สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
วันจันทรที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
๑.๑.๑
๑.๑.๒

การเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการเปดภาคเรียน ทราบ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทราบ
สยามบรมราชกุมารี ใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินการชวยสอนครู
และนักเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ขาดโอกาส
ทางการเรียนการสอน

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ
๑.๒.๑

๑.๒.๒

๑.๒.๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทราบ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปลูกตนไมเนื่องใน
วันอาสาฬหบูชา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
เชิญพระราชกระแส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพทราบ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงขอบใจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่มหาวิทยาลัยไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเมล็ดพันธุพืชผัก พรอมสิ่งของ
จํานวน ๑๐๐ ชุด (ชุดละ ๗ รายการ) เพื่อบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน
ใหแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนอื่น ๆ ที่รวมดําเนิน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
มาตรการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ทราบ
ในปการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถาบันอุดมศึกษา ๔ เครือขายที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย และมาตรการรองรับการเปดสถานศึกษาของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

วาระที่

เรื่อง

๑.๒.๔

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. ๒๕๖๓
รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
เมื่อวันจันทรที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
การประชุมปรึกษาหารือกรอบและแนวทางการขับเคลื่อน โครงการ
๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย
โมเดลเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

๑.๒.๕
๑.๒.๖
๑.๒.๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ทราบ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม ก.บ.ม.
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓)
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

รับรองรายงานการประชุมโดยไมมขี อแกไข

-

-

-

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๘ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

การขออนุมัติจัดตั้งศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีองครวมและปญญาประดิษฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ตอไป
ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเสนอ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบวาดวยการ
บริหารศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีองครวมและปญญา
ประดิษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาดวย เนื่องจาก
(ราง) ประกาศดังกลาวยังไมผานการตรวจสอบจาก
สํานักงานกฎหมาย จึงขอใหสํานักงานกฎหมาย
ดําเนินการตรวจสอบ กอนนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาตอไป
๒

-จัดทําบันทึกแจงมติ
ฝายเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๗๔๑๑
ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

-จัดทําบันทึกแจงมติ
ผอ.สํานักงานกฎหมาย

- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๗๔๑๗
ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

วาระที่
๔.๒

๔.๓

๔.๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติแนวปฏิบตั ิการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัย
อนุมัติตามเสนอ โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขบท
เกษตรศาสตร
นิยามและวันที่บังคับใชกอนดําเนินการออกประกาศ
(รายละเอียดในรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่
๗/๒๕๖๓ )
การขออนุมัติใชระบบลายเซ็นดิจทิ ัล และใบรับรองดิจิทัลของมหาวิทยาลัย มีมติ ดังนี้
เกษตรศาสตร
๑. อนุมัติหลักการการใชระบบลายเซ็นดิจิทัลและ
ใบรับรองดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามเสนอ
๒. ขอใหสํานักบริการคอมพิวเตอรไปพิจารณา
ประเภทของเอกสารที่จะนํามาใชกับระบบลายเซ็น
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แลวนําเสนอ
ก.บ.ม. พิจารณาในครั้งตอไป
การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการรับนักกีฬาเขาศึกษาใน
อนุมัติตามเสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยวิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔
เรื่อง

๔.๕

การพิจารณาแนวทางการกําหนดทิศทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติหลักการตามเสนอ

๔.๖

การขออนุมัติหลักการใหคณะสัตวแพทยศาสตร เชาพื้นที่บริเวณทุงนาไพร มีมติดังนี้
แปลง K2 ของวิทยาเขตกําแพงแสน
๑. อนุมัติหลักการใหคณะสัตวแพทยศาสตรเชาพื้นที่
บริเวณทุงนาไพร แปลง K2 วิทยาเขตกําแพงแสน
จํานวน ๒๖ ไร

๓

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ฝายเลขานุการ

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๗๔๑๓
ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

จัดทําบันทึกแจงมติ
ฝายเลขานุการ
รองอธิการบดีฝายสารสนเทศ/
ผอ.สํานักบริการคอมพิวเตอร

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๗๔๑๔
ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
ผอ.สํานักการกีฬา

