สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันจันทรที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรือ่ งแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑.๑

มาตรการเยียวยาสังคมและอุดมศึกษาสูภัย COVID-19 ของที่ประชุม
อธิการบดี

ทราบ

-

-

-

๑.๑.๒

นโยบายการดําเนินการเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ทราบ

-

-

-

๑.๑.๓

การติดตามงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของรัฐบาล

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ
๑.๒.๑
๑.๒.๒

๑.๒.๓

๑.๒.๔
๑.๒.๕
๑.๒.๖

แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
รายงานสรุปเรื่องการกําชับใหสวนงานถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
กรณีการตรวจสอบและจัดเตรียมความพรอมในการดําเนินการแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ของสวนราชการในสังกัด
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผูทรงคุณวุฒิ
การตรวจสอบรายงานการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายงานสรุปยอดงบประมาณเหลือจายของงบอุดหนุนสวนกลาง
มหาวิทยาลัย เพื่อใชรองรับผลกระทบจากวิกฤตไวรัส COVID-19

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
รับรองรายงานการประชุมโดยไมมขี อแกไข
เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ดังนี้
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ก.บ.ม.) วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ก.บ.ม.) วาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ก.บ.ม.) วาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ก.บ.ม.) วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

การขออนุมัติปรับโครงสรางสํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาตอไป

จัดทําบันทึกแจงมติ
ฝายเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๔.๒

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาดําเนินการจัดพิมพบทความในวารสาร
มนุษยศาสตรวิชาการ คณะมนุษยศาสตร

อนุมัตติ ามเสนอ โดยมีขอเสนอแนะใหคณะมนุษยศาสตร
ไปพิจารณากําหนดหลักเกณฑสนับสนุนคาใชจายใน
การดําเนินการจัดพิมพบทความในวารสารวิชาการ
ใหสามารถเบิกจายจากเงินกองทุนวิจัยของคณะได
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีการตีพมิ พเผยแพรผลงาน
เพิ่มมากขึ้น

-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย

๒

ฝายเลขานุการ

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๔๒๘๓
ลว. ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓
-ประกาศ มก.
ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๔๔๗๕
ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๖๓

วาระที่

เรื่อง

๔.๓

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาตอบแทนในการใหคําปรึกษาการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสูค วามเปนเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๔.๔

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

๔.๕

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ คาตอบแทน และ
คาใชจายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตร
นานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ

๔.๖

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตรา
คาใชจายตาง ๆ ของโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
ภาคพิเศษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
๑. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติตามเสนอ

งานที่ตองดําเนินการ

-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ/ผอ.สํานักงาน
ประกันคุณภาพ/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
อนุมัติตามเสนอ
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ/ผอ.สํานักงาน
ประกันคุณภาพ/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
อนุมัติตามเสนอ
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
อนุมัติในหลักการ โดยมีขอสังเกตเรื่องอัตราคารักษา -จัดทําบันทึกแจงมติ
สถานภาพนิสิต ที่โครงการกําหนดจัดเก็บภาคการศึกษา คณบดีคณะสถาปตยกรรมละ ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งนอยกวาอัตราที่มหาวิทยาลัย
ศาสตร
จัดเก็บในภาคปกติ และโครงการพิเศษอื่น ๆ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา จึงขอใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรนําไป
๓

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ฝายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๔๔๘๔
ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๖๓

ฝายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๔๔๘๔
ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๖๓

ฝายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๔๔๘๒
ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๖๓

ฝายเลขานุการ

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๔๒๘๒
ลว. ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓

วาระที่

เรื่อง

๔.๖
(ตอ)

นวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ (หลักสูตรแผน ก แบบ ก ๑) คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับนิสติ ที่เขาศึกษาตั้งแต
ภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนตนไป
๒. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
นวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ (หลักสูตรแผน ก แบบ ก ๒ และหลักสูตร
แผน ข) คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับ
นิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนตนไป
๓. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ คาตอบแทน และคาใชจายอื่น ๆ ในการ
บริหารโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร (ภาคพิเศษ)
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

