
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ทราบ - - - 

       ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ 

๑.๒.๑ ผลการตรวจสอบรายงานการเงนิ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ การกําหนดหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ทราบ   - - - 

๑.๒.๓ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  

๒/๒๕๖๔ และในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๔ รายงานผลการสาํรวจความเห็นของเอกชนญี่ปุ่นที่ลงทุนในประเทศไทย

ในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ

ของญี่ปุ่น 

ทราบ - - - 

๑.๒.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๖ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเรียนการสอน และการสอบ 

หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปกีารศึกษา 

๒๕๖๓ และภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๗ 

 

ประกาศที่เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้                      

ทราบ - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๒.๗ 

(ต่อ) 

   - ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  

(ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

   - ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เรืฎฎอง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่ ๑๑) 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ และวันศุกร์ที่ 

๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
                      ไม่มี 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ 

 
การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสาํนกังานเลขานุการ และจัดตั้ง

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐเ์พื่อเทคโนโลยีสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๓๗๘ 

ลว. ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๒ การพิจารณาตัวชี้วัดผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 
จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๔๘๗ 

ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๔ 

 ๔.๓ การขออนุมัติหลักการให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จํากัด เช่าพื้นที่อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ ๓๖ ปี 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

และทรัพย์สิน/ผอ.สํานักงาน

ทรัพย์สิน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๓๘๑ 

ลว. ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔ 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะอนุกรรมการ 

ที่ปรึกษาด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.สํานักงานทรพัย์สิน/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๓๑๙๙ 

ลว.   เม.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๕ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.สํานักงานพัฒนาคุณภาพ

และบริหารความเสี่ยง/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๕๖๗ 

ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๖ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(โครงการ วมว.มก.) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีวิทยาเขต

กําแพงแสน/ผอ.สํานักงาน

กฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๕๗๔ 

ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๗ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน  

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดําเนินงานเพื่อการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 

และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

บัณฑิตขั้นสูงและโครงการ

จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี/

ผอ.สํานกังานวิทยาเขต

กําแพงแสน/ผอ.สํานักงาน

กฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๕๗๒ 

ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๘ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจอดรถของอาคารจอดรถ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๕๖๘ 

ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๙ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่สําหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต  

เพื่อเป็นวิชาเฉพาะเลือก ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์ 

แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชาบริการสําหรับโครงการ

ธนาคารหน่วยกิต จํานวน ๒ ชุดวิชา 

อนุมัติอัตราค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาของชุด

วิชาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์และชุดวิชา

มวยไทยสู่สากล และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๓๗๙ 

ลว. ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๑๐ การขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๕๗๐ 

ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๑๑ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  

สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีธุรกิจ  

ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติในหลักการ โดยมีข้อสังเกตและให้คณะ

มนุษยศาสตร์นํากลับไปทบทวน ทั้งนี้ ผลการพิจารณา

เป็นประการใดขอให้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบ เพื่อจะได้

ดําเนินการประกาศบังคบัใช้ต่อไป (รายละเอียดใน

รายการงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔)  

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๔๘๖ 

ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๑๒ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพ

วิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Study for Potential  

Professionals: GSPP) สําหรับภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ โดยให้มีผลกับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้จัดทําร่างประกาศ จํานวน ๒ ฉบับ มาเพื่อ

พิจารณา ดังนี้  

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๕๗๓ 

ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๒ 

(ต่อ) 

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาซีพระดับ

บัณฑิตศึกษา (Graduate study for Potential Professionals: GSPP) 

สําหรับภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

   ๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา

ศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Study for Potential 

Professionals: GSPP) สําหรับภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

    

๔.๑๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนวิเคราะห์อัตรากําลังระยะ ๔ ปี  

ในการพิจารณาต่อเวลาราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๑ คณะ  

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๔ การพิจารณาเลือก ก.บ.ม. เป็นกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองของ

แต่ละภาควิชาในการพิจารณาต่อเวลาราชการของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มีมติเลือกคณบดีคณะประมง เป็นกรรมการ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๕ การเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน 

จํานวน ๔ ตําแหน่ง ดังนี้ 

   ๑.  คณบดีคณะเกษตร 

   ๒.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

   ๓.  ผู้อํานวยการสํานักบริหารการศึกษา 

   ๔.  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มติเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาหัวหน้า

ส่วนงาน ดังนี้ 

๑. คณบดีคณะเกษตร ผู้แทน ก.บ.ม. ได้แก่  

    ๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

    ๒) คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม 

๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้แทน ก.บ.ม. ได้แก่ 

    ๑) รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 

    ๒) คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๕  ๓. ผู้อํานวยการสํานักบริหารการศึกษา ผู้แทน ก.บ.ม. 

ได้แก่ 

    ๑) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและ   

        พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

    ๒) คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

๔. คณบดีคณะสตัวแพทยศาสตร์ ผู้แทน ก.บ.ม. ได้แก่   

    ๑) รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อ

สังคม 

    ๒) คณบดีคณะประมง 

   

๔.๑๖ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง 

ให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จํานวน ๑๑ ตําแหน่ง  

รับทราบการคัดเลือก และเห็นชอบผลการคัดเลือก

ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จํานวน ๑๑ ตําแหน่ง 

(รายละเอียดในรายการงานการประชุม ก.บ.ม.  

