
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ 
วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑.๑ การนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทราบ - - - 

๑.๑.๒ รูปแบบการเรียนการสอนของนิสิตในภาคการศึกษาใหม่ ทราบ - - - 

๑.๑.๓ งบประมาณโครงการวิจัย ทราบ - - - 

       ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ 

๑.๒.๑ ปฏิทินการประชุมและกิจกรรมสําคัญ ประจําปีบญัชี พ.ศ. ๒๕๖๔  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทราบ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

คณบดี/ผู้อํานวยการสถาบนั/

สํานัก 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๓๙๙๑ 

ลว. ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

๑.๒.๒ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  

๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทราบ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม ก.บ.ม. 

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓) 

- - - 

๑.๒.๓ การบริหารงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีบัญชี  

พ.ศ. ๒๕๖๓ และการจัดทํางบประมาณเงินรายได้ ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ  - - - 

๑.๒.๔ การดําเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ 

บูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

ทราบ - - - 

๑.๒.๕ แผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทราบ - - - 

๑.๒.๖ กําหนดการจัดโครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ครั้งที่ ๒ 

ทราบ - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง                 

๓.๑ การขออนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘ 

เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ตามที่เสนอ 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และวิจัย/ผอ.กองแผนงาน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๓๙๙๔ 

ลว. ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 

 

การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสาํนกังานเลขานุการ 

สถาบนัค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

เห็นชอบการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน

สํานักงานเลขานกุาร จากเดิม ๗ งาน เป็น ๓ งาน 

ตามที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร เสนอ และให้นําเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๓๙๙๒ 

ลว. ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๒ 

 

การพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒภิายใน 

ประเภทคณาจารย์ประจํา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

ผลการคัดเลือกกรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก และประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (คณาจารย์

ประจํา) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ว่าด้วยกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีสรุปผล

การคัดเลือก ดังนี้ 

๑. กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ได้รับ

เลือกที่ได้รับคะแนนสูงสุด ๕ ลําดับแรก ดังนี้ 

    (๑) ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ  

    (๒) ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ 

    (๓) ศาสตราจารย์ ดร.จริยา จันทร์ไพแสง 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๓๙๙๓ 

ลว. ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒ 

(ต่อ) 

     (๔) สัตวแพทย์หญิง ดร.เกศินี ไกรครุฑรี 

    (๕) ดร.อรสา ภาววิมล 

๒. กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (คณาจารย์

ประจํา) ตามข้อ ๔.๔.๒ ผู้ได้รับเลือกที่ได้รับ คะแนน

สูงสุด ๔ ลําดับแรก ดังนี้ 

    (๑) รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช 

         คณะวิทยาศาสตร ์

    (๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล 

         คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

    (๓) รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์ 

         คณะวิทยาศาสตร ์

    (๔) รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล 

         คณะสังคมศาสตร์ 

อนึ่ง ตามความในข้อ ๓.๔ และข้อ ๕.๔ แห่งประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการ

คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กําหนดให้สํานักบริหารการศึกษารวบรวมรายชื่อผู้ที่

ได้รับการคัดเลือก และทาบทามความสมัครใจไปยัง 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เสนออธิการบดีเพื่อเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

   

 ๔.๓ การขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายงานเกษตรแฟร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป็นงบอุดหนุนทั่วไป 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

และทรัพย์สิน/ผอ.กองคลัง/

ผอ.กองกลาง 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๔๓๑๙ 

ลว. ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตรา 

ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

ในการบริหารโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๔๓๑๙ 

ลว. ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๕ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

โดยการคัดเลือก ๗ ส่วนงาน จํานวน ๙ ราย   

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๖ การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๖ ส่วนงาน จํานวน ๙ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๗ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ๖ ส่วนงาน จํานวน ๑๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๘ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิ 

ที่ได้รับสูงขึ้น ๓ ส่วนงาน จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๙ การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แจ้งขอถอนวาระ 

เพื่อนํากลับไปพิจารณาทบทวนใหม่ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๐ การพิจารณาเลือกผู้บริหารเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร 

ฝ่ายสนับสนุน จํานวน ๑๕  ตําแหน่ง ดังนี้  

ตําแหน่งผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า ในสํานักงานอธิการบดี และ
สํานักงานวิทยาเขต จํานวน ๖ ตําแหน่ง  
ส่วนกลางบางเขน 
   ๑. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

   ๒. ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

   ๓. ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

วิทยาเขตศรีราชา 
   ๔. ผู้อํานวยการกองบรหิารทั่วไป  

   ๕. ผู้อํานวยการกองบริการกลาง 

มีมติเลือกผู้บริหารเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร

ฝ่ายสนับสนุน ทั้ง ๑๕ ตําแหน่ง (รายละเอียดตาม

รายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓) 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๐ 

(ต่อ) 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
   ๖. ผู้อํานวยการกองบริการกลาง 

ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สํานัก  
จํานวน ๙ ตําแหน่ง ดังนี้  
ส่วนกลางบางเขน 
   ๗. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะเกษตร 

   ๘. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ 

   ๙. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

       อาหาร 

 ๑๐. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสํานักหอสมุด 

วิทยาเขตศรีราชา 
 ๑๑. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

 ๑๒. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

 ๑๓. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 ๑๔. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติและ 

       อุตสาหกรรมเกษตร 

 ๑๕. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

    

๔.๑๑ การพิจารณาขออนุมัติจัดทําประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๒ การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๓ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

เป็นอาจารย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค่าเบี้ย

ประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหาร

โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 

เครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เห็นชอบร่างประกาศฯ กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา และร่างประกาศฯ กําหนดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๓๙๙๖ 

ลว. ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รายงานโครงการบทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ 

“เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน” 

ทราบ - - - 

๕.๒ ผลการคัดเลือกกรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  

ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี 

ทราบ  - - - 

๕.๓  รายงานประจําป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทราบ  - - - 

๕.๔ การสนับสนุนการรับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 

ทราบ  - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
๖.๑ จดหมายข่าวสํานกัหอสมุด (KU Library Today) ประจําเดือน 

ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ทราบ  - - - 

๖.๒ กําหนดการเลือกกรรมการสภาพนกังานแทนกรรมการสภาพนักงาน 

ที่จะครบวาระ 

ทราบ  - - - 

                       
จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 


