
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ 

วันจันทรที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 

      ๑.๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 

๑.๑.๑ การเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการเปดภาคเรียน  

ภาคการศึกษาท่ี ๑ ประจาํปการศกึษา ๒๕๖๓ 

ทราบ - - - 

๑.๑.๒ พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินการชวยสอนครู

และนักเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ท่ีขาดโอกาส

ทางการเรียนการสอน 

ทราบ - - - 

       ๑.๒  เร่ืองท่ีเลขานุการแจงใหทราบ 

๑.๒.๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปลูกตนไมเน่ืองใน 

วันอาสาฬหบูชา ประจาํปพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ เชิญพระราชกระแส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงขอบใจมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

ท่ีมหาวิทยาลัยไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเมล็ดพันธุพืชผัก พรอมสิ่งของ 

จํานวน ๑๐๐ ชุด (ชุดละ ๗ รายการ) เพ่ือบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน

ใหแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ีรวมดําเนิน

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ทราบ - - - 

๑.๒.๓ มาตรการเตรียมความพรอมรองรบัสถานการณไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

ในปการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถาบันอุดมศึกษา ๔ เครือขายท่ีประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย และมาตรการรองรับการเปดสถานศึกษาของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทราบ - - - 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๒.๔ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๕ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓  

เมื่อวันจันทรท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทราบ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม ก.บ.ม. 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓) 

- - - 

๑.๒.๖ การประชุมปรึกษาหารือกรอบและแนวทางการขับเคลื่อน โครงการ  

๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย 

ทราบ - - - 

๑.๒.๗ โมเดลเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ียั่งยนื โดย กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรท่ี ๘ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๖๓  

รับรองรายงานการประชุมโดยไมมขีอแกไข - - - 

     ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  

               ไมม ี

     ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ 

 

การขออนุมัติจัดตั้งศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีองครวมและปญญาประดิษฐ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

ตอไป  

ท้ังน้ี คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเสนอ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบวาดวยการ

บริหารศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีองครวมและปญญา 

ประดิษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณาดวย เน่ืองจาก 

(ราง) ประกาศดังกลาวยังไมผานการตรวจสอบจาก

สํานักงานกฎหมาย จึงขอใหสํานักงานกฎหมาย

ดําเนินการตรวจสอบ กอนนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาตอไป 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

 

ฝายเลขานุการ -บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๔๑๑ 

ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ 

 

- บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๔๑๗ 

ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ 

 
๒ 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒ 

 

การขออนุมัติแนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขบท

นิยามและวันท่ีบังคับใชกอนดําเนินการออกประกาศ 

(รายละเอียดในรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี  

๗/๒๕๖๓ ) 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๔๑๓ 

ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ 

 

 ๔.๓ การขออนุมัติใชระบบลายเซ็นดิจทัิล และใบรับรองดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

มีมต ิดังน้ี 

   ๑. อนุมัติหลักการการใชระบบลายเซ็นดิจิทัลและ

ใบรับรองดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามเสนอ 

   ๒. ขอใหสํานักบริการคอมพิวเตอรไปพิจารณา

ประเภทของเอกสารท่ีจะนํามาใชกับระบบลายเซ็น

ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แลวนําเสนอ 

ก.บ.ม. พิจารณาในครั้งตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

รองอธิการบดฝีายสารสนเทศ/

ผอ.สํานักบริการคอมพิวเตอร 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๔๑๔ 

ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ 

 

๔.๔ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการรับนักกีฬาเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยวิธีพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดลีงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

ผอ.สํานักการกีฬา 

 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓ 

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๕๙๓ 

ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๕ การพิจารณาแนวทางการกําหนดทิศทางการจัดอันดับมหาวิทยาลยัโลก

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุมัติหลักการตามเสนอ จัดทําบันทึกแจงมต ิ

รองอธิการบดีฝายประกัน

คุณภาพ/ผอ.สํานักงาน

ประกันคณุภาพ 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๔๑๕ 

ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๖ การขออนุมัติหลักการใหคณะสัตวแพทยศาสตร เชาพ้ืนท่ีบริเวณทุงนาไพร 

