
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 

วันอังคารท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วาระท่ี เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานที่ตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

 ๑. เม่ือวันจันทรท่ี ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิการบดี และผูบริหาร

มหาวิทยาลัย รวมเขาเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐา-

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร การจัดงานประชุมวิชาการ 

“สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

๒. จากสถานการณการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน 

ประธานฯ ขอใหทุกคณะชวยสอดสองดูแลความปลอดภัยของนิสิตท่ีเขา

รวมการชุมนุมและจัดทํากิจกรรมใหเปนไปดวยความสงบเรียบรอย 

๓. ประธานฯ ขอใหคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตรรายงานความคืบหนา

การดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา  

ซ่ึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีสวนรวมในการจัดทําโครงการตาง ๆ 

ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ระยะท่ี ๑ 

โดยมีระยะเวลาในดําเนินการ ๔ ป ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะสิน้สุดใน

ป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทราบ - - - 

       ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ 

๑.๒.๑ ผลการจัดสรรงบประมาณโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 

University) ดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

ทราบ - - - 



 

 
๒ 

วาระท่ี เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานที่ตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๒.๒ การแจงผลการจดัสรรงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตําบล
แบบบรูณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ทราบ - - - 

๑.๒.๓ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ 
วันจันทรท่ี ๓๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓
วันจันทรท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

ทราบ  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม ก.บ.ม. 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓) 

- - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๔ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓  

รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

               ไมมี 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ 

 

การขออนุมัติใชประโยชนในท่ีดินตําบลบอทอง อําเภอบอทอง จงัหวดัชลบุรี 
เพ่ือดําเนินโครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 
(พ้ืนท่ีศึกษาบอทอง) 

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาตอไป 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ -บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๑๘๑๖ 

ลว. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๒ 

 

การพิจารณาทบทวนการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร หรือวิทยาลัยการแพทย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เห็นชอบการทบทวนการจัดตัง้คณะแพทยศาสตร  

หรือวิทยาลัยการแพทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

ท้ังนี้ ขอใหรองอธิการบดีฝายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูง 

และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รวมกับ 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและวิจัย เสนอหลักการ 

และเหตุผลความจําเปนในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร 

เพ่ือเปนขอมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา 

จัดทําบันทึกแจงมติ 

รองอธิการบดีฝายพัฒนา

บัณฑิตขั้นสูงและโครงการ

จัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๒๐๕๙ 

ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓ 



 

 
๓ 

วาระท่ี เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานที่ตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

 ๔.๓ การขออนุมัติจัดตั้งศูนยทดสอบประตู หนาตาง และระบบผนังกระจก
สําหรับงานอาคาร และขอยกฐานะ “สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ” 
เปน “ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ” คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาตอไป 
จัดทําบันทึกแจงมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๑๘๑๕ 

ลว. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๔ การขออนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ป พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘ 

เห็นชอบในหลักการ และขอใหสํานักบริการคอมพิวเตอร 

จัดสงแผนปฏิบัตกิารดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ เสนอวิทยาเขต

กําแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขต 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นําไปพิจารณา

ทบทวนและตรวจสอบขอมูลโครงการ/กิจกรรม 

รวมถึงงบประมาณในการดําเนินงานในสวนของ 

วิทยาเขตเพ่ิมเติม แลวนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) พิจารณาอีกครั้ง 

จัดทําบันทึกแจงมติ 

รองอธิการบดีฝาย

เทคโนโลยีดิจิทัล/ผอ.สํานัก

บริการคอมพิวเตอร 

 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๒๐๕๘ 

ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๕ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย 

การบริหารศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีองครวมและปญญาประดิษฐ  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาตอไป 
จัดทําบันทึกแจงมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๑๘๑๔ 

ลว. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๖ การขออนุมัติเปดชุดวิชาวิทยาการขอมูลทางชีววิทยาและชวีสารสนเทศ 

และอัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา เพ่ือบรรจุเขาระบบธนาคาร 

หนวยกิต 

อนุมัติการเปดชุดวิชาวิทยาการขอมูลทางชีววิทยาและ

ชีวสารสนเทศ และอัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษา

ตามเสนอ และขอใหวิทยาลัยบูรณาการศาสตรทํา

หนังสือยืนยันการขอแกไขอัตราคาบํารุงมหาวิทยาลัย

และอัตราคาบํารุงธนาคารหนวยกิตของชุดวิชา

วิทยาการขอมูลทางชีววิทยาและ 

ชีวสารสนเทศ เสนอตอมหาวิทยาลัยดวย 

- 

 

- - 

๔.๗ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการ

ปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย ในสังกัดคณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมติ 

คณบดีคณะสังคมศาสตร/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓ 

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๒๑๓๖ 

ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ 



 

 
๔ 

วาระท่ี เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานที่ตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๘ การขออนุมัติยกเวนการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรปริญญาตรีรวมนานาชาติ ๒ ปริญญา  

คณะวิศวกรรมศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมติ 

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา/ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓ 

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๒๑๓๕ 

ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๙ การขออนุมัติลดหยอนคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําภาคตน  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับท่ี ๒) 

มีมติอนุมัติ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม 

ก.บ.ม. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓) 

 

จัดทําบันทึกแจงมติ 

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๒๐๖๐ 

ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๑๐ การขออนุมัติจางและแตงต้ังบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ 

โดยการคัดเลือก ๙ สวนงาน จํานวน ๑๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๑ การขออนุมัติจางและแตงต้ังผูมีความรูและประสบการณเพ่ือบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภทคณาจารยประจํา จํานวน  

๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๒ การขออนุมัติบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนและชวยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๔ สวนงาน จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๓ การขออนุมัติแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภทนักวิจัย  

ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ๒ สวนงาน จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๔ การขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 

ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ๘ สวนงาน 

จํานวน ๑๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๕ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ตามคุณวุฒิท่ี

ไดรับสูงขึ้น ๗ สวนงาน จํานวน ๗ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๖ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยน

สถานภาพมาจากขาราชการ และลูกจางประจํา 

อนุมัตติามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 



 

 
๕ 

วาระท่ี เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานที่ตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๗ การขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๘ การขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน ๑ ราย อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๙ การพิจารณากําหนดอัตราคาจางแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินรายได วิทยาเขตศรีราชา 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๐ การขออนุมัติโครงการทุนเลิศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และขอ

ความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบัณฑิตเกียรตินิยม

อันดับหนึ่ง เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภทนักวิจัย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๑ การพิจารณา (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแตงต้ัง 

และการพนจากตําแหนงของผูบริหารฝายสนับสนุน ตําแหนงผูอํานวยการ

กอง หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สํานัก หรือเทียบเทา 

(ฉบับท่ี ๓) 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีขอเสนอแนะจากประธาน 

สภาพนักงาน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

   ๑. ปรับองคประกอบคณะกรรมการ ตามขอ ๓.๓ 

(๔) เปนผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย 

หรือผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 

   ๒. ปรับขอความในขอ ๑๓ ใหผูดํารงตําแหนง

ผูบริหารฝายสนับสนุนท่ีพนจากตําแหนง สามารถ

เลือกกลับไปดํารงตําแหนงท่ีเคยครองอยูเดิมหรือ

ตําแหนงอ่ืนท่ีไมต่ํากวาท่ีเคยครองอยูเดิม ในสังกัดเดิม 

หรือสังกัดใหม 

   ประธานฯ มอบกองการเจาหนาท่ีปรับปรุง  

(ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ คุณสมบัติ วิธีการ 

และเงื่อนไขการแตงต้ัง และการพนจากตําแหนง 

ของผูบริหารฝายสนับสนุน ตําแหนงผูอํานวยการกอง

หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สํานัก หรือ

เทียบเทา (ฉบับท่ี ๓) ตามขอเสนอแนะของประธาน 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย 

- กองการเจาหนาท่ี - 



 

 
๖ 

วาระท่ี เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานที่ตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๒ การพิจารณาเลือกคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีมติเลือกคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี ้

๑. ผูแทนผูบริหาร จํานวน ๓ คน  

    - รองอธิการบดีฝายบริหาร      ประธานกรรมการ 

    - คณบดีคณะวิทยาศาสตร        กรรมการ 

    - ผูอํานวยการสํานักหอสมุด      กรรมการ 

๒. ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ คน  

    - ผูชวยศาสตราจารยนงลักษณ งามเจริญ กรรมการ 

    - ศาสตราจารยศุภมาศ พนชิศกัด์ิพัฒน    กรรมการ 

    - รองศาสตราจารยบพิธ จารุพันธุ     กรรมการ 

๓. ผูแทนบุคลากร จํานวน ๓ คน มอบกองการเจาหนาท่ี 

ดําเนินการ     

- กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๓ การพิจารณาแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ หรือ
ประกาศในการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 
จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
   ๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการกําหนดตําแหนง และการแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได สายสนับสนุนและชวยวิชาการ 
   ๒. ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง  
การกําหนดชื่อตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอ่ืน ๆ 
ในการบริหารธนาคารหนวยกิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมติ 

รักษาการแทนคณบดี

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓ 

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๒๑๓๗ 

ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ 



 

 
๗ 

วาระท่ี เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานที่ตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๕ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาตอบแทน คาบริหารจัดการ และคาใชจายอ่ืน 

ๆ ในการบริหารรายวิชาของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ และขอใหวิทยาลัยบูรณาการศาสตร

ทําหนังสือยืนยันการขอแกไขความในขอ ๓ ของ 

 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง 

กําหนดอัตราคาตอบแทน คาบริหารจัดการ และ

คาใชจายอ่ืน ๆ ในการบริหารรายวิชาของวิทยาลัย

บูรณาการศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

เสนอตอมหาวิทยาลัยดวย 

- - - 

๔.๒๖ งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจําปบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ และใหนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๑๘๑๓ 

ลว. ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๒๗ การพิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔-

๒๕๖๗) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และขอใหหัวหนา

สวนงานนํากลับไปพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง 

ท้ังนี้ หากมีประเด็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติมขอใหจัดสง

ขอมูลไปยังกองแผนงาน ภายในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือรวบรวมนําเสนอในโครงการสาน

พลังเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : The 

Series as a Public Autonomus University  

ณ จังหวัดเชียงใหม ในวันเสารท่ี ๗ - วันอาทิตยท่ี ๘ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมติ 

รองอธิการบดีฝายวางแผน

และวิจัย/ผอ.กองแผนงาน 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๒๐๕๗ 

ลว. ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓ 

 

 



 

 
๘ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๕.๑ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ แยกตามแหลงทุน 

ทราบ - - - 

๕.๒ โครงการเสริมสรางศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูสากล 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ  - - - 

๕.๓  รายงานแผนงานจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตตามนโยบาย ภายใตชื่อ “โครงการ 

K&U Together” ประจําปการศกึษา ๒๕๖๓ ของหนวยงาน ภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ทราบ  - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

                    ไมมี 

     ระเบียบวาระที่ ๗ วาระลับ 

     ๗.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๗.๑.๑ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (ลับ)  

จํานวน ๑ ราย 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 


