
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทราบ 
                      ไมม่ ี
       ๑.๒  เรือ่งที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ 

๑.๒.๑ ประกาศ พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ประกาศสถาปนา  
เฉลิมพระนาม และเฉลิมพระเกียรติยศ จํานวน ๑๒ ฉบับ ดังนี้ 
   (๑) ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระราชินี 
   (๒) ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสทุิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 
   (๓) ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
   (๔) ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
   (๕) ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชริาลงกรณ-
วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
   (๖) ประกาศสถาปนา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
   (๗) ประกาศสถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

ทราบ - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๑.๒.๒ 
(ต่อ) 

 

   (๘) ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
   (๙) ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
   (๑๐) ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 
   (๑๑) ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศ พระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองค์เจ้า 
สิริภาจุฑาภรณ์ 
   (๑๒) ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
อทิตยาทรกิติคุณ 

๑.๒.๓ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ที่ประกาศใช้ จํานวน ๙ ฉบับ ดังนี้ 
   (๑) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   (๒) พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   (๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   (๔) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   (๕) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   (๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   (๗) พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   (๘) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   (๙) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒   

ทราบ - - - 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๑.๒.๔ การบรรยายพิเศษ “โครงการและภารกิจใหม่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ของ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม 
คชินทร รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศกึษาธิการ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๕ เอกสารบรรยาย “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมและบทบาทสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” ของ 
ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ เซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๖ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีเมื่ออังคารที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มอบหมายให้  
นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

ทราบ - - - 

๑.๒.๗ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็น ๑ ใน ๒๗ 
โรงพยาบาล ได้รับพระราชทานเงินสําหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๘ การแสดงความอาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ถึงแก่อนิจกรรม
ด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สิริอายุ ๑๐๐ ปี ๑ เดือน 
๑๖ วัน โดยมีกําหนดการบําเพ็ญกุศลศพ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  
ณ นคร ณ ศาลา ๑๔ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร บางเขน 

ทราบ - - - 

      ระเบียบวาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชุม 

๒ 
 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีแก้ไข - - - 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑ การขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 
 

การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภา
พนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๕๗๘๗ 
ลว. ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ 

๔.๒ 
 

การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

 ๔.๓ การพิจารณาแก้ไขเอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยการพิจารณากําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ
ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดํารงตําแหน่ง อาจารย์ชํานาญการ 
อาจารย์ชํานาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ  
พ.ศ. ๒๕๖๑  

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสมัยสามัญของกรรมการ 
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
ประธานสภาพนักงาน/ 
ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ ประกาศ มก. 
ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ 
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๕๗๙๒ 
ลว. ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ 

๔.๕ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ในการดําเนินการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษ นิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
ผอ.สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล/ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ 
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๕๗๙๐ 
ลว. ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๖ การขออนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณสาํหรับกรรมการ หรือ
อนุกรรมการที่ปฏิบัติงานในการดําเนินการสอบกลางภาคและการสอบไล่ 
(ฉบับที่ ๓) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
ผอ.สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล/ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ 
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๕๗๘๙ 
ลว. ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ 

๔.๗ การพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS Rankings เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยโลก 
QS Rankings ตามเสนอ โดยมีข้อคิดเห็นในประเด็น
เกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมายสัดส่วนการขอข้อมูล 
Academic Reputation เพื่อส่งไปยัง QS Ranking 
ของแต่ละ Subject ขอให้นํามาพิจารณาอีกครั้งใน
การประชุม ก.บ.ม. คราวต่อไป โดยให้สํานักงาน
ประกันคุณภาพ รวบรวมข้อมูล QS Ranking by 
Subject ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับ
การจดัอันดับโลก เสนอ ก.บ.ม. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาด้วย 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๕๗๘๘ 
ลว. ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ 

