
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 

วันจันทรที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 

      ๑.๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 

๑.๑.๑ 
มาตรการเยยีวยาสังคมและอุดมศกึษาสูภัย COVID-19 ของท่ีประชุม

อธิการบด ี      

ทราบ - - - 

๑.๑.๒ นโยบายการดําเนินการเชิงรุกของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ทราบ - - - 

๑.๑.๓ การตดิตามงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของรัฐบาล ทราบ - - - 

       ๑.๒  เร่ืองท่ีเลขานุการแจงใหทราบ 

๑.๒.๑ แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปรญิญากิตติมศักดิ์ แด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ รายงานสรุปเรื่องการกําชับใหสวนงานถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตร ี 

กรณีการตรวจสอบและจัดเตรียมความพรอมในการดําเนินการแผนงาน/

โครงการตาง ๆ ของสวนราชการในสังกัด 

ทราบ - - - 

๑.๒.๓ มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือรองรับสถานการณการระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ทราบ - - - 

๑.๒.๔ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรผูทรงคณุวุฒิ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๕ การตรวจสอบรายงานการเงิน สาํหรับปสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ทราบ - - - 

๑.๒.๖ รายงานสรุปยอดงบประมาณเหลอืจายของงบอุดหนุนสวนกลาง

มหาวิทยาลยั เพ่ือใชรองรับผลกระทบจากวิกฤตไวรัส COVID-19 

ทราบ - - - 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ดังน้ี 

   ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

   ๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

(ก.บ.ม.) วาระพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

   ๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

(ก.บ.ม.) วาระพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

   ๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

(ก.บ.ม.) วาระพิเศษ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรท่ี ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

   ๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

(ก.บ.ม.) วาระพิเศษ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรท่ี ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

รับรองรายงานการประชุมโดยไมมขีอแกไข - - - 

     ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  

                  ไมม ี

     ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ 

 

การขออนุมัติปรับโครงสรางสํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๒๘๓ 

ลว. ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ 

๔.๒ 

 

การขออนุมัติกําหนดอัตราคาดําเนินการจัดพิมพบทความในวารสาร

มนุษยศาสตรวิชาการ คณะมนุษยศาสตร 

อนุมัตติามเสนอ โดยมีขอเสนอแนะใหคณะมนุษยศาสตร

ไปพิจารณากําหนดหลักเกณฑสนับสนุนคาใชจายใน

การดําเนินการจัดพิมพบทความในวารสารวิชาการ 

ใหสามารถเบิกจายจากเงินกองทุนวิจัยของคณะได 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีการตีพิมพเผยแพรผลงาน

เพ่ิมมากข้ึน 

-จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดลีงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร/

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓ 

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๔๗๕ 

ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๖๓ 

 
๒ 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

 ๔.๓ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาตอบแทนในการใหคําปรึกษาการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดลีงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

รองอธิการบดีฝายประกัน

คุณภาพ/ผอ.สํานักงาน

ประกันคณุภาพ/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓ 

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๔๘๔ 

ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดลีงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

รองอธิการบดีฝายประกัน

คุณภาพ/ผอ.สํานักงาน

ประกันคณุภาพ/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ 

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๔๘๔ 

ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๕ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบ้ียประชุม คาสมนาคณุ คาตอบแทน และ

คาใชจายอ่ืน ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับปรญิญาตรี หลักสูตร

นานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดลีงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา/

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓ 

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๔๘๒ 

ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๖ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตรา

คาใชจายตาง ๆ ของโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร 

ภาคพิเศษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน ๓ ฉบับ ดังน้ี 

๑. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา 

อนุมัติในหลักการ โดยมีขอสังเกตเรื่องอัตราคารักษา

สถานภาพนิสิต ท่ีโครงการกําหนดจัดเก็บภาคการศึกษา

ละ ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งนอยกวาอัตราท่ีมหาวิทยาลยั

จัดเก็บในภาคปกติ และโครงการพิเศษอ่ืน ๆ ในระดับ

บัณฑิตศึกษา จึงขอใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรนําไป 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

คณบดีคณะสถาปตยกรรม-

ศาสตร 

 

 

ฝายเลขานุการ -บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๒๘๒ 

ลว. ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓ 

 

 
๓ 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๖ 

(ตอ) 

นวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ (หลักสูตรแผน ก แบบ ก ๑) คณะสถาปตย-

กรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับนิสติท่ีเขาศึกษาตั้งแต 

ภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนตนไป 

   ๒. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

นวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ (หลักสูตรแผน ก แบบ ก ๒ และหลักสตูร

