สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง

วาระที่

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
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-
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑.๑

๑.๑.๒
๑.๑.๓

สรุปการมอบนโยบายการบริหารงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ทราบ
วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ และ
การประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ประจําประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
การผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด ทราบ
ของโรคโควิด-๑๙ เพิ่มเติม
ทราบ
นโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ
๑.๒.๑
๑.๒.๒

๑.๒.๓

การจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และรวมพล
ทราบ
คนเกษตรสร้างชาติ” จัดโดย กรมส่งเสริมการเกษตร
รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ทราบ
วาระลับ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และในการประชุมครั้งที่
๘/๒๕๖๓ วาระลับ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ทราบ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การ
บริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน

๑.๒.๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

วาระที่

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS Rankings by Subject และ
THE Ranking 2021 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑

๓.๒

การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ เห็นชอบ โดยให้เพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเมินคุณสมบัตินักวิจัยที่สังกัดสํานักงานวิทยาเขต
กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็น ข้อ ๑๐ (๒) (จ) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) รองอธิการบดีที่กํากับดูแลวิทยาเขต
เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต เป็นกรรมการ
(๓) ผู้ที่ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตมอบหมาย
เป็นกรรมการ
และให้เปลี่ยนลําดับข้อ จากข้อ ๑๐ (๒) (จ)
คณะกรรมการประเมินคุณสมบัตินักวิจัยที่สังกัดกอง
หรือเทียบเท่า ในสํานักงานวิทยาเขต เป็นข้อ ๑๐
(๒) (ฉ) และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป
การพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษสําหรับผู้ดํารง อนุมัติตามเสนอ
ตําแหน่งนิติกร
๒

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔

มีมติดังนี้
๑. เห็นชอบงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ส่วนงานใดตรวจสอบ
ข้อมูลแล้วมีข้อทักท้วง ขอให้แจ้งมายังกองแผนงาน
เพื่อจะได้ดําเนินการแก้ไขก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
นโยบายการงบประมาณ การบริหารการเงิน และ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๒. เห็นชอบให้เพิ่มเติมงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ
นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) วงเงิน ๑๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท
(สิบสองล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ไว้ในกรอบ
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔
อนุมัติตามเสนอ

๔.๒

การขออนุมัติโครงการและงบประมาณการจัดงานเกษตรกําแพงแสน
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๓

การขออนุมัติค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นงบอุดหนุนทั่วไป

อนุมัติตามเสนอ

๔.๔

การขออนุมัติปรับเพิ่มอัตราการจัดสรรเงินรายได้สุทธิ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

มีมติมอบมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาทบทวน
ในภาพรวม แล้วนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) พิจารณาอีกครั้ง
๓

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และวิจัย/ผอ.กองแผนงาน

ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๐๑๔๙
ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๐๓๓๓
ลว. ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๓

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีวิทยาเขต
กําแพงแสน/ผอ.กองคลัง
จัดทําบันทึกแจ้งมติ
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
และทรัพย์สิน/ผอ.กองคลัง
จัดทําบันทึกแจ้งมติ
อธิการบดี/คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย

ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๐๑๔๔
ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓
บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๐๑๔๕
ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓
บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๐๑๔๖
ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติตามเสนอ

๔.๕

การขออนุมัติหลักเกณฑ์การมอบเงินทุนสนับสนุนหรือเงินรางวัล
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
คณะเศรษฐศาสตร์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (ฉบับที่ ๒)

๔.๖

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม สําหรับกรรมการสรรหาคณบดี
และผู้อํานวยการ ในการประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคณบดีและ
ผู้อํานวยการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

อนุมัติตามเสนอ

๔.๗

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สําหรับ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุมัติตามเสนอ

๔.๘

การขออนุมัติรายวิชาที่เปิดสอนในธนาคารหน่วยกิต และอัตราค่าหน่วยกิต
ต่อภาคการศึกษา

อนุมัติตามเสนอ

๔

งานที่ต้องดําเนินการ
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ผอ.สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ผอ.สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์/ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย

ผู้ปฏิบัติ
ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๐๒๙๗
ลว. ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๓
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๐๒๘๖
ลว. ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๐๒๘๖
ลว. ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๒ ต.ค. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๑๐๗๖
ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๖๓

