการ

-

-

กองการเจาหนาที่

-

-

กองการเจาหนาที่

-

-

กองการเจาหนาที่

-

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๗

การขออนุมัติกําหนดชื่อตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักจิตวิทยา
การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตําแหนงนักวิจัย
การพิจารณาเลือกผูแทน ก.บ.ม. เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการพิจารณา
เงินเพิ่มสําหรับ ตําแหนงที่มเี หตุพเิ ศษสําหรับผูด ํารงตําแหนงนิติกร
จํานวน 2 ราย
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ
ประเภทนักวิจัย ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ จํานวน 3 ราย
การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ
ประเภทคณาจารยประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน 13 ราย
การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและชวยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน 5 ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภท
คณาจารยประจําเต็มเวลา ตามคุณวุฒิที่ไดรับสูงขึ้น จํานวน 3 ราย
การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (ลับ)
จํานวน 1 ราย
การขออนุมัติหลักเกณฑการออกวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเกียรติบัตร

๔.๑๘
๔.๑๙

๔.๒๐
๔.๒๑
4.22
4.23
4.24
4.25

4.26

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

มีมติแตงตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนกรรมการ
ลําดับที่ 2

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

เห็นชอบตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
/ผอ.สํานักงานกฎหมาย/
ผอ.สํานักงานบริการวิชาการ
-จัดทําบันทึกแจงมติ
คณบดีคณะสิ่งแวดลอม

ฝายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. 16 ส.ค. 2562
-บันทึกที่ อว 6501.
0201/284
ลว. 19 ส.ค. 2562

ฝายเลขานุการ

บันทึกที่ อว 6501.
0201/366
ลว. 20 ส.ค. 2562

อนุมัติตามเสนอ

การขออนุมัติหลักการเบื้องตนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและวิจัย อนุมัติในหลักการตามเสนอ
ของคณะสิ่งแวดลอม สูม หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
๖

วาระที่

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1

5.2

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่
ทราบ
๗/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดมมี ติอนุมตั ิ
ขอบังคับ ระเบียบ เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา กําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
๑. อนุมัติรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ....
๒. อนุมัติรางระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหาร
ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ....
๓. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙ (หลักสูตรใชรวม)
๔. อนุมัติเปดรายวิชาใหม และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา
๕. อนุมัติปริญญาแกผสู ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙ จํานวน ๔๙๐ คน
๖. เห็นชอบผูเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ไมผาน
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๑ ราย คือ คณะวิทยาการจัดการ
๗. เห็นชอบผูเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย ไมผา นตาม
เกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๒ ราย คือ คณะบริหารธุรกิจ
และคณะวิศวกรรมศาสตร
๘. อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดาํ รงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑๙ ราย รองศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย
และศาสตราจารย จํานวน ๔ ราย ตั้งแตวันที่คณะรับเรื่อง รวมจํานวน
๒๔ ราย
สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดจัดทําโครงการประเมินสมรรถนะดานการ
ทราบ
ใชงานดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใหนิสิตชั้นปที่ ๓ - ๔ รวมทดสอบ
สมรรถนะดานการใชงานดิจิทัล ในระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๓๐๐ คน แบงเปน ๔ รอบ

๗

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

วาระที่

เรื่อง

5.3

รายงานผลการจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบของ
สํานักงานการตรวจสอบเงินแผนดิน ผูอํานวยการกองคลัง ขอใหสวนงาน
ที่เกี่ยวของจัดสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ไปยังกองคลัง ภายในวันที่ ๑๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล แจงกําหนดการจัดพิธี
ทราบ
เชิดชูเกียรติบณ
ั ฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๒ วันอาทิตยที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ –
๑๓.๐๐ น. ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี
การมอบเหรียญบัณฑิตเกียรตินิยมที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ การมอบเหรียญแก
บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และการมอบเหรียญแกบัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับสอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร แจงการจัดงาน Animation Concert
ทราบ
วัฒนธรรมนําไทย ครั้งที่ ๒ สายน้าํ แหงชีวิต กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่
๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ภายในงานจะมี
การบรรเลงดนตรี โดย Kasetsart Wind Symphony วงดุริยางค
เครื่องลมแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และขอเชิญผูบริหารทุกทาน
รวมงาน การแตงกาย ชุดไทย ชุดไทยประยุกต หรือชุดสุภาพ

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1

6.2

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง

๘