แผน ข) คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับ

นิสิตท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนตนไป 

   ๓. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา 

คาเบ้ียประชุม คาสมนาคณุ คาตอบแทน และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการ

บริหารโครงการพิเศษระดับบัณฑติศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

พิจารณาทบทวนอัตราคารักษาสถานภาพนิสิตอีกครั้ง 

แลวแจงผลการพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยทราบ  

เพ่ือดําเนินการออกประกาศตอไป 

    

๔.๗ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร (ภาคพิเศษ) 

คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดลีงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

คณบดีคณะศิลปะศาสตร 

และวิทยาศาสตร/ผอ.สํานัก

บริหารการศึกษา/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓ 

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๔๘๑ 

ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๘ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาใชจายตาง ๆ 

ระดับปรญิญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดนิ

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน สําหรับนิสติโครงการทุนปริญญาตรเีฉลิมพระเกียรติ

สืบสาน ร.๙ เพ่ือเกษตรกรรุนใหม วิทยาลัยบูรณาการศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดลีงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

รักษาการแทนคณบดี

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร/

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา/

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓ 

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๔๘๓ 

ลว. ๑ พ.ค. ๒๕๖๓ 

 
๔ 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๙ การขออนุมัติตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๐ การขออนุมัติตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลยักลุมวิชาการประเภท

คณาจารยเต็มเวลาท่ีเกษียณอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๑ การพิจารณาเลือกผูบริหารเปนกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือก

ผูบริหารฝายสนับสนุน จํานวน ๙ ตําแหนง รวมท้ังสิ้น ๑๘ คน ดังน้ี 

     

 

สํานักงานอธิการบดี จํานวน ๒ ตําแหนง ประกอบดวย 

๑. ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี กรรมการคัดเลือก 

ดังน้ี 

    - รองอธิการบดีฝายวางแผน 

    - คณบดีคณะสังคมศาสตร 

    - คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

    มอบหมายให ผูชวยอธิการบดี นายสัตวแพทย

เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ  ทําหนาท่ีเลขานุการ 

๒. ผูอํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี  

กรรมการคัดเลือก ดังน้ี 

   - รองอธิการบดีฝายการเงิน 

   - คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

   - คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 

คณะ สถาบัน สํานกั ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

บางเขน จํานวน 5 ตําแหนง ประกอบดวย 

๑. หัวหนาสํานักงานเลขานุการวิทยาลัยบูรณาการศาสตร 

กรรมการคัดเลือก ดังน้ี  

    - คณบดีคณะเกษตร  

    - ผูอํานวยการสํานักบริหารการศึกษา 

 ๒. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะวนศาสตร 

กรรมการคัดเลือก ดังน้ี 

- กองการเจาหนาท่ี - 

 
๕ 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๑ 

(ตอ) 

     

 

    - คณบดีคณะประมง 

    - คณบดีคณะสิ่งแวดลอม   

๓. หัวหนาสาํนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร 

กรรมการคัดเลือก ดังน้ี    

    - คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร     

    - ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

๔. หัวหนาสํานักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา

แหง มก. กรรมการคัดเลือก ดังน้ี 

    - ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล 

      ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

    - คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๕. หัวหนาสํานักงานเลขานุการสํานักหอสมุด 

กรรมการคัดเลือก ดังน้ี 

    - คณบดีคณะวนศาสตร 

    - ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร 

คณะ สถาบัน สํานกั ในวิทยาเขตกําแพงแสน 

จํานวน ๒ ตําแหนง ประกอบดวย  

๑. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน 

กรรมการคัดเลือก ดังน้ี 

    - คณบดีคณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร 

    - คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 

๒. หัวหนาสาํนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร 

กําแพงแสน กรรมการคัดเลือก ดังน้ี 

    - คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

    - คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

   

 
๖ 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกผูสมควรไดรับการแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงผูบริหารฝายสนับสนุน  

๑. ตําแหนงท่ีมผีูสมัครและผานการคัดเลือก จํานวน ๑ ตําแหนง ดังน้ี  

    ตําแหนงผูอํานวยการกองบริหารวิชาการและนิสติ สํานักงานวิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นางสาวพัทริยา  ศุภอุดร สังกัด  

กองบริหารวิชาการและนิสติ สํานักงานวิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จงัหวัด

สกลนคร 

๒. ตําแหนงท่ีไมมีผูสมคัร จํานวน ๓ ตําแหนง ประกอบดวย 

    ๒.๑ หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร 

    ๒.๒ หวัหนาสํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจดัการ  

    ๒.๓ ผูอํานวยการกองบริการกลาง สํานักงานวิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