วาระที่
๔.๙

๔.๑๐

๔.๑๑

๔.๑๒
๔.๑๓
๔.๑๔

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การขออนุมัติใช้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ เห็นชอบให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
สําหรับรายวิชาที่ขอเพิ่มในโครงการนําร่องการจัดการเรียนการสอนระดับ บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ สําหรับรายวิชาที่ขอเพิ่มใน
บัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ ดังนี้
โครงการนําร่องการจัดการเรียนการสอนระดับ
๑. คณะวิทยาศาสตร์ ขอเพิ่มรายวิชา จํานวน ๑ วิชา คือ วิชา
บัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ และให้
๐๑๔๑๘๕๕๖ การคํานวณแบบคลาวด์และการประยุกต์ จํานวน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต
๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าหน่วยกิต สําหรับชุดวิชาผู้บูรณาการ
เห็นชอบอัตราค่าหน่วยกิต สําหรับชุดวิชาผู้บูรณาการ
ระบบงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ระบบงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในหลักสูตร
สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผนดิน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
อนุมัติตามเสนอ
ในระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนิสิตโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทุนปริญญาเอกในประเทศ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง มหาวิทยาลัย
เห็นชอบตามเสนอ
เกษตรศาสตร์
การพิจารณาเลือกคณะกรรมการจรรยาบรรณประเภทผู้แทนผู้บริหาร
มีมติเลือกรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการ
จรรยาบรรณ ประเภทผู้บริหาร
การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
มีมติรับทราบผลการคัดเลือก และเห็นชอบผล
ให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จํานวน ๒ ตําแหน่ง ดังนี้
เรื่อง

๕

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ฝ่ายเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๐๑๔๗
ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓

จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ฝ่ายเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๐๑๔๘
ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓

-จัดทําประกาศ มก.
เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย
-

ฝ่ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.
๐๒๐๑/๑๐๒๙๘
ลว. ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๓
กองการเจ้าหน้าที่
-

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๔
(ต่อ)
๔.๑๕

๔.๑๖

๔.๑๗

๔.๑๘

๔.๑๙
๔.๒๐
๔.๒๑
๔.๒๒

การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ
พิจารณากําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท
คณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ชํานาญการ อาจารย์
ชํานาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการกําหนดตําแหน่งและการแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (ฉบับที่ ๒)
การพิจารณาอนุมัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ
ประเภทคณาจารย์ เต็มเวลาที่เกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(เพิ่มเติม) จํานวน ๒ ราย
การพิจารณาผลการคัดเลือกและประเมินบุคคลซึ่งมาจากพนักงานราชการ
ที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑๑๒ ราย
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานของ
ข้าราชการ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน ๓ ราย
การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท
นักวิจัย ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ๔ ส่วนงาน จํานวน ๘ ราย
การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่ม
วิชาการ ประเภทนักวิจัย ให้ดํารงตําแหน่งในระดับชํานาญการพิเศษ
๓ ส่วนงาน จํานวน ๔ ราย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์
๒. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
เห็นชอบ โดยให้ขยายเวลาการแสดงเจตนาเพื่อเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต
หรือประเภทคณาจารย์ประจําเต็มเวลา ออกไปอีก ๑ ปี
และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

เห็นชอบตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

เห็นชอบตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

๖

วาระที่

เรื่อง

๔.๒๓

การขออนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)
จํานวน ๑ ราย
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) จํานวน ๖ ราย สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ
โดยการคัดเลือก ๙ ส่วนงาน จํานวน ๑๑ ราย
การขออนุมัติบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๑๐ ส่วนงาน จํานวน ๒๘ ราย
การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิ
ที่ได้รับสูงขึ้น ๔ ส่วนงาน จํานวน ๕ ราย
การขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ราย

๔.๒๔
๔.๒๕
๔.๒๖
๔.๒๗
๔.๒๘
๔.๒๙
๔.๓๐

การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายวิชาการ
๒ ส่วนงาน จํานวน ๔ ราย
การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
จํานวน ๕ ฉบับ ดังนี้
สํานักงานอธิการบดี
๑. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ตําแหน่งนิติกร สํานักงานอธิการบดี
๒. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ตําแหน่งผู้ปฏิบัตงิ านพยาบาล ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ตําแหน่งพยาบาล และตําแหน่งนักกายภาพบําบัด สังกัดสถานพยาบาล
สํานักงานอธิการบดี

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติตามเสนอ

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับที่ ๕ โดยร่างประกาศฯ
ฉบับที่ ๑-๔ เป็นการกําหนดอัตราค่าตอบแทนใน
อัตราเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ต้องออกเป็นประกาศใหม่

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

๗

วาระที่

เรื่อง

๔.๓๐
(ต่อ)

๔.๓๑

คณะสัตวแพทยศาสตร์
๓. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง กําหนดค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
๔. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
๕. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขต
ศรีราชา
การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๑ ราย

๔.๓๒

การพิจารณาอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

๔.๓๓

การพิจารณาการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

๔.๒๔

การขออนุมัติกําหนดกรอบตําแหน่งแพทย์ ระดับชํานาญการพิเศษ
เพิ่มเติม ๑ ตําแหน่ง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

เห็นชอบตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

มติให้ถอนวาระและขอให้คณะศึกษาศาสตร์และ
พัฒนศาสตร์นํากลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
มีมติให้ถอนวาระและขอให้คณะศึกษาศาสตร์และ
พัฒนศาสตร์นํากลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
อนุมัติตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

ทราบ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

รับทราบแนวปฏิบัติการจ่ายค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และการ
พิจารณาตําแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการ

๘

๕.๒

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

วาระที่

รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๓

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

เห็นชอบตามเสนอ

-

กองการเจ้าหน้าที่

-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๗ วาระลับ
๗.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๗.๑.๑

การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ราย

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง

๙

