
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 
วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ              

๑.๑.๑    ๑. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรจ์ะดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีน 

ภายใต้กระทรวง อว. โดยได้รับการสนับสนนุจากราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์  

เพื่อเป็นหน่วยให้บริการฉดีวัคซีนโควิด-๑๙ ให้กับนิสิตและบคุลากร

มหาวิทยาลัย หน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. หน่วยงานของรัฐ และชมุชน

โดยรอบมหาวิทยาลัย 

   ๒. การพิจารณาลดคา่ธรรมเนียมการศกึษา ภาคฤดูร้อน เพื่อช่วยเหลือ

และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนิสิต 

   ๓. แนวทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องจาก

สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

   ๔. การให้ความช่วยเหลือเยียวยานิสิตที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

   ๕. การลดค่าเชา่พื้นที่ให้กับผู้ประกอบการร้านคา้  

   ๖. การช่วยเหลือสังคมในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

   ๗. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์กาํหนดประชุมสัมมนาอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   ๘. โครงการ U2T ติดอาวุธทางปัญญาจากมหาวิทยาลัยสู่ตําบล  

สร้างรากแก้วประเทศ 

ทราบ - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

       ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ 

๑.๒.๑ มติการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่อง การอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ในการเข้าถึงข้อมูลหรือเข้ารับบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนกิส์ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  

๔/๒๕๖๔ 

ทราบ   - - - 

๑.๒.๓ รายงานโครงการ พลัง KU สู้ COVID-19 ทราบ - - - 

๑.๒.๔ กระทรวง อว. ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการสนับสนุน 

ในด้านต่าง ๆ เพื่อบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๔  

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
                      ไม่มี 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ 

 
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ัดในแผนปฏิบัติการประจาํปีบัญชี  

พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๑๒ เดือน) 

เห็นชอบรายงานตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตในตัวชี้วัดที่

มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเปา้หมาย ขอให้กองแผนงาน

นําไปตรวจสอบและประสานรวบรวมข้อมูลจากส่วนงาน

ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อให้รายงานผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มีความสมบูรณ์ ก่อนนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.กองแผนงาน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๑๖๖ 

ลว. ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔ 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒ การขออนุมัติหลักการให้บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด (มหาชน) เช่าพื้นที่

อาคารเรียนรู้ (อาคาร B) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีวิทยาเขต

กําแพงแสน/ผอ.สํานักงาน

ทรัพย์สิน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๑๖๒ 

ลว. ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔ 

 ๔.๓ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 

อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการจ่าย

ค่าตอบแทนวิทยากร เนื่องจากตามประกาศลงวันที่ 

๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กําหนดค่าของที่ระลึก

เพื่อมอบให้แก่วิทยากรไว้แล้ว กรณีนี้ เห็นควรให้เลือก

เบิกจ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น  และมอบสํานักงาน

กฎหมายดําเนินการปรับแก้ไขร่างประกาศตามข้อสังเกต

ของที่ประชุมก่อนดําเนินการออกประกาศต่อไป 

-จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๑๖๓ 

ลว. ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๔ การขออนุมัติรวมโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) และโครงการหลักสูตร

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร และพัฒนาอุตสาหกรรม 

(ภาคพิเศษ) อยู่ภายใต้ โครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะวิทยาการจัดการ 

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 
จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๑๖๑ 

ลว. ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๕ การพิจารณาอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อช่วยเหลือ

นิสิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

อนุมัติ (รายละเอียดในรายการงานการประชุม ก.บ.ม. 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔) ทั้งนี้ ขอให้สํานักบริหารการศึกษา

หารือร่วมกับสํานักงานกฎหมายเพื่อพิจารณา

ดําเนินการออกประกาศต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ 

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา/

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๑๕๖ 

ลว. ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๖ การขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายการจัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อนุมัติหลักการตามเสนอ ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายวิชาการ

สรุปผลการดําเนินงานการจัดทดสอบวัดความรู้

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตในภาพรวม 

พร้อมทั้งนําข้อมูลที่ได้จากการสรุปผลการดําเนินงาน

ไปพิจารณาแนวทางในการพัฒนาทักษะความรู้

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิต แล้วนําเสนอ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๑๖๔ 

ลว. ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๔ 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๗ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการกําหนดตําแหน่งและ 

การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  

(ฉบับที่ ๓) 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๘ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

โดยการคัดเลือก ๔ ส่วนงาน จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๙ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๒ ส่วนงาน จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๐ การขออนุมัติบรรจุบุคคลเป็นพนกังานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิจัย  

ในโครงการทุนเลิศเกษตร จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๑ การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๒ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและเปลี่ยนแปลงวันแต่งตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) ให้ดํารงตําแหน่งในระดับเชี่ยวชาญ 

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๓ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ให้ดํารงตําแหน่ง ระดับชํานาญการ จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๔ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิ 

ที่ได้รับสูงขึ้น ๓ ส่วนงาน จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๕ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและ

ช่วยวิชาการ ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ๔ ส่วนงาน จํานวน ๗ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๖ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการ  

ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๗ การเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน

จํานวน ๓ ส่วนงาน ดังนี้ 

๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  

๒. คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร 

๓. คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกผู้แทน ก.บ.ม.  

เป็นกรรมการสรรหา ผู้บริหารส่วนงาน ดังนี้ 

๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  ผู้แทน ก.บ.ม. ได้แก่ 

    - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

    - คณบดีคณะวนศาสตร์ 

๒. คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร ผู้แทน ก.บ.ม. ได้แก่ 

    - รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและ    

      โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

    - คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๓. คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน ผู้แทน ก.บ.ม. ได้แก่ 

    - รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 

    - ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รายงานข้อมูลการรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒ โควตา) 

ทราบ - - - 

๕.๒ การปรับรูปแบบการให้บริการจาก KU Workplace เป็น KU Yammer ทราบ  - - - 

๕.๓ การพิจารณาดําเนินการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อบรรเทาสถานการณ์

การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ทราบ  - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
๖.๑    ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ก.บ.ม. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพขอเชิญผู้บริหาร

ส่วนงานซึ่งดํารงตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน หรือผู้อํานวยการ

สํานัก ประชุมเพื่อดําเนินการเลือกผู้แทนผู้บริหาร เป็นกรรมการ 

ในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา แทนชุดเดิมที่ครบวาระ  

โดยดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ทราบ - - - 

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 
                                                                                                                                       


