
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายกลาง รายการเงินสํารองจ่าย 

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ทราบ  - - - 

๑.๒ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร

งบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ทราบ  - - - 

๑.๓ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งขอให้มหาวิทยาลัย/

สถาบัน ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดทํารายงานส่ง สกอ. เพื่อรวบรวมเสนอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบต่อไป 

ทราบ  - - - 

๑.๔ การปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประธานฯ ขอให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการ

ภายใน และประธานสภาพนักงาน หารือร่วมกันเพื่อตั้ง

คณะทํางานยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

ตําแหน่งทางวิชาการขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ โดยขอให้เร่งดําเนินการภายใน ๒ เดือน  

ทั้งนี้ ในขณะที่อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่

ขอให้กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องการเสนอขอตําแหน่งทาง

วิชาการและดําเนนิการโดยอนุโลมตามระเบียบเดิมไปก่อน  

- - - 

๑.๕ 

 

 

การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตั้งคณะทํางานยกร่างการปรับปรุงโครงสร้าง

การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 

๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐รวม ๔ ชุด ประกอบด้วย    

ประธานฯ ขอให้คณะทํางานยกร่างการปรับปรุง

โครงสร้างการบรหิารมหาวิทยาลัย ทั้ง ๔ ชุด พิจารณา

ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงานความคืบหน้า

ให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป  

- - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๑.๕ 

(ต่อ) 

 

    ๑. คณะทํางานยกร่างการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

    ๒. คณะทํางานยกร่างการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกลุ่มส่วนงาน

วิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ 

    ๓. คณะทํางานยกร่างการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกลุ่มส่วนงาน

สนับสนุนการบริหารงาน 

    ๔. คณะทํางานยกร่างการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกลุ่มส่วนงาน

ธุรกิจ 

๑.๖ งบประมาณโครงการจากรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้

โครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเกษตรและอาหาร (Agriculture & 

Food) และโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการขับเคลื่อน 

Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประธานฯ ขอให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ  

และทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณและการดําเนนิโครงการต่าง ๆ อย่างเขม้งวด 

เพื่อให้การดําเนินโครงการเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายตาม

นโยบายของรัฐบาล  

- - - 

๑.๗ การรับสมัครนิสติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ทปอ. กําหนดให้นําระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai University Central Admission 

System)  หรือชื่อย่อว่า “TCAS” มาใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประธานฯ ขอให้ทุกคณะและส่วนงานที่เกี่ยวข้องติดตาม

พร้อมทั้งศึกษาวิธีการและวางแผนการรับสมัครนิสิต 

ในแต่ละรอบ เพื่อให้การคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามแผนการรับนิสิตใหม่

ของมหาวิทยาลัย 

- - - 

      ระเบียบวาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนค่าบอกรับฐานข้อมูลร่วมกันของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ - จัดทําบันทึกแจ้งมติ

ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด  

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๖๓๓๕ 

 ลว. ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

๓.๒ การขออนุมัติปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์  

ตามข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา - จัดทําบันทึกแจ้งมติ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์  

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๖๒๙๖ 

 ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

๓.๓ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับ

การศึกษา และการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

    ๑. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร 

    ๒. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร จํานวน ๒๒ หลักสูตร 

    ๓. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒๑ รายวิชา 

    ๔. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ครั้งที่ ๓ 

    ๕. อนุมัติเทียบรายวิชาจากกลุ่มสาระ (มาตรฐานผลการเรียนรู้ ๘ ด้าน) 

เป็นกลุ่มวิชา (มาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕ ด้าน) 

    ๖. อนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือก จํานวน ๑๐ รายวิชา ในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

    ๗. อนุมัติเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  

    ๘. อนุมัติใช้รายวิชาร่วม จํานวน ๑ รายวิชา 

    ๙.  อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ จํานวน ๑๐ ราย และรองศาสตราจารย์ จํานวน ๖ ราย  

รวม ๑๖ ราย 

ทราบ - - - 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยธรรมนูญ

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา - จัดทําบันทึกแจ้งมติ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๖๒๙๔ 

 ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

๔.๒ 

 

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  

สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ - จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  

-ฝ่ายเลขานุการ 

 

-ฝ่ายเลขานุการ 

ประกาศ มก. 

ลว. ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๖๕๖๘ 

 ลว. ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

๔.๓ 

 

 

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา

อุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) ระบบไตรภาค และระบบทวิภาค  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

อนุมัติตามเสนอ - จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

จํานวน ๒ ฉบับ 

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

คณบดีคณะวิทยาการ

จัดการ  

-ฝ่ายเลขานกุาร 

 

-ฝ่ายเลขานุการ 

ประกาศ มก. 

ลว. ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๖๕๖๘ 

 ลว. ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

๔.๔ 

 

การดําเนินโครงการจัดหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโท Joint Master’s 

Program on Food Security and Climate Change (MS FSCC) 

ภายใต้กรอบ ERASMUS+ 

เห็นชอบตามเสนอโดยให้จัดตั้งคณะทํางานขึ้น และมอบ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน

คณะทํางาน โดยให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นฐานในการ

พิจารณาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมดังกลา่ว และให้

กองวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยประสานงานกลาง ทั้งนี้ 

ขอให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการร่วมหารือ

กับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป   

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนรอง

อธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๔๘๒๗ 

 ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๕ การพิจารณาทบทวนการจัดทําแผนการรับนิสิตใหม่ (ปีการศึกษา  

๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) แผนจํานวนนิสิตทั้งหมด (ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 

และแผนจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)  

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติหลักการ และเนื่องจากบางคณะมีข้อท้วงติงเรื่อง

