
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ 

วันจันทรที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 

      ๑.๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 

๑.๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียน 

การสอน การสอบ และการดําเนินกิจกรรมของนิสติ ภาคตน ปการศกึษา 

๒๕๖๓ ตามมาตรการผอนคลายในสถานการณการลดการแพรระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับท่ี ๑๘ 

ทราบ - - - 

๑.๑.๒ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ มาทรงปลูกตนไม  

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ทราบ - - - 

๑.๑.๓ กําหนดการรับสมัครคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ (TCAS) รอบท่ี ๕ (รับตรงอิสระ) มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

ทราบ - - - 

       ๑.๒  เร่ืองท่ีเลขานุการแจงใหทราบ 

๑.๒.๑ การตรวจสอบรายงานการเงินของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 

สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ สํานักพระราชวังไดมีหนังสอื เชิญพระราชกระแส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารทีรงขอบใจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร จํานวน ๔ ฉบับ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๓ การจัดทําขอมลูประเด็นปญหาท่ีสาธารณชนใหความสนใจ เพ่ือเปนขอมูล

สนับสนุนการช้ีแจงรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระท่ี ๑ 

ทราบ - - - 



 

 
๒ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๒.๔ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓  

เมื่อวันจันทรท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทราบ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม ก.บ.ม. 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓) 

- - - 

๑.๒.๕ กําหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ประจาํป

การศึกษา ๒๕๖๓ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๖ ปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ดังน้ี 

  ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

(ก.บ.ม.) วาระพิเศษ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

   ๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารท่ี ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

รับรองรายงานการประชุมโดยไมมขีอแกไข - - - 

     ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  

๓.๑ การขออนุมัติเปลี่ยนตาํแหนงการจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

กลุมวิชาการ จํานวน ๑ คน 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

     ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ 

 

การขออนุมัติ (ราง) ระเบียบและประกาศวาดวยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต  

ของกองกิจการนิสิต จํานวน ๓ ฉบับ ดังน้ี 

   ๑. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วาดวยกองทุนสวัสดภิาพ

นิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ๒. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการในการจายเงินชวยเหลือนิสติจากเงินกองทุนสวัสดภิาพนิสติ 

   ๓. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา 

เงินชวยเหลือนิสติจากเงินกองทุนสวัสดภิาพนิสติ 

มีมติใหนํากลับไปพิจารณาทบทวนใหม (รายละเอียด

ตามรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓) 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๖๐๕๒ 

ลว. ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ 



 

 
๓ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒ 

 

การขออนุมัติหลักการใหสหกรณเครือขายโคเน้ือ จํากัด ตอสญัญาเชาพ้ืนท่ี

บริเวณศูนยสาธิตการผลติโคเน้ือแบบครบวงจร (คาวบอยคอนเนอร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

อนุมัตติามเสนอ  -จัดทําบันทึกแจงมต ิ

รองอธิการบดีวิทยาเขต

กําแพงแสน/คณบด ี

คณะเกษตร กําแพงแสน/

ผอ.สํานักงานทรัพยสิน 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๙๔๗ 

ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

 ๔.๓ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดลีงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

รองอธิการบดีฝายประกัน

คุณภาพ/ผอ.สํานักงาน

ประกันคณุภาพ/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๖๑๑๓ 

ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

 

๔.๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาสมนาคุณในงานประจําป งานพิธี  

หรืองานเฉพาะกิจ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดลีงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

ผอ.กองกิจการนิสติ/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๖๑๑๘ 

ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

๔.๕ การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑธนาคารหนวยกิตสําหรับรายวิชา 

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดลีงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

รองอธิการบดีฝายวิชาการ/

รักษาการแทนคณบดี

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร/

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓--

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๖๑๑๖ 

ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ 



 

 
๔ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๖ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตรา

คาใชจายตาง ๆ ของโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสตูรภาษาไทย 

และหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๙๔๙ 

ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

๔.๗ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาใชจายทางการศึกษา โรงเรียนสาธิต 

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจยั 

และพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดลีงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

