
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑.๑ แนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทราบ - - - 

๑.๑.๒ การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทราบ - - - 

๑.๑.๓ การจัดการเรียนการสอน และการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) ทราบ - - - 

       ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ 

๑.๒.๑ (ร่าง) การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ทราบ - - - 
๑.๒.๒ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒) 

ทราบ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม ก.บ.ม. 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓) 

- - - 

๑.๒.๓ การประชุมหารือเชิงนโยบายเรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 
ในการขับเคลื่อนประเทศ 

ทราบ  - - - 

๑.๒.๔ การดําเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล 
แบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

ทราบ - - - 

๑.๒.๕ สํานักงบประมาณแจ้งหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อใช้ในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 

ทราบ - - - 

๑.๒.๖ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และในการประชุมครั้งที่ 
๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทราบ - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๒.๗ ขอความร่วมมือใช้ตราประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “สีเขียว”  
ในหนังสือราชการ และซองจดหมายราชการ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๘ ประกาศ คําสั่ง ที่เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของรัฐบาล และมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

ทราบ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม ก.บ.ม. 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) 

- - - 

๑.๒.๙ การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 
 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
                      ไม่มี 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 
 

การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๔๖๕ 
ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๒ การพิจารณาแนวปฏิบัติด้านการวิจัย เห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบและดําเนินการตามแนวปฏิบัติต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๕๔๒ 
ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๔ 

 ๔.๓ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ของโครงการการศึกษานานาชาติ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
ผอ.โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา/ 
ผอ.สํานักงานกฎหมาย  

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๔๖๔ 
ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๔ 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าสมนาคุณ ในการบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 

อนุมัติหลักการ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการกําหนดอัตราค่าพาหนะในการเดินทาง 
ตามความในข้อ ๔.๑ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการ
กําหนดระเบียบและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าพาหนะ
ในการเดินทางเพื่อถือปฏิบัติไว้แล้ว จึงมีมติให้ปรับแก้
ไขอัตราเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทาง ข้อ ๔.๑ 
โดยให้เบิกจ่ายในอัตราตามระเบียบและหลักเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
ศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ  
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก./ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ ประกาศ มก. 
ลว. ๔ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๔.๕ การขออนุมัติปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สําหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ตามเสนอ ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายวิชาการทําการประเมินผล
เพื่อวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค กรณีการเลื่อนเปิดภาค
การศึกษาระดับปริญญาตร ีหลักสูตรนานาชาติ และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เลื่อนไปเปิดภาคการศึกษาใน
เดือนสิงหาคม แล้วจัดทํารายงานเสนอมหาวิทยาลัย
ทราบเพื่อนําเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง
การดําเนินงานต่อไป  อนึ่ง เนื่องจากสถานการณก์าร
ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) เพื่อให้การส่งคะแนนภาคปลาย ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย กรณี
รายวิชาหรือหลักสูตรใดมีเหตุและความจําเป็นไม่
สามารถจัดส่งคะแนนได้ตามกรอบเวลาที่กําหนด ให้
พิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา/
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๗๑๓ 
ลว. ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔ 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๖ การขออนุมัติจํานวนโควตาพิเศษและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าสังกัด
คณะ/วิทยาลัย ในการรับนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเข้าศึกษา 
ในสังกัดคณะในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๔๖๓ 
ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๗ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ เพื่อเป็นวิชาเลือกเสรี และวิชาบริการ
สําหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต (ชุดวิชาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในบ้าน
และสถานบริบาล (Quality of Elderly Life in Home and Nursing 
Home)) 

อนุมัติอัตราค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ชุดวิชา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในบ้านและสถานบริบาล 
(Quality of Elderly Life in Home and Nursing 
Home) ตามเสนอ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเปิดรายวิชาใหม่ต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๑๒๒ 
ลว. ๒ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๔.๘ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา/ผอ.สํานกังาน
กฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๔ 
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๕๔๒ 
ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๙ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 
โดยการคัดเลือก ๗ ส่วนงาน จํานวน ๒๔ ราย  

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๐ การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๔ ส่วนงาน  
จํานวน ๔ ราย  

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๑ การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ จํานวน ๒ ส่วนงาน 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๒ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับชํานาญการพิเศษ ๓ ส่วนงาน จํานวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๓ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย ให้ดํารงตําแหน่ง ในระดับชํานาญการพิเศษ 
๓ ส่วนงาน จํานวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๔ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ๕ ส่วนงาน จํานวน ๘ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๕ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิ 
ที่ได้รับสูงขึ้น ๔ ส่วนงาน จํานวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๖ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุน 
และช่วยวิชาการ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๗ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  
จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๘ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนตําแหน่งบริหารและ
ตําแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๙ การพิจารณาผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ดังนี้ 
   ๑. นายพีระภัทร  ตามประดิษฐ์ ผู้อํานวยการกองบริหารกิจการนิสิต 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
   ๒. นางสาวอโรชา  ทองลาว ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพย์สิน 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
   ๓. นางสาวสุมลฑา สังใจสม หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

รับทราบการคัดเลือกและเห็นชอบผลการคัดเลือก 
จํานวน ๓ ตําแหน่ง ดังนี้ 
   ๑. ผู้อํานวยการกองบริหารกิจการนิสิต สํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน 
   ๒. ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพย์สิน สํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน 
   ๓. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ สํานักหอสมุด 
กําแพงแสน 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๐ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาการ พ.ศ. .... 

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๑ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิและสวัสดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มีมติให้นํากลับไปทบทวนข้อ ๑๖ และ ข้อ ๑๘  
ตามที่คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เสนอ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๒ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์
ประจํา (ฉบับที่ ๒) 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รายงานการประเมินผลพิธีพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทราบ - - - 

๕.๒ สรุปคําของบประมาณงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ  - - - 

๕.๓  การปิดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
(ภาคพิเศษ) 

รับทราบการปิดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) และให้นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๔๖๖ 
ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๔ 

๕.๔ การจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๕๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทราบ  - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
                ไม่มี 

     ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องลับ 
๗.๑.๑ การพิจารณาลงโทษผู้ขอกําหนดตําแหน่ง ระดับชาํนาญการพิเศษ (ลับ) ลงโทษตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๗.๑.๒ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ) เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

                       
จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 


