
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ 

วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 

      ๑.๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 

๑.๑.๑ รายงานผลการประชุมหารือเก่ียวกับแนวทางจัดการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาในสถานการณการแพรกระจายเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙      

ทราบ - - - 

๑.๑.๒ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญสมัคร

เขารวมเปนหนวยงานจางงานตามโครงการจางงานประชาชนท่ีไดรบั

ผลกระทบจากสถานการณการระบาด COVID-19 ระยะท่ี ๒ 

ทราบ - - - 

๑.๑.๓ การสนับสนุนกิจกรรมโครงการเพ่ือบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคใหกับ 

ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือโรคไวรสั 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ทราบ - - - 

       ๑.๒  เร่ืองท่ีเลขานุการแจงใหทราบ 

๑.๒.๑ การโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทราบ - - - 

๑.๒.๒ สรุปผลการประชุมหารือเก่ียวกับการดูแล นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของ

สถาบันอุดมศึกษาในสถานการณการแพรกระจายเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๓ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓  

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และการประชุมครั้งท่ี  

๔/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทราบ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม ก.บ.ม. 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓) 

- - - 

๑.๒.๔ มาตรการและแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ในชวงระหวางสถานการณ COVID-19 และภายหลังสถานการณคลีค่ลาย 

ทราบ - - - 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๒.๕ แนวทางการพิจารณาการใชจายเงินกู ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท เพ่ือฟนฟู

เศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดตอ 

เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต ิ

ทราบ - - - 

๑.๒.๖ การเตรียมการและการบริหารงบประมาณในบริบทใหม ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรท่ี ๒๐ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๓   

รับรองรายงานการประชุมโดยไมมขีอแกไข - - - 

     ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  

                  ไมม ี

     ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ 

 

การขออนุมัติหลักการแนวทางบูรณาการงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย 

คณะ/หลักสูตร เพ่ือพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพบัณฑิต ระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุมัติหลักการตามเสนอ จัดทําบันทึกแจงมต ิ

รองอธิการบดีฝายประกัน

คุณภาพ/ผอ.สํานักงาน

ประกันคณุภาพ/ 

ผอ.กองแผนงาน/ 

ผอ.สํานักงานอธิการบด ี

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๘๒๔ 

ลว. ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๒ 

 

การขออนุมัติหลักเกณฑการนํารถผานเขาออกบริเวณมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร สวนกลาง บางเขน 

อนุมัตติามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดลีงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

ผอ.กองยานพาหนะ อาคาร

และสถานท่ี/ผอ.สํานักงาน

กฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓-

บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๘๒๖ 

ลว. ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ 

 
๒ 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

 ๔.๓ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย 

การกําหนดหลักเกณฑการชวยเหลือผูปฏิบัติงานเพ่ือมหาวิทยาลัย ซึ่งเปน

ผูถูกกลาวหา ผูตองหา จําเลย หรอืเปนผูถูกฟองคดีอันเน่ืองมาจากการ

ปฏิบัติงานตามหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะใหปรบัแกไขขอความ 

ในรางขอบังคับฯ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลยั 

เพ่ือพิจารณาตอไป ดังน้ี  

  ขอ ๔ (๒) ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ท่ีพนจากการ

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปแลว แตเปนผูถูกกลาวหา 

ผูตองหา จําเลย หรือเปนผูถูกฟองคดี อันเน่ืองมาจาก

การปฏิบัติงานตามหนาท่ี 

  ขอ ๖ วรรคสอง หนังสือรับรองดังกลาว จะตองระบุ

จํานวนเงินท่ีมหาวิทยาลยัตองชดใชใหแกพนักงาน

สอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล เมื่อผูปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัยผิดสญัญาประกัน และใหเปนไป 

ตามแบบแนบทายขอบังคับน้ี 

   ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับน้ี  

ในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจําเปน หรือกรณีท่ี 

ขอบังคับน้ีมิไดกําหนดไว ใหอธิการบดีมีอํานาจออก

ประกาศโดยไมขัดแยงกับขอบังคบัน้ี และวินิจฉัย 

สั่งการไดตามเห็นสมควร แลวรายงานใหสภา

มหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ 

- กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๔ การเลือกผูแทน ก.บ.ม. เพ่ือเสนอช่ือเปนกรรมการสรรหาคณบด ี มีมติใหกําหนดวิธีการเลือกโดยการเสนอช่ือ ซึ่งประธาน

ไดเสนอช่ือผูบริหารสวนงานเปนกรรมการ โดยท่ีประชุม

พิจารณาแลว เห็นชอบตามท่ีประธานเสนอ ดังน้ี 

   ๑. กรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร ไดแก 

       - รองอธิการบดีฝายวางแผน 

       - คณบดคีณะเศรษฐศาสตร 

- กองการเจาหนาท่ี - 

 
๓ 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๔ 

(ตอ) 

    ๒. กรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาต ิ

ไดแก 

       - รองอธิการบดีวิทยาเขตศรรีาชา 

       - คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตรศรรีาชา 

   

๔.๕ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง

นักวิจัย ระดับชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๖ การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ 

โดยการคัดเลือก ๗ สวนงาน จํานวน ๑๗ ราย  

อนุมัติตามเสนอ โดยใหแกไขอายุในแบบขอมูลประกอบ 

การพิจารณาการบรรจุตําแหนงอาจารย รายท่ี ๖  

นายรังสรรค สมรูป จากอายุ ๒๘ ป เปน ๓๖ ป 

- กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๗ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภท

คณาจารยประจําเต็มเวลาตามคณุวุฒิท่ีไดรับสูงข้ึน จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ  - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๘ การขออนุมัติตดัโอนตําแหนงและอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๙ การพิจารณาลดหยอนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําภาคตน  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบในหลักการลดหยอนอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษา ประจาํภาคตน ปการศกึษา ๒๕๖๓  

ตามท่ีคณะ/วิทยาเขตเสนอ และขอใหสํานักบริหาร

การศึกษาดําเนินการรวบรวมขอมลูการลดหยอยอัตรา

คาธรรมเนียมใหครบถวนทุกหลักสูตร แลวนําไป

วิเคราะหและสรุปจํานวนเงินท่ีใชตอคนตอหลักสูตร 

และในภาพรวมมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดทําแนวทางการ

ลดหยอยอัตราคาธรรมเนียมสําหรบัชวยเหลือนิสติ 

ท่ีครอบครัวไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพร

ระบาดของเช้ือโรคไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

รองอธิการบดีฝายวิชาการ/

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๘๒๕ 

ลว. ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ 

 
๔ 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

๕.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สวพ.มก.) จัดทํา

โครงการเพ่ือพัฒนาคณุภาพตนฉบับบทความวิจัย จํานวน ๒ โครงการ 

ไดแก โครงการการเพ่ิมจํานวนตนฉบับเชิงรุกเพ่ือตีพิมพในระดับนานาชาติ 

(โครงการแปลเปเปอร) และโครงการการเพ่ิมจํานวนตีพิมพเพ่ือการแขงขัน

ในลําดับ ๑ ใน ๕ ของประเทศ (โครงการเพ่ิมตีพิมพ) 

ทราบ - - - 

๕.๒ สํานักบริหารการศึกษา ไดรายงานขอมูลการคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจาํปการศึกษา 

๒๕๖๓ TCAS รอบท่ี ๒ โควตา และ TCAS รอบ ๓ รับตรงรวมกัน 

(Admission ๑) 

ทราบ  - - - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 

 
๕ 


