สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
วันจันทรที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

การตรวจสอบรายงานการเงินของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ทราบ
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
สํานักพระราชวังไดมีหนังสือ เชิญพระราชกระแส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา ทราบ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงขอบใจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๔ ฉบับ
การจัดทําขอมูลประเด็นปญหาที่สาธารณชนใหความสนใจ เพื่อเปนขอมูล ทราบ
สนับสนุนการชี้แจงรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๑

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑.๑

๑.๑.๒
๑.๑.๓

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียน
การสอน การสอบ และการดําเนินกิจกรรมของนิสติ ภาคตน ปการศึกษา
๒๕๖๓ ตามมาตรการผอนคลายในสถานการณการลดการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๘
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ มาทรงปลูกตนไม
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๖๓ (TCAS) รอบที่ ๕ (รับตรงอิสระ) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ
๑.๒.๑

๑.๒.๒

๑.๒.๓

วาระที่

เรื่อง

๑.๒.๔

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
กําหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผสู ําเร็จการศึกษา ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๓
ปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

๑.๒.๕
๑.๒.๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทราบ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม ก.บ.ม.
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓)
ทราบ
ทราบ

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กองการเจาหนาที่

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
รับรองรายงานการประชุมโดยไมมขี อแกไข
เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ดังนี้
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ก.บ.ม.) วาระพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงการจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุมวิชาการ จํานวน ๑ คน

อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

การขออนุมัติ (ราง) ระเบียบและประกาศวาดวยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
ของกองกิจการนิสิต จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
๑. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยกองทุนสวัสดิภาพ
นิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการในการจายเงินชวยเหลือนิสติ จากเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสติ
๓. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
เงินชวยเหลือนิสติ จากเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสติ

มีมติใหนํากลับไปพิจารณาทบทวนใหม (รายละเอียด
ตามรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓)

๒

จัดทําบันทึกแจงมติ
ฝายเลขานุการ
ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๖๐๕๒
ลว. ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๓

วาระที่
๔.๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติหลักการใหสหกรณเครือขายโคเนื้อ จํากัด ตอสัญญาเชาพื้นที่ อนุมัตติ ามเสนอ
บริเวณศูนยสาธิตการผลิตโคเนื้อแบบครบวงจร (คาวบอยคอนเนอร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
เรื่อง

๔.๓

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

อนุมัติตามเสนอ

๔.๔

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาสมนาคุณในงานประจําป งานพิธี
หรืองานเฉพาะกิจ และกิจกรรมอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติตามเสนอ

๔.๕

การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑธนาคารหนวยกิตสําหรับรายวิชา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติตามเสนอ

๓

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-จัดทําบันทึกแจงมติ
รองอธิการบดีวิทยาเขต
กําแพงแสน/คณบดี
คณะเกษตร กําแพงแสน/
ผอ.สํานักงานทรัพยสิน
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ/ผอ.สํานักงาน
ประกันคุณภาพ/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
ผอ.กองกิจการนิสติ /
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ/
รักษาการแทนคณบดี
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย

ฝายเลขานุการ

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๕๙๔๗
ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓

ฝายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๖๑๑๓
ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

ฝายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๖๑๑๘
ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓--บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๖๑๑๖
ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

ฝายเลขานุการ

วาระที่
๔.๖

๔.๗

๔.๘

๔.๙

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติตามเสนอและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาตอไป

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตรา
คาใชจายตาง ๆ ของโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย
และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาใชจายทางการศึกษา โรงเรียนสาธิต
อนุมัติตามเสนอ
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจยั
และพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๓ ฉบับ
ดังนี้
ฉบับที่ ๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ
คุณสมบัติ วิธีการ และเงื่อนไขการแตงตั้งผูชวยคณบดี
ฉบับที่ ๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ
คุณสมบัติ วิธีการ และเงื่อนไขการแตงตั้งผูชวยผูอํานวยการสถาบัน สํานัก
ฉบับที่ ๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ
คุณสมบัติ วิธีการ และเงื่อนไขการแตงตั้งบุคลากรใหดาํ รงตําแหนงหัวหนางาน
การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง คุณสมบัติ
หลักเกณฑ วิธีการกําหนดตําแหนง และการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและชวยวิชาการ

