
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑.๑ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

ทราบ - - - 

๑.๑.๒ แถลงข่าวการจัดงานเกษตรกําแพงแสน ครั้งที่ ๒๔ ภายใต้คําขวัญ 

“เกษตรกําแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” กําหนด 

จัดงานระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน  

ทราบ - - - 

       ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ 

๑.๒.๑ การกําหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  

๑๐/๒๕๖๓ 

ทราบ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม ก.บ.ม. 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓) 

- - - 

๑.๒.๓ การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทราบ - - - 

๑.๒.๔ การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง                 

๓.๑ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ หากส่วนงานใดมี

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้จัดส่งข้อมูลมายังกอง

แผนงาน ก่อนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแก้ไข แล้วนําเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และวิจัย/ผอ.กองแผนงาน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๓๒๕๓ 

ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓ 

๓.๒ สรุปผลการประชุมโครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

The Series as a Public Autonomous University 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 

 

การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย 

สภาพนกังาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๓๒๕๔ 

ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓ 

๔.๒ 

 

การขออนุมัติรูปแบบและแนวทางการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ในการจัดทําหลักสูตร ๓ ประเด็น ดังนี้ 

   ๑.  ขออนุมัติขั้นตอนการเสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่เข้าสู่

แผนพัฒนาการศึกษา 

   ๒.  ขออนุมัติขั้นตอนการเสนอขออนุมัติดําเนินการโครงการพิเศษ 

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

   ๓.  ขออนุมัติหลักการและขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตรแบบ

เร่งด่วน (FAST TRACK) 

อนุมัติรูปแบบและแนวทางการปรับลดขั้นตอน 

การปฏิบัติงานในการจัดทําหลักสูตร ทั้ง ๓ ประเด็น

ตามเสนอ โดยให้ปรับลดระยะเวลาขั้นตอนการเสนอ

ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่เข้าสู่แผนพัฒนาการศึกษา 

ในขั้นตอนการตรวจสอบความครบถ้วนรายการเอกสาร

และวิเคราะห์ความพร้อม ๔ ด้าน โดยกองแผนงาน 

จากที่กําหนดไว้ ๓๐ วัน แก้ไขเป็น ๑๕ วัน 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

คุณภาพ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๓๒๔๘ 

ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓ 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

 ๔.๓ การพิจารณาแนวทางการดําเนินงานด้านความยั่งยืน SDGs ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานด้านความยั่งยืน 

SDGs ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

แต่ละเรื่อง ขอให้พิจารณาแนวทางการดําเนินงาน 

ให้สามารถดําเนินการในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

อย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๓๒๕๒ 

ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓ 

๔.๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจอดรถของโครงการบริหารจัดการลาน 

จอดรถ (Car Park) KU Living Place & KU Ville 

 -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

และทรัพย์สิน/ 

ผอ.สํานักงานทรัพย์สิน/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๓๓๘๗ 

ลว. ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓ 

๔.๕ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าบริการแพทย์ ทันตแพทย์  

และบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้กับสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผู้อํานวยการสถานพยาบาล/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๓๓๘๖ 

ลว. ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓ 

๔.๖ การขออนุมัติเปิดชุดวิชาการสร้างภาพข้อมูลธุรกิจ (Business Data 

Visualization) เพื่อเป็นชุดวิชาบริการสําหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต 

อนุมัติการเปิดชุดวิชาการสร้างภาพข้อมูลธุรกิจ 

(Business Data Visualization) เพื่อเป็นชุดวิชา

บริการสําหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต และอนุมัติ

อัตราค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาตามเสนอ 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ/

รักษาการคณบดีวิทยาลัย

บูรณาการศาสตร์/ผอ.สาํนัก

บริหารการศกึษา  

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๓๒๕๑ 

ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓ 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๗ การขออนุมัติจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการสอบออนไลน์ใน

รายวิชาพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์ หรือคณะอื่นที่สนใจ สําหรับนิสิต

ระดับปริญญาตรีที่เคยสอบไม่ผ่าน (F) 

อนุมัติตามเสนอ และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

พิจารณาตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาวิธีการ/แนวปฏิบัติ

ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาออนไลน์ข้ามวิทยาเขต 

แล้วนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์/ 

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๓๒๕๐ 

ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓ 

๔.๘ การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน่งอาจารย์เป็นกรณีพิเศษ จํานวน ๒ อัตรา 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๙ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

โดยการคัดเลือก ๙ ส่วนงาน จํานวน ๒๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๐ การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๕ ส่วนงาน จํานวน ๑๐ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๑ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย 

ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ๒ ส่วนงาน จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๒ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ๕ ส่วนงาน 

จํานวน ๑๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๓ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิที่

ได้รับสูงขึ้น ๓ ส่วนงาน จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๔ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ราย มีมติให้สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน  

นํากลับไปพิจารณาทบทวนการเปลี่ยนตําแหน่งของ 

นายปิยะชาติ ประเสริฐสุข พนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ  

เนื่องจากการเปลี่ยนตําแหน่งตามข้อบังคับฯ 

กําหนดให้ต้องดํารงตําแหน่งในระดับเริ่มต้น 

ของตําแหน่งใหม่ 

- กองการเจ้าหนา้ที่ - 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๕ การขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์  

โดยการคัดเลือก จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๖ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการ  

ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๗ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  

จํานวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๘ การขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยการคัดเลือก 

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๙ การพิจารณาเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย 

มีมติให้กําหนดวิธีการเลือกโดยการเสนอชื่อ ซึ่งประธาน 

ได้เสนอชื่อผู้บริหารส่วนงานเป็นกรรมการ ที่ประชุม

พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์สถาพร  เชื้อเพ็ง  

    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

๒. น.ส.กันยายรัตน์  เชี่ยวเวช 

    ผู้อํานวยการสาํนักสง่เสริมและฝึกอบรม กาํแพงแสน 

๓. นางวนิดา  ศรีทองคํา 

    ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๐ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓    

มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๑ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยบัตร

ประจําตัวเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๒ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ภาคปลาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ 

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๓๒๔๙ 

ลว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓ 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ สรุปข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทราบ - - - 

๕.๒ สรุปผลการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๘ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

ทราบ  - - - 

๕.๓  สรุปรายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทราบ  - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
                    ไม่มี 

     ระเบียบวาระที่ ๗ วาระลับ 

     ๗.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๗.๑.๑ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)  

จํานวน ๒ ราย 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

                       
จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 