รับทราบ และเห็นชอบผลการคัดเลือกตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๓ การขออนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภท

นักวิจัย ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ๓ สวนงาน จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๔ การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

และชวยวิชาการ โดยการคดัเลือก ๔ สวนงาน จํานวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๕ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภท

คณาจารยประจําเต็มเวลา ตามคณุวุฒิท่ีไดรับสูงข้ึน จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๖ การขออนุมัติตดัโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๗ การขออนุมัติตดัโอนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ราย อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๘ การพิจารณากําหนดแนวทาง รางประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

เรื่อง การกําหนดระดบัคุณวุฒิ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการ

คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภทคณาจารยประจํา 

กรณีพิเศษ 

อนุมัติการกําหนดคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

เปนระดับคะแนนข้ันต่าํสําหรับผูสมัครรับคัดเลือกใน

คุณวุฒิระดับปรญิญาโท ตามหลักเกณฑ พ.ศ. ๒๕๕๗

และแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษของผูผานการ 

   

 
๗ 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๘ 

(ตอ) 

 คัดเลือก กําหนดตามแนวทางท่ี ๑ ตามเสนอ เพ่ือใหมี

มาตรฐานสามารถแขงขันได สงผลตอภาพลักษณท่ีดี

ของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภท

คณาจารย และมหาวิทยาลัย 

   กรณีสวนงานท่ีไมสามารถดําเนินการตามเกณฑ 

ท่ีกําหนดได ขอใหนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาเปนการ

เฉพาะราย เชน ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาปรัชญา

และศาสนา ภาควิชาดนตรี และอ่ืน ๆ 

- กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๙ การขออนุมัติปรับปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ สําหรับนิสติ

หลักสตูรภาษาไทย 

เห็นชอบในหลักการตามเสนอ โดยยังคงใหจัดการ

เรียนการสอนในชวงงานวันเกษตรแฟรเชนเดิม และ

ใหเลื่อนการเปดภาคเรยีน ในระดบับัณฑิตศึกษา  

เปนวันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เชนเดียวกับ

หลักสูตรนานาชาติ  ท้ังน้ี ขอใหสํานักบริหารการศึกษา

ดําเนินการปรับปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม แลวนําเสนอ 

สภามหาวิทยาลยัพิจารณาตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

รองอธิการบดีฝายวิชาการ/

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๓๖๐ 

ลว. ๒๙  เม.ย. ๒๕๖๓ 

     ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

๕.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการเฝาระวังสุขอนามัยการระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และคณะอนุกรรมการระดบั

วิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๕ ครั้ง ดังน้ี 

   - ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันพุธท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

   - ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันจันทรท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

   - ครั้งท่ี ๓ เมื่อวันจันทรท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

   - ครั้งท่ี ๔ เมื่อวันจันทรท่ี ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓   

   - ครั้งท่ี ๕ เมื่อวันจันทรท่ี ๑๓ เมษายน พ.ศ ๒๕๖๓ 

ทราบ - - - 

 
๘ 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๕.๒ กองแผนงานรายงานความคืบหนาการนําขอมูลงบประมาณแผนดินไดรับ

จัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เขาสูระบบ ERP 

ทราบ  - - - 

๕.๓ กองแผนงานรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการ

ประจําปบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในไตรมาส 

ท่ี ๔ (รอบ ๑๒ เดือน) 

ทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

ตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๒๘๔ 

ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๓ 

๕.๔ วิทยาลัยบูรณาการศาสตรจัดทําแนวปฏิบัติการขอเปดชุดวิชา รายวิชา 

ในธนาคารหนวยกิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ทราบ - - - 

๕.๕ สํานักบริหารการศึกษารายงานขอมูลการรับเขาศึกษาผานระบบ TCAS 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๓ (TCAS รอบท่ี ๑ 

Portfolio และรอบ ๒ โควตา) จํานวนแนกตามคณะ และแผนการรบัเขา

ศึกษาผานระบบ TCAS รอบท่ี ๑ - ๔ 

ทราบ - - - 

๕.๖ สํานักบริการคอมพิวเตอรกําหนดและรางแนวนโยบาย Work & Learn 

from Home (KU-WLH) และสรปุผลการดําเนินงานและแนวทางดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือชวยในกิจกรรมการเรียน การสอน การสอบ  

การประชุม การมอบหมายงาน ในชวงการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

                    ไมม ี

     ระเบียบวาระท่ี ๗ วาระลับ 

     ๗.๑ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๗.๑.๑ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  ๒ สวนงาน 

จํานวน ๒ ราย 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 

 
๙ 