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔) 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๗ การพิจารณาเลือกผู้บริหารเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร 

ฝ่ายสนับสนุน จํานวน ๘ ตําแหน่ง 

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารฝ่าย

สนับสนุน จํานวน ๘ ตําแหน่ง (รายละเอียดในรายการ

งานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔) 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๘ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มติเลือกผู้แทนหัวหน้าส่วนงาน เป็นกรรมการกองทุน

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. คณบดีคณะสงัคมศาสตร ์

๒. คณบดีคณะวทิยาการจัดการ 

๓. คณบดีคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๙ การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๐ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

โดยการคัดเลือก ๕ ส่วนงาน จํานวน ๖ ราย  

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๑ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๓ ส่วนงาน จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๒ การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ จํานวน ๒ ส่วนงาน 

อนุมัติให้กําหนดเงื่อนไขการบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ดังนี้ 

   ๑. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติของผู้สมัครรับคัดเลือก ตามที่เสนอ 

   ๒. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติของผู้สมัครรับคัดเลือก จํานวน ๒ อัตรา 

เป็นคุณวุฒิปริญญาเอก หรือกําลังศึกษาปริญญาเอก 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๓ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  

(เปลี่ยนสถานภาพ) ให้ดํารงตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๔ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน และชํานาญการ ๑๑ ส่วนงาน  

จํานวน ๒๖ ราย 

อนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง ๒๖ ราย ให้

ดํารงตําแหน่ง 

ระดับชํานาญงาน และชํานาญการ ตั้งแต่วันที่กองการ

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๕ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิ 

ที่ได้รับสูงขึ้น จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยโดยไม่ปรับอัตรา

ค่าจ้าง 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๖ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อแต่งตั้งคณาจารย์

โรงเรียนสาธิต ให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ชํานาญการพิเศษ อาจารย์

เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๗ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและ

ช่วยวิชาการ ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน และชํานาญการ  

๘ ส่วนงาน จํานวน ๓๕ ราย 

อนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ทั้ง  

๓๕ ราย ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน และ

ชํานาญการ ตั้งแต่วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่อง 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๘ การขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินรายได้ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๘

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๙ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๓๐ การขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายการจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปี 

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราว  

เงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มีมติให้นํากลับไปทบทวน และนําเสนอที่ประชุม 

ก.บ.ม. พิจารณาในคราวต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๓๑ การขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมการฝึกงาน เฉพาะภาคปลาย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

คณบดีเศรษฐศาสตร์/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๕๗๕ 

ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๓๒ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย  

และการจัดสรรเงินรายได้ ในการบริหารโครงการสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๕๗๐ 

ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๓๓ การขออนุมัติหลักการจัดทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ  

(KU-EXITE) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อนุมัติหลักการตามเสนอ และให้สํานักบริหาร

การศึกษาร่วมกับสํานักงานกฎหมายดําเนินการออก

ประกาศการจัดเก็บค่าทดสอบความรู้ความสามารถ

ภาษาอังกฤษ (KU-EXITE) สําหรับนิสิตตกค้าง (รหัส 

๖๐ และน้อยกว่า) ที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบตามรอบ

ปีที่ผ่านมาและยังไม่ได้นําผลการทดสอบอื่นมายื่นใน

การขอจบการศึกษา ให้นิสิตสามารถยื่นขอสอบ

ออนไลน์ได้โดยนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ทั้งหมดในอัตราคนละ ๔๐๐ บาท 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา  

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๓๘๐ 

ลว. ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔ 



 

 
๙

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๓๔ การขออนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคม รายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้  

   ๑. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน

และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับคลัสเตอร์และหน่วยงาน

สนับสนนุ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ 

(๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   ๒. ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ 

อัตราการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนคณะทํางาน  

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ  

(๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติ โดยให้ตัดข้อ ๒ ค่าตอบแทนคณะทํางานใน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ

บูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดอัตราไม่เกิน 

๓,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ในร่างประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา

การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทน

คณะทํางานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม  

รายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออก และให้ดําเนินการ

ออกประกาศต่อไป 

-จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม

และกิจการเพื่อสังคม/ 

ผอ.สํานักบริการวิชาการ/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๕๗๑ 

ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รายงานวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทราบ - - - 

๕.๒ โครงการทุนศึกษาระยะสั้นสําหรับนักศึกษาประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อ 

เฉลิมฉลองในวาระโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ ๘๐ ปี 

ทราบ  - - - 

๕.๓  รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

ทราบ - - - 

๕.๔ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุน 

สวัสดิภาพบุคลากร มก. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทราบ  - - - 

๕.๕ รายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ กรณีการส่งคะแนนของอาจารย์ผู้สอน ประจําภาคต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ทราบ  - - - 



 

 
๑๐

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
๖.๑ เปลี่ยนแปลงวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จากเดิม วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ 

นาฬิกา  

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องลับ 
๗.๑.๑ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ) เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

                       
จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 