และศาสตร/ผอ.โรงเรียน

สาธิตฯ กําแพงแสน/ 

ผอ.สาํนักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๖๑๑๗ 

ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

๔.๘ การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๓ ฉบับ 

ดังน้ี 

   ฉบับท่ี ๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ 

คุณสมบัติ วิธีการ และเง่ือนไขการแตงตั้งผูชวยคณบด ี

   ฉบับท่ี ๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ 

คุณสมบัติ วิธีการ และเง่ือนไขการแตงตั้งผูชวยผูอํานวยการสถาบัน สํานัก 

   ฉบับท่ี ๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ 

คุณสมบัติ วิธีการ และเง่ือนไขการแตงตั้งบุคลากรใหดาํรงตาํแหนงหัวหนางาน 

มีมติใหนํากลับไปทบทวนตามขอเสนอแนะ และ

ขอสังเกตของ ก.บ.ม. แลวนําเสนอท่ีประชุมพิจารณา

ในคราวตอไป 

- กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๙ การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ วิธีการกําหนดตําแหนง และการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุนและชวยวิชาการ 

เห็นชอบ โดยขอใหปรับปรุง ดังน้ี 

   ๑. ใหแกช่ือคณะกรรมการประเมินคางานของ 

สวนงาน เปน “คณะกรรมการประเมินคณุสมบัต ิ

และประเมินคางาน” 

   ๒. ใหกําหนดวันท่ีแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลยั  

ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญการ 

เปนวันท่ีกองการเจาหนาท่ีรับเรื่อง 

- กองการเจาหนาท่ี - 



 

 
๕ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๐ การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การจายเงิน

คาตอบแทน สําหรับกรรมการดําเนินการออกบททดสอบความรู

ความสามารถ ดานการเงินและบัญชี สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและ

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 

อนุมัติตามเสนอ และใหกําหนดอัตราคาออกบททดสอบ

ข้ันต่ํา เปน ๑,๐๐๐ บาท ตอกรรมการออกขอสอบ  

๑ คน 

- กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๑ การพิจารณาแนวทางการจายเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทน

ตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลยัตําแหนงระดับ ชํานาญการพิเศษ 

เห็นชอบใหจายในอัตราเงินประจําตําแหนง ๕,๖๐๐ บาท 

และคาตอบแทนตําแหนง ๕,๖๐๐ บาท จากเงิน

งบประมาณแผนดิน 

- กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๒ การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงาน 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของนักวิจัย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๓ การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงาน 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาการ 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๔ การพิจารณาเลือกกรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหารเปนคณะกรรมการ

อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.อ.ม.) 

มีมตเิลือกคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรศรรีาชา เปน

กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร (อ.ก.ม.) และใหแจงสภามหาวิทยาลัย

ทราบตอไป 

- กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๕ การพิจารณาเลือกผูบริหารเปนกรรมการในคณะกรรมการคัดเลือก

ผูบริหารฝายสนับสนุน สังกัดสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

๑. กรรมการคัดเลือกผูอํานวยการกองบริหารกิจการนิสิต 

ประกอบดวย 

    - คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

    - ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

๒. กรรมการคัดเลือกผูอํานวยการกองบริหารทรัพยสิน 

ประกอบดวย 

    - คณบดีคณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร 

    - คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน  

- กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๖ การพิจารณาแนวทางการดาํเนินการเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑ หรือ

ประกาศของพนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได 

เห็นชอบหลักการ โดยมอบกองการเจาหนาท่ีหารือ

แนวทางการออกประกาศกับสาํนักงานกฎหมาย 

ใหถูกตอง 

- กองการเจาหนาท่ี - 



 

 
๖ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๗ การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของพนักงาน

มหาวิทยาลยัเงินรายได จํานวน ๓ ฉบับ ดังน้ี 

   ๑. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาจาง

แรกบรรจุ อัตราคาจางข้ันสูง คาตอบแทน และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ของพนักงาน

มหาวิทยาลยัเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   ๒. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการเบิก

จายเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนตําแหนงบริหารและตําแหนง

วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 

   ๓. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไข การจายเงินชดเชย สาํหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

ท้ังน้ี มอบอํานาจใหสวนงานเปนผูรับผิดชอบการจายเงินชดเชยจาก 

เงินรายไดของสวนงาน 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๘ การพิจารณาแบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๙ การพิจารณากําหนดแนวทางการบริหารงานพนักงานราชการ สังกัด