ความคลาดเคลื่อนของฐานข้อมูลไม่ตรงกัน ที่ประชุม 

จึงเสนอให้ทุกคณะตรวจสอบยืนยันตัวเลขอีกครั้งหนึ่ง  

ซึ่งอาจคลาดเคลือ่นไม่เกิน ๑๐ เปอรเ์ซ็นต์ หากคณะใด 

มีการปรับเพิ่มหรือลดจํานวนตัวเลข ขอให้ทําหนังสือ

ชี้แจงเหตุผลประกอบแจ้งมายังสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพื่อรวบรวมนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

ผู้อํานวยการสํานักทะเบียน

และประมวลผล  

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๖๒๗๕ 

 ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

๔.๖ การพิจารณาแบบปรับปรุงมาตรฐานระบบอัตลักษณ์ (Corporate 

Identity System Design) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติในหลักการตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

    ๑. ขอให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา 

เชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กรประชุมหารือร่วมกับ

ผู้บริหารส่วนงานเพื่อพิจารณากําหนดรหัสสีประจําคณะ 

และรหัสสีประจํามหาวิทยาลัย แล้วนําเสนอ ก.บ.ม. 

พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

    ๒. ตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดว่า  

การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เพื่อการค้า หรือการสิ่งใดดังกล่าวที่มิใช่เพื่อประโยชน์

ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย  

ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบ

การนําตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยไปใช้ ในเบื้องต้นขอให้ฝ่ายทรัพย์สิน 

ทําหน้าที่ตรวจสอบกลั่นกรองก่อน จนกว่ามหาวิทยาลัย

จะได้พิจารณามอบหมายหน่วยงานที่สมควรทําหน้าที่ 

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์

และสื่อสารองค์กร  

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๖๘๘๔ 

 ลว. ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๖  

(ต่อ) 

 ตรวจสอบต่อไป และขอให้สํานักงานกฎหมายจัดทําแนว

ปฏิบัติเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการขออนุญาตนําตรา 

เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไปใช้ใน

กิจกรรมต่าง ๆ เสนอ ก.บ.ม. พิจารณาเพื่อมอบให้ 

ทุกส่วนงานถือปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป 

   

๔.๗ การขออนุญาตใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ต่อท้ายชื่อสมาคม

นิสิตเก่าคณะศึกษาศาสตร์ 

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา - จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์  

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๖๒๙๕ 

 ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

๔.๘ การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์ 

เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ - จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  

-ฝ่ายเลขานุการ 

 

-ฝ่ายเลขานุการ 

ประกาศ มก. 

ลว. ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๖๕๖๘ 

 ลว. ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

๔.๙ การขออนุมัติหลักการต่อสัญญาเช่าพื้นที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขต

สุพรรณบุรี เพื่อการเกษตร 

มีมติให้ถอนเรื่อง โดยขอให้ดําเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับ

ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม ตลอดจนข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ให้ถูกต้อง ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณา 

ในครั้งต่อไป 

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์

และสื่อสารองค์กร  

-ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๖๓๓๖ 

 ลว. ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

๔.๑๐ การขออนุมัติหลักการจัดทําโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

อนุมัติหลักการตามเสนอ - จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

 

-ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๖๒๙๓ 

 ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

๔.๑๑ การพิจารณาดําเนินการตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และ 

ร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เห็นชอบให้คณะเกษตรดําเนินการประเมินผลการ

ทดลองปฏิบัติงานครั้งที่ ๒ อีกครั้ง ตามเสนอ 

- - - 

๔.๑๒ การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๔๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๑๓ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุนให้ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๔ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

ให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๕ การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา เป็นกรณีพิเศษ 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๖ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๘ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๗ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการโดยให้ค่าประสบการณ ์

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๘ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกุล่มวิชาการ 

ประเภทคณาจารย์ประจํา ให้ได้รับตามคุณวุฒิ จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๙ การขออนุมัติให้ความเห็นชอบตําแหน่งและจํานวนตําแหน่งที่กําหนด

เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง จํานวน ๑๓ ราย 

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา - - - 

๔.๒๐ การพิจารณาลงโทษทางวินัย (ลับ) เห็นชอบให้ลงโทษปลดออกตามเสนอ - - - 

๔.๒๑ การพิจารณาแนวทางความก้าวหน้าในตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย มีมติมอบให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กิจการภายใน รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ประธานสภาพนักงาน และกองการเจ้าหน้าที่ 

ดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานเพือ่พิจารณายกร่าง

หลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป 

- - - 

๔.๒๒ 

 

 

 

 

การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดี 

 

 

 

 

มีมติ 

   ๑. แต่งตั้งคณบดีคณะประมง เป็นกรรมการสรรหา

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

   ๒. แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 

เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 

- - - 



 

 
๘

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๒๒ 

(ต่อ) 

 ๓. แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการ 

สรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

   ๔. แต่งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการ 

สรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

   ๕. แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็น

กรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

   ๖. แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ

สรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

   

๔.๒๓ การแต่งตั้งผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน  

และผู้อํานวยการสํานัก 

มีมติ 

   ๑. แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นกรรมการ 

สรรหาผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

   ๒. แต่งตั้งผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 

- - - 

      ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
๕.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

ทราบ  - - - 

๕.๒ รายงานการแจง้เตือนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry ทราบ - - - 

๕.๓ รายงานการติดตามงานก่อสรา้งปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจาํเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ทราบ  - - - 

๕.๔ รับทราบใบมอบหมายงาน ทราบ  - - - 

๕.๕ รับทราบการกําหนดแผนการพิจารณาร่างระเบียบเกีย่วกับการบริหาร 

งานบุคคล 

ทราบ - - - 

๕.๖ งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาํปีบญัชี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทราบ - - - 

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง   