มีมติใหนํากลับไปทบทวนตามขอเสนอแนะ และ
ขอสังเกตของ ก.บ.ม. แลวนําเสนอที่ประชุมพิจารณา
ในคราวตอไป

เห็นชอบ โดยขอใหปรับปรุง ดังนี้
๑. ใหแกชื่อคณะกรรมการประเมินคางานของ
สวนงาน เปน “คณะกรรมการประเมินคุณสมบัติ
และประเมินคางาน”
๒. ใหกําหนดวันที่แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญการ
เปนวันที่กองการเจาหนาที่รับเรื่อง
๔

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

จัดทําบันทึกแจงมติ
ฝายเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๕๙๔๙
ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓

-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
และศาสตร/ผอ.โรงเรียน
สาธิตฯ กําแพงแสน/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-

ฝายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๖๑๑๗
ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

กองการเจาหนาที่

-

กองการเจาหนาที่

-

-

วาระที่
๔.๑๐

๔.๑๑

๔.๑๒
๔.๑๓
๔.๑๔

๔.๑๕

๔.๑๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การจายเงิน อนุมัติตามเสนอ และใหกําหนดอัตราคาออกบททดสอบ
คาตอบแทน สําหรับกรรมการดําเนินการออกบททดสอบความรู
ขั้นต่ํา เปน ๑,๐๐๐ บาท ตอกรรมการออกขอสอบ
ความสามารถ ดานการเงินและบัญชี สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและ
๑ คน
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
การพิจารณาแนวทางการจายเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทน
เห็นชอบใหจายในอัตราเงินประจําตําแหนง ๕,๖๐๐ บาท
ตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงระดับ ชํานาญการพิเศษ
และคาตอบแทนตําแหนง ๕,๖๐๐ บาท จากเงิน
งบประมาณแผนดิน
การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
อนุมัติตามเสนอ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของนักวิจัย
การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
อนุมัติตามเสนอ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาการ
การพิจารณาเลือกกรรมการจากผูด ํารงตําแหนงบริหารเปนคณะกรรมการ มีมติเลือกคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา เปน
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.อ.ม.)
กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (อ.ก.ม.) และใหแจงสภามหาวิทยาลัย
ทราบตอไป
การพิจารณาเลือกผูบริหารเปนกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือก
๑. กรรมการคัดเลือกผูอํานวยการกองบริหารกิจการนิสิต
ผูบริหารฝายสนับสนุน สังกัดสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
ประกอบดวย
- คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน
๒. กรรมการคัดเลือกผูอํานวยการกองบริหารทรัพยสิน
ประกอบดวย
- คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
- คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน
การพิจารณาแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ หรือ
เห็นชอบหลักการ โดยมอบกองการเจาหนาที่หารือ
ประกาศของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
แนวทางการออกประกาศกับสํานักงานกฎหมาย
ใหถูกตอง
เรื่อง

๕

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

กองการเจาหนาที่

-

-

กองการเจาหนาที่

-

-

กองการเจาหนาที่

-

-

กองการเจาหนาที่

-

-

กองการเจาหนาที่

-

-

กองการเจาหนาที่

-

-

กองการเจาหนาที่

-

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เห็นชอบตามเสนอ

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
๑. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาจาง
แรกบรรจุ อัตราคาจางขั้นสูง คาตอบแทน และเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนตําแหนงบริหารและตําแหนง
วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
๓. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธกี าร
และเงื่อนไข การจายเงินชดเชย สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ทั้งนี้ มอบอํานาจใหสวนงานเปนผูร ับผิดชอบการจายเงินชดเชยจาก
เงินรายไดของสวนงาน
การพิจารณาแบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

-

กองการเจาหนาที่

-

๔.๑๙

การพิจารณากําหนดแนวทางการบริหารงานพนักงานราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

