
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ที่ ๘ และวันศกุร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑.๑ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  Reinventing 

University และการดําเนินงานด้านการวางแผน 

ทราบ - - - 

๑.๑.๒ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีและเปลี่ยนชื่อตําแหน่ง 

รองอธิการบดี จํานวน ๔ ราย 

ทราบ - - - 

๑.๑.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการ

บริหาร ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ - - - 

๑.๑.๔ การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ - - - 

๑.๑.๕ 

 

 

 

 

 

 

การรับฟังความคดิเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

กองทุนอุดมศึกษา จํานวน ๔ ฉบับ ดังนี้ 

   (๑)  ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

   (๒)  ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

   (๓)  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

   (๔)  ร่างพระราชบัญญัติสภานโนบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมแห่งชาติ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ทราบ - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๑.๖ การรับฟังความคดิเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 

   (๑)  ร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. .... 

   (๒)  ร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความรับผดิชอบต่อสังคม  

หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค 

พ.ศ. .... 

ทราบ - - - 

       ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ 

๑.๒.๑ เกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ทราบ - - - 

๑.๒.๒ การจัดทําประกันชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ทราบ   - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๖๔  

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การขออนุมัติยกเว้นค่าเช่าและคืนพื้นที่อาคาร KU Ville บางส่วน กรณี 

บริษัท ทูฟาสทูสลีพ จํากัด 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

และทรัพย์สิน/ผอ.สํานักงาน

ทรัพย์สิน 

 

 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๒๘๓๔ 

ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ 

 
การขออนุมัติปรับโครงสร้างศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ  

คณะประมง 

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายนกิจการ

สภามหาวิทยาลัยและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๒๘๔๐ 

ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๒ การขออนุมัติรายชื่อหลักสูตร เพื่อดําเนินการยกเว้นการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. จํานวน ๒๖ หลักสูตร 

เห็นชอบ และให้นําเสนอคณะกรรมการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) เพื่อพิจารณา 

ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการคณะกรรมการ

วิชาการมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๒๘๓๕ 

ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ 

 ๔.๓ การขออนุมัติหลักการให้ บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) เช่าพื้นที่

อาคารศูนย์เรียนรวม ๔  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีวิทยาเขต

กําแพงแสน/ผอ.สํานักงาน

วิทยาเขตกําแพงแสน/ 

ผอ.สํานักงานทรพัย์สิน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๒๘๓๗ 

ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๔ การขออนุมัติปรับอัตราค่าเช่าอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโยธิน 

๔๕ หลังที่ ๑ และหลังที่ ๒ 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

และทรัพย์สิน/ผอ.สํานักงาน

ทรัพย์สิน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๒๘๓๖ 

ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๕ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขของสถานพยาบาล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.สถานพยาบาล/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ ประกาศ มก. 

ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ 

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๓๑๙๙ 

ลว. ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔ 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๖ การพิจารณาโอนเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนโครงการหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  

(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มีมติให้สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนดําเนินการ 

โอนเงินจัดสรรค่าบํารุงสํานักงานวิทยาเขต คืนให้กับ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จํานวน 

๑๒,๕๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสน 

แปดพันบาทถ้วน) ตามเสนอ 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา/ 

ผอ.สํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสน/คณบดีศิลป

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๒๘๙๔ 

ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๗ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ ประกาศ มก. 

ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ 

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๓๑๒๒ 

ลว. ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๘ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ ประกาศ มก. 

ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ 

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๓๑๒๑ 

ลว. ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๙ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) และ

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ดังนี้ 

   ๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สาํหรับนิสติโครงการหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

คณบดีคณะเทคนิคการ- 

สัตวแพทย์/ผอ.สํานักงาน

กฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ ประกาศ มก. 

ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ 

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๓๑๒๐ 

ลว. ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๔ 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๙ 

(ต่อ) 

   ๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สาํหรับนิสติโครงการหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

    

๔.๑๐ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตรา 

ค่าเบี้ยประชุม คา่สมนาคณุ คา่ตอบแทน และคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ ในการบริหาร

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา 

ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกําแพงแสน ดังนี้ 

   ๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  

   ๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตรา 

ค่าเบี้ยประชุม คา่สมนาคณุ คา่ตอบแทน และคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ ในการบริหาร

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา 

(ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกําแพงแสน 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

และ (ร่าง) ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหาร

โครงการ ทั้ง ๒ ฉบับ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาการขออนุมัติเปิดโครงการหลักสูตร 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศกึษา 

(ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา

มหาวิทยาลัยและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๒๘๔๐ 

ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๑๑ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 

(ภาคพิเศษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) คณะสถาปัตย- 

กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้เสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการขออนุมัติเปิดโครงการ 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (ภาคพิเศษ) คณะสถาปัตย- 

กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายนกิจการ

สภามหาวิทยาลัยและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๒๘๔๐ 

ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๒ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งระดับชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ สําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(ก.พ.จ.) 

อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด  

เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์

สุตเขตต์ นาคะเสถียร เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหน่งระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ สําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.พ.จ.) เพิ่มเติม 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๓ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี

เหตุพิเศษ สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร จํานวน ๑ ราย 

มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      ประธานกรรมการ 

๒. คณบดีคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ ลําไย     กรรมการ 

๔. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา อดิศรมงคล  กรรมการ 

๖. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่     เลขานุการ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๔ การขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดํารง

ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น จํานวน 

๒ ราย ดังนี้ 

   ๑. นางภัทรา มูลจิตร ดํารงตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 

ระดับชํานาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ๒. น.ส.สมนึก พรมแดง ดํารงตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 

ระดับเชี่ยวชาญ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๕ การขออนุมัติหลักการในการเปลี่ยนแปลงคุณวุฒขิองตําแหน่ง 

นักวิชาการพัสดุ  

อนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิของตําแหน่งนักวิชาการ

พัสดุ เป็นดังนี้ 

   ๑.  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่

เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 

   ๒.  ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่

เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๖ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

โดยการคัดเลือก ๘ ส่วนงาน จํานวน ๑๓ ราย 

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กลุ่มวิชาการ โดยการคัดเลือกทั้ง ๑๓ ราย ตั้งแต่วันที่ 

๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๗ การขออนุมัติจา้งและแต่งตั้งบคุคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

และช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๒ ส่วนงาน จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติการจา้งและแต่งตั้งบุคคลเปน็พนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก  

ทั้ง ๒ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๘ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ๒ ส่วนงาน จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๙ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิ 

ที่ได้รับสูงขึ้น ๒ ส่วนงาน จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๐ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและ

ช่วยวิชาการ ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน และชํานาญการ  

๒ ส่วนงาน จํานวน ๖ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๑ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการ  

ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๒ การขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลยั 

เงินรายได้ จํานวน ๑ ราย  

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๓ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๘

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๔ การขออนุมัติกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีรับนิสิตพิการเข้าศึกษา

ในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา

มหาวิทยาลัยและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๓๑๒๓ 

ลว. ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๒๕ การพิจารณาเลือกผู้บริหารเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร 

ฝ่ายสนับสนุน แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน ๗ ตําแหน่ง ดังนี้ 

๑. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

๒. ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

๓. ผู้อํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

๔. ผู้อํานวยการกองบริการกลาง สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

    จังหวัดสกลนคร 

๕. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ คณะเกษตร 

๖. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ คณะทรพัยากรธรรมชาติและ 

    อุตสาหกรรมเกษตร 

๗. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

มีมติเลือกผู้บริหารเป็นประธาน และกรรมการ  

ในคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน  

ทั้ง ๗ ตําแหน่ง (รายละเอียดในรายการงานการ

ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔) 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๖ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง 

ชุดใหม่ (รายละเอียดในรายการงานการประชุม 

ก.บ.ม. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔) 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๗ แผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่วนงาน 

เห็นชอบในหลักการ โดยมอบกองแผนงานตรวจทาน

การจัดพิมพ์เอกสารและข้อมูลผลรวมค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ถูกต้องเรียบร้อย 

ก่อนดําเนินการให้ทุกส่วนงานลงนามในคํารับรอง 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจําปี  

พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ร่วมกับอธิการบดีต่อไป 

 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รักษาการแทนผู้อํานวยการ

กองแผนงาน  

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๓๑๑๙ 

ลว. ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๔ 



 

 
๙

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รายงานผลการจดัอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านคุณภาพวิชาการ ตามเกณฑ์ 

Webometrics 

ทราบ - - - 

๕.๒ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภท

แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ  - - - 

๕.๓  รายงานข้อมูลการรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑ Portfolio) 

ทราบ - - - 

๕.๔ รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการการช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทราบ  - - - 

๕.๕ สรุปภาพรวมการประเมินผลและงบรายรับ-รายจา่ย การจัดงานเกษตรแฟร์ 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทราบ  - - - 

๕.๖ รายงานผลการดําเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

ทราบ  - - - 

๕.๗ รายงานผลการจดัอันดับ QS-Ranking ประจําปี ค.ศ. ๒๐๒๑ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทราบ  - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
                 ไม่มี 

                       
จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 