๔.๘ การพิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่
เป็นเลิศ ระดับคณะ และส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เห็นชอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินการที่เป็นเลิศ ระดับคณะ และส่วนงาน
สนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเสนอ ทั้งนี้ ขอให้
สํานักงานประกนัคุณภาพดําเนินการแจ้งทุกส่วนงาน
ทราบ เพื่อพิจารณาเลือกแนวทางในการดําเนินการ 
ที่เหมาะสมกับส่วนงานต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๕๗๘๘ 
ลว. ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๙ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
(ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร ์

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
คณบดีคณะสังคมศาสตร์/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ 
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๕๗๙๑ 
ลว. ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ 

๔.๑๐ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง 
วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน 
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อํานวยการสํานักงาน 
มหาวิทยาลัย และผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กรรมการและเลขานุการ 
ก.บ.ม. แจ้งขอถอนวาระนี้ออกไปก่อน เพื่อนําไป
พิจารณาให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๑ การพิจารณาการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
ประจําเต็มเวลา 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๒ การพิจารณากําหนดวิธีการเลือก และเลือกผู้บริหารเป็นกรรมการสรรหา
คณบดี จํานวน ๓ ส่วนงาน ส่วนงานละ ๒ คน ดังนี้ 
   ๑. คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม 
   ๒. คณบดีคณะประมง 
   ๓. คณบดีคณะเทคนิคสัตวแพทย์ 

   ๑. คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม กรรมการที่ได้รับการเลือก 
จํานวน ๒ คน ได้แก่ 
       ๑) รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
       ๒) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   ๒. คณบดีคณะประมง กรรมการที่ได้รับการเลือก 
จํานวน ๒ คน ได้แก่ 
       ๑) รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน 
       ๒) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  
   ๓. คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ กรรมการ 
ที่ได้รับการเลือก จํานวน ๒ คน ได้แก่ 
       ๑) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
       ๒) คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๑๓ การพิจารณากําหนดวิธีการเลือก และเลือกผู้บริหารเป็นกรรมการสรรหา 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม จํานวน ๒ คน  

มีมติให้กําหนดวิธีการเลือกโดยการเสนอชื่อ ซึ่งประธาน
ได้เสนอชื่อผู้บริหารเป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
สํานักสง่เสริมและฝึกอบรม จาํนวน ๒ คน โดยที่ประชุม
ได้เห็นชอบคือ 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
๒. คณบดีคณะเกษตร 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๔ การพิจารณาเลือกผู้บริหารเปน็กรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกผูบ้ริหาร
ฝ่ายสนับสนุน 

มีมติให้กําหนดวิธีการเลือกโดยการเสนอชื่อ ซึ่งประธาน
ได้เสนอชื่อผู้บริหาร เป็นกรรมการคัดเลือก ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองคลัง โดยที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้ 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน เป็นกรรมการลําดับที่ ๒ 
๒. คณบดีคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็น
กรรมการลําดับที่ ๓ 
๓. ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ เป็น
กรรมการลําดับที่ ๓ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๕ การพิจารณาเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เพื่อแต่งตั้งเปน็คณะกรรมการพิจารณาเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร จํานวน ๑ ราย 

มีมติแต่งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการ
ลําดับที่ ๒ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๖ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๗ การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนกังานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ  

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๘ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 
ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทนักวิจัย โดยการคัดเลือก จํานวน 
๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๙ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๘ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๘

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๒๐ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท
คณาจารย์ประจําเต็มเวลา ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๑ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายวิชาการ จํานวน 
๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๒ การขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๓ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๓ ราย อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๔ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  (ลับ) 
จํานวน ๑ ราย 

มีมติเห็นชอบ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนนิงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ทราบ - - - 

๕.๒ สรุปผลการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ทราบ - - - 

๕.๓ กําหนดการเปิดใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS/EIS) 
สําหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประมาณเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ - - - 

๕.๔ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ดําเนินการรับนิสิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคปกติ แทน 
ภาคพิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  

ทราบ - - - 

๕.๕ รายงานผลการดําเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุนสวัสดิภาพ
บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ทราบ - กองการจา้หน้าที่ - 

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 