๔.๗

๔.๘

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พิจารณาทบทวนอัตราคารักษาสถานภาพนิสิตอีกครั้ง
แลวแจงผลการพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยทราบ
เพื่อดําเนินการออกประกาศตอไป

อนุมัติตามเสนอ

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

-จัดทําประกาศ มก.
ฝายเลขานุการ
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
คณบดีคณะศิลปะศาสตร
และวิทยาศาสตร/ผอ.สํานัก
บริหารการศึกษา/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-จัดทําประกาศ มก.
ฝายเลขานุการ
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
รักษาการแทนคณบดี
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร/
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาใชจายตาง ๆ
อนุมัติตามเสนอ
ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดิน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สําหรับนิสติ โครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ
สืบสาน ร.๙ เพื่อเกษตรกรรุนใหม วิทยาลัยบูรณาการศาสตร

๔

ผลการดําเนินงาน

-ประกาศ มก.
ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๔๔๘๑
ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๖๓

-ประกาศ มก.
ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๔๔๘๓
ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๖๓

วาระที่

เรื่อง

๔.๙

การขออนุมัติตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การขออนุมัติตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการประเภท
คณาจารยเต็มเวลาที่เกษียณอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การพิจารณาเลือกผูบริหารเปนกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือก
ผูบริหารฝายสนับสนุน จํานวน ๙ ตําแหนง รวมทั้งสิ้น ๑๘ คน ดังนี้

๔.๑๐
๔.๑๑

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เห็นชอบตามเสนอ

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

กองการเจาหนาที่

-

เห็นชอบตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

สํานักงานอธิการบดี จํานวน ๒ ตําแหนง ประกอบดวย
๑. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ กรรมการคัดเลือก
ดังนี้
- รองอธิการบดีฝายวางแผน
- คณบดีคณะสังคมศาสตร
- คณบดีคณะศึกษาศาสตร
มอบหมายให ผูชวยอธิการบดี นายสัตวแพทย
เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ ทําหนาที่เลขานุการ
๒. ผูอํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
กรรมการคัดเลือก ดังนี้
- รองอธิการบดีฝายการเงิน
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
- คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
คณะ สถาบัน สํานัก ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน จํานวน 5 ตําแหนง ประกอบดวย
๑. หัวหนาสํานักงานเลขานุการวิทยาลัยบูรณาการศาสตร
กรรมการคัดเลือก ดังนี้
- คณบดีคณะเกษตร
- ผูอํานวยการสํานักบริหารการศึกษา
๒. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะวนศาสตร
กรรมการคัดเลือก ดังนี้

-

กองการเจาหนาที่

-

๕

วาระที่
๔.๑๑
(ตอ)

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- คณบดีคณะประมง
- คณบดีคณะสิ่งแวดลอม
๓. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการคัดเลือก ดังนี้
- คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
- ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
๔. หัวหนาสํานักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก. กรรมการคัดเลือก ดังนี้
- ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร
๕. หัวหนาสํานักงานเลขานุการสํานักหอสมุด
กรรมการคัดเลือก ดังนี้
- คณบดีคณะวนศาสตร
- ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร
คณะ สถาบัน สํานัก ในวิทยาเขตกําแพงแสน
จํานวน ๒ ตําแหนง ประกอบดวย
๑. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน
กรรมการคัดเลือก ดังนี้
- คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
๒. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน กรรมการคัดเลือก ดังนี้
- คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา
๖

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๒

การพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกผูส มควรไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูบริหารฝายสนับสนุน
๑. ตําแหนงที่มผี ูสมัครและผานการคัดเลือก จํานวน ๑ ตําแหนง ดังนี้
ตําแหนงผูอํานวยการกองบริหารวิชาการและนิสติ สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นางสาวพัทริยา ศุภอุดร สังกัด
กองบริหารวิชาการและนิสติ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
๒. ตําแหนงที่ไมมีผสู มัคร จํานวน ๓ ตําแหนง ประกอบดวย
๒.๑ หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
๒.๒ หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
๒.๓ ผูอํานวยการกองบริการกลาง สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภท
นักวิจัย ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ๓ สวนงาน จํานวน ๕ ราย
การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
และชวยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๔ สวนงาน จํานวน ๔ ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภท
คณาจารยประจําเต็มเวลา ตามคุณวุฒิที่ไดรับสูงขึ้น จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติตดั โอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติตดั โอนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ราย