-

กองการเจาหนาที่

-

๔.๒๐

การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง
ตําแหนงที่ตําแหนง ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน ๓ ราย
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภท อนุมัติตามเสนอ
นักวิจัย ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ๒ สวนงาน จํานวน ๔ ราย
การจางผูมคี วามรูค วามสามารถพิเศษเปนอาจารย ประจําปงบประมาณ อนุมัติตามเสนอ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร (เพิม่ เติม) จํานวน ๒ ราย

-

กองการเจาหนาที่

-

-

กองการเจาหนาที่

-

-

กองการเจาหนาที่

-

๔.๑๗

๔.๑๘

๔.๒๑
๔.๒๒

เรื่อง

เห็นชอบตามแนวทางที่ ๒ โดยอนุมัติกรอบอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน ๑๑๓ อัตรา
เพื่อรองรับการบรรจุพนักงานราชการที่ครองอยู
และใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณา
กําหนดแนวทางการจางพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ชวงเปลี่ยนผาน
อนุมตั ิตามเสนอ

๖

วาระที่

เรื่อง

๔.๒๓

การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
และชวยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๒ ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภท
คณาจารยประจําเต็มเวลา ตามคุณวุฒิที่ไดรับสูงขึ้น ๓ สวนงาน
จํานวน ๓ ราย
การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๔ ราย

๔.๒๔

๔.๒๕
๔.๒๖
๔.๒๗
๔.๒๘
๔.๒๙
๔.๓๐
๔.๓๑

๔.๓๒

การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดสายสนับสนุนและ
ชวยวิชาการ จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
จํานวน ๓ ราย
การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ
โดยการคัดเลือก ๘ สวนงาน จํานวน ๑๐ ราย
การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ จํานวน ๑ ราย
การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ คาตอบแทน
และคาใชจายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนเปนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติตามเสนอ

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ โดยใหเพิ่มเติมความในขอ ๓.๑.๑
และขอ ๓.๒.๑ เพื่อใหเกิดความสอดคลองและ
สามารถเบิกจายเปนคาเบีย้ เลี้ยงในการปฏิบัติงาน
ใหแกคณะกรรมการบริหารโครงการไดอยางถูกตอง

๗

-จัดทําประกาศ มก.
ฝายเลขานุการ
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ/
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๖๑๑๕
ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

วาระที่

เรื่อง

๔.๓๓

การขออนุมัติหลักการจัดทําโครงการกาวแรกสูศาสตรแหงแผนดิน
ปการศึกษา ๒๕๖๓

๔.๓๔

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการนโยบาย
การงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพยสิน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

๔.๓๕

การพิจารณากําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณแผนดิน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑและอัตราการจางเหมานิสิตชวยงาน และ
อัตราการจายเงินชวยเหลือนิสติ ที่ไดรบผลกระทบจากสถานการณไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๔.๓๖

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติหลักการตามเสนอ ทั้งนี้ กรณีมีงบประมาณ
เหลือจายจากการดําเนินงาน ขอใหนําสงคืนคณะ
ตนสังกัดตอไป
อนุมัติตามเสนอ

อนุมัติตามเสนอ
อนุมัติตามเสนอ

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

จัดทําบันทึกแจงมติ
ผอ.กองกิจการนิสติ

ฝายเลขานุการ

-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
รองอธิการบดีฝายการเงิน/
ผอ.กองคลัง/ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย
-

ฝายเลขานุการ

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๕๙๔๘
ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๖๑๑๔
ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

กองการเจาหนาที่

-

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

ฝายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๖๑๑๘
ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

๕.๒

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายงานผลการศึกษาความ
คิดเห็นเกีย่ วกับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตอการปฏิบัติงานที่บาน (Work
from Home) ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักหอสมุด รายงานการดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลนและ
การวิจัย

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๘

วาระที่
๕.๓

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
รายงานจํานวนผูย ืนยันสิทธิเ์ ขาศึกษาผานระบบ TCAS รอบที่ ๑ – ๔
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ จําแนกตามรอบ
และสาขาวิชา เทียบกับแผนกลั่นกรอง

ทราบ

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

กองการเจาหนาที่

-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๗ วาระลับ
๗.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๗.๑.๑

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน ๑ ราย เห็นชอบตามเสนอ

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง

๙