แปลง K2 ของวิทยาเขตกําแพงแสน 

มีมติดังน้ี  

   ๑. อนุมัติหลักการใหคณะสัตวแพทยศาสตรเชาพ้ืนท่ี

บริเวณทุงนาไพร แปลง K2 วิทยาเขตกําแพงแสน 

จํานวน ๒๖ ไร 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

รองอธิการบดีวิทยาเขต

กําแพงแสน/ผอ.สํานักงาน

วิทยาเขตกําแพงแสน 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๔๑๒ 

ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ 

 
๓ 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๖ 

(ตอ) 

    ๒. กําหนดระยะเวลาเชาครั้งละ ๓ ป สําหรับ

ระยะเวลาเชาอีก ๒ ป ขอใหสํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสนระบุในสญัญาวา เมื่อสิน้สุดสญัญาแลว 

ขอใหดําเนินการตอสัญญาตามระยะเวลาท่ีเหลือ 

   

๔.๗ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบ้ียประชุม คาสมนาคณุ คาตอบแทน  

และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับปรญิญาโท 

หลักสตูรภาษาไทย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดลีงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/ 

ผอ.สาํนักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓ 

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๕๙๒ 

ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๘ การขออนุมัติการเทียบโอนรายวิชาในโครงการเรียนลวงหนามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร (ฉบับท่ี ๒) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดลีงนาม 

-จัดทําบันทึกแจงมต ิ

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา/

คณบดีคณะวิทยาศาสตร/ 

ผอ.สาํนักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓ 

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๕๙๑ 

ลว. ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๙ การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยกองทุน

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อนุมัติหลักการเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความ

เห็นชอบตอไป และมอบผูชวยอธิการบดี (ผศ.ธานินทร 

คงศิลา) พิจารณาปรับวัตถุประสงคของรางระเบียบใน

ขอ ๕ และขอ ๑๓ ใหสอดคลองกัน 

- กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๐ การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของพนักงาน

มหาวิทยาลยัเงินรายได จํานวน ๙ ฉบับ ดังน้ี 

   ๑. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ

การคัดเลือก เง่ือนไขการจาง การประเมิน การบรรจุและแตงตั้งบุคคลซึ่ง

มาจากพนักงานราชการ ท่ีสิ้นสดุสญัญาจาง ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศของพนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินรายไดท้ัง ๙ ฉบับ และมีขอเสนอแนะในรางฉบับ 

ท่ี ๑ ดังน้ี 

   ๑. ใหปรับองคประกอบคณะกรรมการคดัเลือกและ

ประเมินบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

 

- กองการเจาหนาท่ี - 

 
๔ 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๐

(ตอ) 

   ๒. (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตัดโอนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลยั 

เงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   ๓. (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

   ๔. (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง การกําหนดวันทํางาน การลา และการจายคาจางระหวางลาของ

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

   ๕. (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการใหพนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไปศึกษา ฝกอบรม วิจัย และดูงาน 

   ๖. (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมนิผลการทดลองปฏิบัติงานของ 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร               

   ๗. (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลยัเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   ๘. (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง การใหพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 

   ๙. (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   ๒. ใหปรับอัตราคาตอบแทนพนักงานราชการ  

ท่ีสิ้นสุดสัญญาจาง ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้ึนรอยละ ๔ เพ่ือเปนฐานคํานวณอัตราแรกบรรจุ

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   

๔.๑๑ การพิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ปบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

ประธานฯ ขอถอนเรื่องเพ่ือนํากลบัไปพิจารณา

ทบทวนใหม 

- กองการเจาหนาท่ี - 

 
๕ 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๒ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการ

พิจารณากําหนดตาํแหนงพนักงานมหาวิทยาลยักลุมวิชาการประเภท

นักวิจัย ใหดํารงตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และ

เช่ียวชาญพิเศษ 

ประธานฯ ขอถอนเรื่องเพ่ือนํากลบัไปพิจารณา

ทบทวนใหม 

- กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๓ การตอเวลาราชการใหแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๔ การพิจารณาอนุมัติการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ

ประเภทคณาจารย เต็มเวลาท่ีเกษียณอายุ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จํานวน ๖ คณะ รวม ๑๑ ราย  

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๕ การขออนุมัติใหความเห็นชอบตําแหนงและจํานวนตาํแหนงท่ีกําหนด

เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหไดรบัเงินประจําตําแหนงประเภทผูบรหิารท่ีมีวาระ 

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๒ ราย 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๖ การขออนุมัติกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภท

นักวิจัย ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัตติามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๗ การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง

ตําแหนงในระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัตติามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๘ การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุม

วิชาการ ประเภทนักวิจัย ใหดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการพิเศษ 

จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๙ การขออนุมัติกําหนดเง่ือนไขการบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ 

ประธานฯ ขอถอนเรื่องเพ่ือนํากลบัไปพิจารณา

ทบทวนใหม 

- กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๐ การขออนุมัติบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย  

เปนกรณีพิเศษ 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๑ การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ 

โดยการคัดเลือก ๖ สวนงาน จํานวน ๘ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

 
๖ 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๒ การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุนและชวยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๖ สวนงาน  

จํานวน ๑๒ ราย 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว ใหปรับแกไขสังกัดรายท่ี ๑๐ 

จากสังกัดฝายเทคโนโลยีการศึกษา เปน สังกัด 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมติอนุมัติตามเสนอ 

- กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๓ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภทคณาจารย

ประจําเต็มเวลา ตามคุณวุฒิท่ีไดรับสูงข้ึน ๕ สวนงาน จํานวน ๖ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๔ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมอํานวยการ  

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๕ การขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย โดยการคัดเลือก 

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๖ การพิจารณาอัตราคาจางแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  

จํานวน ๑ ราย 

เห็นชอบใหกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินรายได ตําแหนงอาจารย (ชาวตางชาติ) ในอัตรา

คาจาง ๓๔,๐๐๐ บาท สังกัดคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

- กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๗ การขออนุมัติคาใชจายงานโครงการหลวง ๕๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓  

เปนงบอุดหนุนท่ัวไป 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจงมต ิ

รองอธิการบดีฝายการเงิน/

ผอ.กองคลัง 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๔๑๘ 

ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ 

     ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

๕.๑ สํานักบริหารการศึกษารายงานผลการสอบถามความตองการในการพัฒนา

อาจารยดานทักษะดิจิทัลในการเรยีนการสอนและการสอบ 

ทราบ - - - 

๕.๒ กองคลังรายงานงบแสดงผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

ตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๔๑๖ 

ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ 

๕.๓  กองแผนงานรายงานผลการดําเนินงานของโครงการภาคพิเศษ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

ตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๔๑๖ 

ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ 

 
๗ 



 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๕.๔ วิทยาลัยบูรณาการศาสตรรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร 

(Non Degree) ศาสตรแหงแผนดนิเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

ตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๔๑๖ 

ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ 

๕.๕ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสรุปความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร กับ Morinaga Institute of Biological 

Science, Inc, Japan ในการจัดตัง้บริษัท โมรินากะ ไบโอ-ไซเอนซ 

(ประเทศไทย) จํากัด 

ทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

ตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๔๑๖ 

ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ 

๕.๖ สํานักการกีฬาสรุปขอมลูการรับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาตท่ีิมี

สิทธิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๒ 

ทราบ  - - - 

๕.๗ สํานักบริหารการศึกษารายงานขอมูลการรับเขาศึกษาผานระบบ TCAS 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๓ จําแนกตามรอบ

การรับเทียบกับแผนกลั่นกรอง 

ทราบ  - - - 

     ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

                    ไมมี 

     ระเบียบวาระท่ี ๗ วาระลับ 

     ๗.๑ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๗.๑.๑ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน ๑ ราย ประธานฯ ขอถอนเรื่อง เน่ืองจากกรรมการท่ีเขารวม

ประชุมผานระบบการประชุมออนไลนไมมีรายละเอียด

ของเอกสารประกอบการพิจารณา 

- กองการเจาหนาท่ี - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 
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