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

เห็นชอบตามแนวทางท่ี ๒ โดยอนุมัติกรอบอัตรา

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน ๑๑๓ อัตรา 

เพ่ือรองรับการบรรจุพนักงานราชการท่ีครองอยู  

และใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณา

กําหนดแนวทางการจางพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได

ชวงเปลี่ยนผาน 

- กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๐ การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง

ตําแหนงท่ีตําแหนง ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน ๓ ราย 

อนุมตัิตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๑ การขออนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภท

นักวิจัย ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ๒ สวนงาน จํานวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๒ การจางผูมคีวามรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร (เพ่ิมเตมิ) จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 



 

 
๗ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๓ การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

และชวยวิชาการ โดยการคดัเลือก จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๔ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภท

คณาจารยประจําเต็มเวลา ตามคณุวุฒิท่ีไดรับสูงข้ึน ๓ สวนงาน  

จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๕ การขออนุมัติเปลี่ยนตาํแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๔ ราย อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๖ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดสายสนับสนุนและ

ชวยวิชาการ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๗ การขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตาํแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๘ การขออนุมัติเปลี่ยนตาํแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๙ การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ 

โดยการคัดเลือก ๘ สวนงาน จํานวน ๑๐ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๓๐ การขออนุมัติกําหนดเง่ือนไขการบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๓๑ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย 

การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๓๒ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบ้ียประชุม คาสมนาคณุ คาตอบแทน  

และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับปรญิญาตรี 

หลักสตูรภาษาไทย หลักสตูรนานาชาติ และหลักสตูรท่ีจัดการเรียน 

การสอนเปนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ โดยใหเพ่ิมเติมความในขอ ๓.๑.๑ 

และขอ ๓.๒.๑ เพ่ือใหเกิดความสอดคลองและ

สามารถเบิกจายเปนคาเบ้ียเลี้ยงในการปฏิบัติงาน

ใหแกคณะกรรมการบริหารโครงการไดอยางถูกตอง 

-จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดลีงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

รองอธิการบดีฝายวิชาการ/

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๖๑๑๕ 

ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ 



 

 
๘ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๓๓ การขออนุมัติหลักการจดัทําโครงการกาวแรกสูศาสตรแหงแผนดิน  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

อนุมัติหลักการตามเสนอ ท้ังน้ี กรณีมีงบประมาณ

เหลือจายจากการดําเนินงาน ขอใหนําสงคืนคณะ 

ตนสังกัดตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

ผอ.กองกิจการนิสติ 

 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๕๙๔๘ 

ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

๔.๓๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบ้ียประชุมสาํหรับคณะกรรมการนโยบาย

การงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพยสิน มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดลีงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

รองอธิการบดีฝายการเงิน/

ผอ.กองคลัง/ผอ.สํานักงาน

กฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๖๑๑๔ 

ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

๔.๓๕ การพิจารณากําหนดตําแหนงลูกจางช่ัวคราวเงินงบประมาณแผนดิน 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๓๖ การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑและอัตราการจางเหมานิสิตชวยงาน และ

อัตราการจายเงินชวยเหลือนิสติท่ีไดรบผลกระทบจากสถานการณไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดลีงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

ผอ.กองกิจการนิสติ/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๖๑๑๘ 

ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

     ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

๕.๑ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายงานผลการศึกษาความ

คิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิ 

เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตอการปฏิบัติงานท่ีบาน (Work 

from Home) ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ทราบ - - - 

๕.๒ สํานักหอสมุด รายงานการดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ 

สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการเรยีนการสอนออนไลนและ 

การวิจัย 

ทราบ  - - - 



 

 
๙ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๕.๓  รายงานจํานวนผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาผานระบบ TCAS รอบท่ี ๑ – ๔ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๓ จําแนกตามรอบ

และสาขาวิชา เทียบกับแผนกลั่นกรอง 

ทราบ  - - - 

     ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

                    ไมม ี

     ระเบียบวาระท่ี ๗ วาระลับ 

     ๗.๑ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๗.๑.๑ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน ๑ ราย เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 