ฝายเลขานุการ

จัดทําบันทึกแจงมติ
รองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ/ผอ.สํานักงาน
ประกันคุณภาพ
จัดทําบันทึกแจงมติ
รองอธิการบดีวิทยาเขต
กําแพงแสน/ผอ.สํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน

ฝายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๗๕๙๓
ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓
บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๗๔๑๕
ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

จัดทําบันทึกแจงมติ
ผอ.สํานักงานกฎหมาย

ฝายเลขานุการ

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๗๔๑๒
ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

วาระที่

เรื่อง

๔.๖
(ตอ)

๔.๗

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ คาตอบแทน
และคาใชจายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับปริญญาโท
หลักสูตรภาษาไทย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๔.๘

การขออนุมัติการเทียบโอนรายวิชาในโครงการเรียนลวงหนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๒)

๔.๙

การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๑๐

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒. กําหนดระยะเวลาเชาครั้งละ ๓ ป สําหรับ
ระยะเวลาเชาอีก ๒ ป ขอใหสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสนระบุในสัญญาวา เมื่อสิน้ สุดสัญญาแลว
ขอใหดําเนินการตอสัญญาตามระยะเวลาที่เหลือ
อนุมัติตามเสนอ

อนุมัติตามเสนอ

อนุมัติหลักการเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบตอไป และมอบผูชวยอธิการบดี (ผศ.ธานินทร
คงศิลา) พิจารณาปรับวัตถุประสงคของรางระเบียบใน
ขอ ๕ และขอ ๑๓ ใหสอดคลองกัน
การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของพนักงาน
มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน ๙ ฉบับ ดังนี้
เงินรายไดทั้ง ๙ ฉบับ และมีขอเสนอแนะในรางฉบับ
๑. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ ที่ ๑ ดังนี้
การคัดเลือก เงื่อนไขการจาง การประเมิน การบรรจุและแตงตั้งบุคคลซึ่ง
๑. ใหปรับองคประกอบคณะกรรมการคัดเลือกและ
มาจากพนักงานราชการ ทีส่ ิ้นสุดสัญญาจาง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเมินบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
เขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๔

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

-จัดทําประกาศ มก.
ฝายเลขานุการ
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-จัดทําประกาศ มก.
ฝายเลขานุการ
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา/
คณบดีคณะวิทยาศาสตร/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
กองการเจาหนาที่

-

กองการเจาหนาที่

ผลการดําเนินงาน

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๗๕๙๒
ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๗๕๙๑
ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓
-

-

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๐
(ตอ)

๒. (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตัดโอนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๓. (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๔. (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง การกําหนดวันทํางาน การลา และการจายคาจางระหวางลาของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๕. (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไปศึกษา ฝกอบรม วิจัย และดูงาน
๖. (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๗. (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๘. (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง การใหพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไปปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
๙. (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การพิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปบญ
ั ชี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗

๔.๑๑

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒. ใหปรับอัตราคาตอบแทนพนักงานราชการ
ที่สิ้นสุดสัญญาจาง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ขึ้นรอยละ ๔ เพื่อเปนฐานคํานวณอัตราแรกบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ณ วันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานฯ ขอถอนเรื่องเพื่อนํากลับไปพิจารณา
ทบทวนใหม
๕

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

กองการเจาหนาที่

-

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๒

การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการ
พิจารณากําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการประเภท
นักวิจัย ใหดํารงตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และ
เชี่ยวชาญพิเศษ
การตอเวลาราชการใหแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การพิจารณาอนุมัติการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ
ประเภทคณาจารย เต็มเวลาที่เกษียณอายุ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จํานวน ๖ คณะ รวม ๑๑ ราย
การขออนุมัติใหความเห็นชอบตําแหนงและจํานวนตําแหนงที่กําหนด
เพิ่มขึ้น เพื่อใหไดรบั เงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหารที่มีวาระ
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๒ ราย
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภท
นักวิจัย ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง
ตําแหนงในระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุม
วิชาการ ประเภทนักวิจัย ใหดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการพิเศษ
จํานวน ๒ ราย
การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ
การขออนุมัติบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย
เปนกรณีพเิ ศษ
การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ
โดยการคัดเลือก ๖ สวนงาน จํานวน ๘ ราย