๔.๑๓
๔.๑๔
๔.๑๕
๔.๑๖
๔.๑๗
๔.๑๘

การพิจารณากําหนดแนวทาง รางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง การกําหนดระดับคุณวุฒิ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุม วิชาการ ประเภทคณาจารยประจํา
กรณีพิเศษ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รับทราบ และเห็นชอบผลการคัดเลือกตามเสนอ

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติการกําหนดคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
เปนระดับคะแนนขั้นต่าํ สําหรับผูส มัครรับคัดเลือกใน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท ตามหลักเกณฑ พ.ศ. ๒๕๕๗
และแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษของผูผานการ
๗

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๘
(ตอ)

๔.๑๙

การขออนุมัติปรับปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ สําหรับนิสติ
หลักสูตรภาษาไทย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานที่ตองดําเนินการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คัดเลือก กําหนดตามแนวทางที่ ๑ ตามเสนอ เพื่อใหมี
มาตรฐานสามารถแขงขันได สงผลตอภาพลักษณที่ดี
ของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภท
คณาจารย และมหาวิทยาลัย
กรณีสวนงานที่ไมสามารถดําเนินการตามเกณฑ
ที่กําหนดได ขอใหนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาเปนการ
เฉพาะราย เชน ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาปรัชญา
และศาสนา ภาควิชาดนตรี และอืน่ ๆ
เห็นชอบในหลักการตามเสนอ โดยยังคงใหจัดการ
จัดทําบันทึกแจงมติ
เรียนการสอนในชวงงานวันเกษตรแฟรเชนเดิม และ รองอธิการบดีฝายวิชาการ/
ใหเลื่อนการเปดภาคเรียน ในระดับบัณฑิตศึกษา
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา
เปนวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เชนเดียวกับ
หลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ ขอใหสํานักบริหารการศึกษา
ดําเนินการปรับปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม แลวนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

กองการเจาหนาที่

-

ฝายเลขานุการ

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๔๓๖๐
ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓

-

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการเฝาระวังสุขอนามัยการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และคณะอนุกรรมการระดับ
วิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๕ ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๒ เมื่อวันจันทรที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๓ เมื่อวันจันทรที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๔ เมื่อวันจันทรที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๕ เมื่อวันจันทรที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ ๒๕๖๓

ทราบ

-

๘

วาระที่

เรื่อง

๕.๒

กองแผนงานรายงานความคืบหนาการนําขอมูลงบประมาณแผนดินไดรับ
จัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขาสูร ะบบ ERP
กองแผนงานรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปบญ
ั ชี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในไตรมาส
ที่ ๔ (รอบ ๑๒ เดือน)
วิทยาลัยบูรณาการศาสตรจัดทําแนวปฏิบัติการขอเปดชุดวิชา รายวิชา
ในธนาคารหนวยกิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักบริหารการศึกษารายงานขอมูลการรับเขาศึกษาผานระบบ TCAS
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (TCAS รอบที่ ๑
Portfolio และรอบ ๒ โควตา) จํานวนแนกตามคณะ และแผนการรับเขา
ศึกษาผานระบบ TCAS รอบที่ ๑ - ๔
สํานักบริการคอมพิวเตอรกําหนดและรางแนวนโยบาย Work & Learn
from Home (KU-WLH) และสรุปผลการดําเนินงานและแนวทางดาน
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อชวยในกิจกรรมการเรียน การสอน การสอบ
การประชุม การมอบหมายงาน ในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๕.๓

๕.๔
๕.๕

๕.๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทราบ
ทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ตอไป

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

จัดทําบันทึกแจงมติ
ฝายเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ทราบ

-

-

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๔๒๘๔
ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๓
-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

กองการเจาหนาที่

-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๗ วาระลับ
๗.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๗.๑.๑

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ๒ สวนงาน เห็นชอบตามเสนอ
จํานวน ๒ ราย

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง
๙

