
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑.๑ การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทราบ - - - 

๑.๑.๒ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล  
๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ 

ทราบ - - - 

๑.๑.๓ การดําเนินโครงการ Marketplace ทราบ - - - 

       ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ 

๑.๒.๑ การกําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกําหนด
วันหยุดราชการประจําภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย
วันหยุดราชการ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ เปลี่ยนแปลงปฏิทินการประชุมและกิจกรรมสําคัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทราบ   - - - 

๑.๒.๓ การดําเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล 
แบบบูรณาการ 

ทราบ  - - - 

๑.๒.๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคม
เพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน 

ทราบ - - - 

๑.๒.๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชกาพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาเกณฑ์ในการกําหนด
ตําแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ที่ไม่อาศัยงานตําราหรืองานวิจัย 

ทราบ - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๒.๖ ประกาศที่เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 
   (๑) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๐) 
   (๒) ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติ 
ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา การสอบ
คัดเลือก สําหรับภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   (๓) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียน
การสอน การสอบวัดและการประเมินผลการศึกษาแบบผสมผสานสําหรับ
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์ผ่อนปรนการใช้พื้นที่ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๗ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ  - - - 

๑.๒.๘ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
เคาะกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๕ จํานวน 
๑๑๗,๘๘๐ ล้านบาท เตรียมชงคณะรัฐมนตรีตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการ
อุดมศึกษา ผลิตกําลังคนระดับสูงตามทิศทางความต้องการของประเทศ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๙ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ “KU 4.0 Cashless Society @ KU” ทราบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อทราบต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๕๕๐ 
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 
 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔  

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
                      ไม่มี 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ 

 
การขออนุมัติจัดตั้งภาควิชาสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
คณะสิง่แวดล้อม 

เห็นชอบการจัดตั้งภาควิชาสิง่แวดล้อมและทรัพยากร-
ศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา ในสังกัด 
คณะสิ่งแวดล้อม โดยให้เพิ่มข้อมูลชื่อภาษาอังกฤษ
ของหน่วยงาน เพื่อความชัดเจนและครบถ้วน  
แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รักษาการแทนผู้อํานวยการ
กองแผนงาน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๕๕๑ 
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๔.๒ กองกิจการนิสิตขออนุมัติกําหนดแนวทางการช่วยเหลือนิสิตหอพัก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และแนวทางการช่วยเหลือนิสิตนิสิต
ผู้ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมนิสิตตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งนี้ ได้จัดทํา 
ร่างประกาศ จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 
   ๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการ
ช่วยเหลือนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
   ๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทาง 
การช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) (ฉบับที่ ๒) 
   ๓. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการดําเนิน
กิจกรรมนิสิต ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

มีมติดังนี้ 
   ๑. อนุมัติแนวทางการช่วยเหลือนิสิตหอพัก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และให้ 
ทุกวิทยาเขตดําเนินการตามหลักการ ดังนี้ 
       (๑) นิสิตที่มีสิทธิพักอาศัยอยู่หอพัก ซึ่งได้
เดินทางกลับภูมิลําเนาไปแล้ว และยังมิได้กลับเข้า
หอพัก ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       (๒) นิสิตที่มีสิทธิพักอาศัยอยู่หอพัก ซึ่งยังคงพัก
อาศัยอยู่ ให้ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมหอพัก
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในอัตรา
ร้อยละ ๕๐ ของอัตราที่เรียกเก็บ 
       (๓) ยกเว้นนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก 
ทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ หรือทุนการศึกษา 
อื่น ๆ ไม่ให้ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมหอพัก 
   ๒. อนุมัติแนวทางการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย
จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
(ฉบับที่ ๒) 

จัดทําประกาศ มก. 
เสนออธิการบดีลงนาม 

ฝ่ายเลขานุการ ประกาศ มก. 
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

 ๔.๓ การขออนุมัติหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

มีมติดังนี้  
   ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 
(๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตามเสนอ 
   ๒. การเบิกจ่ายเงินสําหรับดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย ในระยะแรก ให้หัวหน้า 
ส่วนงานเป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่าย จนกว่าสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเพื่อถือปฏิบัติ  
   ๓. ให้หัวหน้าส่วนงานรวบรวมผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย  
และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกเดือน  
เพื่อจะได้นําเสนอไปยัง สป.อว. 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน 
และทรัพย์สิน/ผอ.กองคลัง 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๙๖๕ 
ลว. ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๔.๔ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ 
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา  

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๙๖๔ 
ลว. ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๔.๕ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาโครงการ
เรียนล่วงหน้าออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําประกาศ มก. 
เสนออธิการบดีลงนาม 

ฝ่ายเลขานุการ ประกาศ มก. 
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๔.๖ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําประกาศ มก. 
เสนออธิการบดีลงนาม 

ฝ่ายเลขานุการ ประกาศ มก. 
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๔.๗ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 
โดยการคัดเลือก ๘ ส่วนงาน จํานวน ๑๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๘ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย ให้ดํารงตําแหน่ง ในระดับเชี่ยวชาญ  
จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๙ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
ให้ดํารงตําแหน่ง ระดับชํานาญงาน และชํานาญการ ๓ ส่วนงาน  
จํานวน ๖ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๐ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิ 
ที่ได้รับสูงขึ้น ๓ ส่วนงาน จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๑ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิและสวัสดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยการจัด
สวัสดิการอื่นนั้นให้เป็นไปตามประกาศที่ ก.บ.ม.  
จะกําหนดเพิ่มเติมต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๒ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเลื่อน ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) โดยให้ทุกส่วนงานปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/
ค่าจ้างบุคลากรที่นําเสนอต่อที่ประชุม 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๓ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง 
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของผู้บริหารฝ่ายสนบัสนุน 
ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน 
สํานัก หรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๓) 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๔ การพิจารณากําหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัย 
กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา และนักวิจัย ที่ครบเวลา 
ตามเงื่อนไข อาจถูกเลิกจ้างให้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง 

เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนด
หลักเกณฑ์ฯ เพิ่มเติม ๓ ประเด็น ดังนี้ 
   ๑. กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องครั้งละ 
๒ ปี โดยไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๔ 
(ต่อ) 

 ๒. แก้ไขข้อความในข้อ ๓ โดยให้ตัดกรณีที่ส่วนงาน
ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยมีคําสั่งยุติการจ้างพนักงาน 
มหาวิทยาลัย ออก 
   ๓. ปรับข้อ ๔ เป็นข้อ ๓ 

   

๔.๑๕ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตรา 
ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าเดินทาง คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญ 
พิเศษ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เห็นชอบตามเสนอ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ออก
ประกาศต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๖ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตรา 
ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าเดินทาง คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการ และคณะกรรมการกําหนดตําแหน่ง 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (ก.ต.ส.)  
และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน 

เห็นชอบตามเสนอ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ออก
ประกาศต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๗ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งระดับชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ก.พ.จ.) 

อนุมัติตามเสนอ และให้เพิ่ม รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์ 
ธไนศวรรยางกูร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๘ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดตําแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และช่วยวิชาการ (ก.ต.ส.) 

อนุมัติตามเสนอ และให้เพิ่ม นายฉัตรชัย จรูญพงศ์  
นิติกรชํานาญการพิเศษ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๙ การพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๐ การพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภท
คณาจารย์เต็มเวลาที่เกษียณอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๑ การขออนุมัติแนวทางการดําเนินกิจกรรมนิสิตตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

อนุมัติตามเสนอ    



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๒ การพิจารณาแนวทางการดําเนินการกรณีติดตามบัญชีที่ไม่มีในระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี (ระบบ ERP) ตามเงื่อนไขจากสํานักงานการ
ตรวจสอบเงินแผ่นดิน (สตง.) 

เห็นชอบและมอบกองคลังดําเนินการตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน 
และทรัพย์สิน/ผอ.กองคลัง 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๙๖๓ 
ลว. ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๔.๒๓ การขออนุมัติยกเว้นค่าเช่าและคืนพื้นที่บางส่วน กรณี บริษัท ทูฟาสทูสลีพ 
จํากัด 

มีมติให้ถอนเรื่อง โดยมอบสํานักงานทรัพย์สินนําไป
หารือร่วมกับ บริษัท ทูฟาสทูสลีพ จํากัด อีกครั้ง 
เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร KU Ville 
และนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) พิจารณาในคราวต่อไป 

จัดทําบนัทึกแจ้งมติ 
ผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพย์สิน  

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๒๐๒๗ 
ลว. ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๔.๒๔ การขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์  
โดยการคัดเลือก เป็นกรณีพิเศษ จํานวน ๑ ราย 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว กรณีนี้เป็นการย้ายพนักงาน
มหาวิทยาลัย เข้ามาสังกัดส่วนงานบางเขน ซึ่งเดิม 
ไม่สามารถดําเนินการได้ แต่เนื่องจากประกาศ ก.บ.ม. 
ฉบับดังกล่าว กําหนดให้เป็นอํานาจ ก.บ.ม. พิจารณา
เป็นกรณพีิเศษได้ จึงเห็นชอบให้กําหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณากรณีพิเศษ ประกอบด้วย 
   ๑. เหตุผลความจําเป็นของสว่นงาน โดยพิจารณาจาก
สาขาวิชาความเชีย่วชาญและประสบการณ์การทํางาน 
   ๒. เหตุผลความจําเป็นของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ในการย้ายเข้ามาเพื่อดูแลบุพการีและบุคคลในครอบครัว
ที่เจ็บป่วย ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง 
   และอนุมัติให้ย้าย น.ส.หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์  
มาสังกัดวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ได้ โดยมีเงื่อนไขให้ 
น.ส.หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์ ไปช่วยปฏิบัติงาน 
ด้านการเรียนการสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร จนกว่าจะสามารถรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยมาทดแทน 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๘

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ สรุปการประชุมหารือเชิงนโยบาย เรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 
ในการขับเคลื่อนประเทศ 

ทราบ - - - 

๕.๒ แนวทางพัฒนาการดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทราบ  - - - 

๕.๓  รับทราบการพิจารณาทบทวนขอเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
๖ รองอธิการบดีฝา่ยวางแผนและวจิยั แจ้งที่ประชุมทราบ จํานวน ๓ เรื่อง ดังนี ้

   ๑. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไ์ด้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจดัการประชุม
สามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมอธิการบดีแห่ง 
ประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ๒. ยกเลิกการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี 
   ๓. กําหนดการประชุมร่วมระหวา่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในวันศุกร์ที่ ๑๖ 
และวันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกิจกรรมเยี่ยมชมและดูงาน
ที่วิทยาเขตศรีราชา และโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา (พื้นที่ศกึษาบ่อทอง) จาํนวนพื้นที่ ๑,๒๗๘ ไร่ 

ทราบ - - - 

                       
จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 