๔.๑๓
๔.๑๔

๔.๑๕

๔.๑๖
๔.๑๗
๔.๑๘

๔.๑๙
๔.๒๐
๔.๒๑

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประธานฯ ขอถอนเรื่องเพื่อนํากลับไปพิจารณา
ทบทวนใหม

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

กองการเจาหนาที่

-

เห็นชอบตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

เห็นชอบตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัตติ ามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัตติ ามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

ประธานฯ ขอถอนเรื่องเพื่อนํากลับไปพิจารณา
ทบทวนใหม
อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

-

กองการเจาหนาที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจาหนาที่

-

๖

วาระที่
๔.๒๒

๔.๒๓
๔.๒๔
๔.๒๕
๔.๒๖

๔.๒๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานที่ตองดําเนินการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมพิจารณาแลว ใหปรับแกไขสังกัดรายที่ ๑๐
สายสนับสนุนและชวยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๖ สวนงาน
จากสังกัดฝายเทคโนโลยีการศึกษา เปน สังกัด
จํานวน ๑๒ ราย
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมติอนุมัติตามเสนอ
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภทคณาจารย อนุมัติตามเสนอ
ประจําเต็มเวลา ตามคุณวุฒิที่ไดรับสูงขึ้น ๕ สวนงาน จํานวน ๖ ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมอํานวยการ
อนุมัติตามเสนอ
จํานวน ๑ ราย
การขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย โดยการคัดเลือก อนุมัติตามเสนอ
จํานวน ๑ ราย
การพิจารณาอัตราคาจางแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
เห็นชอบใหกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน ๑ ราย
เงินรายได ตําแหนงอาจารย (ชาวตางชาติ) ในอัตรา
คาจาง ๓๔,๐๐๐ บาท สังกัดคณะวิทยาศาสตรการกีฬา
การขออนุมัติคาใชจายงานโครงการหลวง ๕๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓
อนุมัติตามเสนอ
จัดทําบันทึกแจงมติ
เปนงบอุดหนุนทั่วไป
รองอธิการบดีฝายการเงิน/
ผอ.กองคลัง
เรื่อง

ผูปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

กองการเจาหนาที่

-

กองการเจาหนาที่

-

กองการเจาหนาที่

-

กองการเจาหนาที่

-

กองการเจาหนาที่

-

ฝายเลขานุการ

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๗๔๑๘
ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

-

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒

๕.๓

สํานักบริหารการศึกษารายงานผลการสอบถามความตองการในการพัฒนา ทราบ
อาจารยดานทักษะดิจิทัลในการเรียนการสอนและการสอบ
กองคลังรายงานงบแสดงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตอไป

จัดทําบันทึกแจงมติ
ฝายเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กองแผนงานรายงานผลการดําเนินงานของโครงการภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

จัดทําบันทึกแจงมติ
ฝายเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ตอไป

๗

-

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๗๔๑๖
ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓
บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๗๔๑๖
ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

วาระที่
๕.๔

๕.๕

๕.๖
๕.๗

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาลัยบูรณาการศาสตรรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร ทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
(Non Degree) ศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตอไป
เรื่อง

สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสรุปความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับ Morinaga Institute of Biological
Science, Inc, Japan ในการจัดตัง้ บริษัท โมรินากะ ไบโอ-ไซเอนซ
(ประเทศไทย) จํากัด
สํานักการกีฬาสรุปขอมูลการรับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติที่มี
สิทธิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๒
สํานักบริหารการศึกษารายงานขอมูลการรับเขาศึกษาผานระบบ TCAS
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ จําแนกตามรอบ
การรับเทียบกับแผนกลั่นกรอง

ทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ตอไป

งานที่ตองดําเนินการ

ผูปฏิบัติ

จัดทําบันทึกแจงมติ
ฝายเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
จัดทําบันทึกแจงมติ
ฝายเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๗๔๑๖
ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓
บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๗๔๑๖
ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

กองการเจาหนาที่

-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๗ วาระลับ
๗.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๗.๑.๑

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน ๑ ราย ประธานฯ ขอถอนเรื่อง เนื่องจากกรรมการที่เขารวม
ประชุมผานระบบการประชุมออนไลนไมมีรายละเอียด
ของเอกสารประกอบการพิจารณา

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง

๘

