
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑.๑ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา เล่มที่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓    

ทราบ - - - 

๑.๑.๒ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง 
รองอธิการบดี ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑๓ ราย 

ทราบ  - - - 

๑.๑.๓ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๕/๒๕๖๓  เรื่อง แต่งตั้ง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทราบ  - - - 

๑.๑.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง องคป์ระกอบคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทราบ  - - - 

       ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ 

๑.๒.๑ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทราบ  - - - 

๑.๒.๖ ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตําแหน่งที่ว่าง
และเพิ่มเติมบางตําแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ 
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป จํานวน ๗ ราย 

ทราบ  - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 
 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓  

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 
   ฉบับที่ ๑ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ช่วยคณบดี 
    ฉบับที่ ๒ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ช่วยผู้อํานวยการ
สถาบัน สํานัก 
   ฉบับที่ ๓ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้งบุคลากรให้ดํารง
ตําแหน่งหัวหน้างาน 

มีมติเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ แก้ไขวาระการดํารงตําแหน่ง
ของผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก  
ในวรรคสองของข้อ ๔ จากเดิม “มีวาระการดํารง
ตําแหนง่คราวละสี่ปี” เป็น (ฉบับที่ ๑) “มีวาระการ
ดํารงตําแหน่งตามวาระการดํารงตําแหน่งของคณบดี” 
และ (ฉบับที่ ๒) “มีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระ
การดํารงตําแหน่งของผู้อํานวยการ สถาบัน สํานัก” 
 ๒. ฉบับที่ ๓ แก้ไข องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คัดเลือก ข้อ ๕ (๔) (ข) และ (๕) (ข) (ค)  
เป็น ข้อ ๕ (๔) (ข) “รองคณบดีที่ประธาน
คณะกรรมการมอบหมายจํานวนหนึ่งคน” 
      ข้อ ๕ (๕) (ข) “รองผู้อํานวยการ สถาบัน สํานัก
หรือหัวหน้าฝ่าย ที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย
จํานวนหนึ่งคน” 
      ข้อ ๕ (๕) (ค) “หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  
หรือหัวหน้าฝ่าย จํานวนหนึ่งคน เลือกโดยประธาน
คณะกรรมการ” 
 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 
 

การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ
พัฒนาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๘๗๕๓ 
ลว. ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๒ 
 

การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ “คณะเกษตร กําแพงแสน” เป็น “คณะนวัตกรรม
เกษตรและอาหาร” และปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน 

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามรายงานการประชมุ 
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓) 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๘๗๕๔ 
ลว. ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๓ 

 ๔.๓ การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ “สํานักงานประกันคุณภาพ” เป็น“สํานักงาน
พัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง” และปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ภายใน 

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณา 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๘๗๕๐ 
ลว. ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๔ การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยการบํารุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน 
แห่งอาเซียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณา 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๘๗๕๑ 
ลว. ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๕ การขออนุมัติขยายเวลาการชําระบัญชี โครงการศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๘๙๗๒ 
ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๖ การพิจารณาประเภทเอกสาร เพื่อใช้ในการลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
ผอ.สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๘๙๗๑ 
ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๗ การขออนุมัติฃยายระยะเวลาดําเนินงานโครงการจัดการทดสอบวัดความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสําหรับนิสิต ที่จะสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (Exit Exam) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๘๙๗๙ 
ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓ 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๘ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าหน่วยกิต สําหรับชุดวิชาในหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
จํานวน ๒ ชุดวิชา 

เห็นชอบการขออนุมัติกําหนดอัตราค่าหน่วยกิตต่อ 
ภาคการศึกษาสาํหรับชุดวิชาใหม่ จํานวน ๒ ชุดวิชา  
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๘๙๗๗ 
ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๙ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าหน่วยกิต สําหรับชุดวิชาในโครงการธนาคาร
หน่วยกิต จํานวน ๔ ชุดวิชา 

เห็นชอบการขออนุมัติกําหนดอัตราคา่หน่วยกิตต่อ 
ภาคการศึกษาสําหรับชุดวิชาใหม่ จํานวน ๔ ชุดวิชา  
ของโครงการธนาคารหน่วยกิต และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๘๗๔๙ 
ลว. ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๑๐ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เห็นชอบการกําหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศกึษา 
สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ และให้นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๘๗๕๒ 
ลว. ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๑๑ การขออนุมัติหลักการและโครงการจัดการเรียนการสอนและการสอบ
ออนไลน์สําหรับนิสิตที่เคยสอบไม่ผ่าน (F) ในรายวิชาพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติหลักการและโครงการจัดการเรียนการสอนและ
การสอบออนไลน์สําหรับนิสิตที่เคยสอบไม่ผ่าน (F)  
ในรายวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตามเสนอ และขอให้คณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาพื้นฐานไปหารือร่วมกันเกี่ยวกับ
วิธีการ/แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ออนไลน์ข้ามวิทยาเขต 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์/
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๘๙๗๘ 
ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓ 

๔.๑๒ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง 
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของผู้บริหารฝ่ายสนบัสนุน 
ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน 
สํานักหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๒) 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๓ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง 
ที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ 

เห็นชอบตามเสนอ และให้ส่วนงานติดตามผล  
เมื่อได้รับเงินเพิ่มแล้วควรมีสัดส่วนการลาออกที่ลดลง 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๔ การพิจารณาเปลีย่นแปลงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก เงื่อนไขการจ้าง การประเมิน การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลซึ่งมาจากพนักงานราชการที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ณ วันที่ 
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบตําแหน่งและจํานวนตําแหน่งที่กําหนด
เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๑ ราย  

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๖ การพิจารณาอนมุัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ
ประเภทคณาจารย์ เต็มเวลาที่เกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(เพิ่มเติม) จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๗ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน  

รับทราบผลการคัดเลือก และเห็นชอบผลการคัดเลือก
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร 
ฝ่ายสนับสนุน จํานวน ๔ ตําแหน่ง ดังนี้ 
๑. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๒. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๓. หัวหน้าสาํนักงานเลขานุการคณะเกษตร กาํแพงแสน 
๔. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๘ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท
นักวิจัย ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๙ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๐ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง 
ในระดับเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๑ การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ 

อนุมัติตามเสนอ โดยขอให้เพิ่มคุณสมบัติของผู้มีคุณวุฒิ
ปริญญาโท ให้เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางด้านวิศวกรรมป่าไม้ เกียรตินิยมอันดับสองขึ้นไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๒ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 
โดยการคัดเลือก ๗ ส่วนงาน จํานวน ๑๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๓ การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการโดยการคัดเลือก ๑๒ ส่วนงาน จํานวน ๑๖ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๔ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท
คณาจารย์ประจําเต็มเวลาและประเภทนักวิจัย ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น  
๘ ส่วนงาน จํานวน ๑๐ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๕ การพิจารณากําหนดอัตราคา่จา้งแรกบรรจุและกําหนดค่าตอบแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
   ๑. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง กําหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
   ๒. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง กําหนดค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 

เห็นชอบตามเสนอ โดยให้เพิ่มข้อความในฉบับที่ ๒ 
เรื่อง “กําหนดค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัด 
คณะศึกษาศาสตร์” บรรทัดที่ ๗ เป็น “จึงให้กําหนด
ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ที่มี
ประสบการณ์ ...” และแก้ไขบัญชีแนบท้ายในส่วน
ตาราง จากอายุงานเป็น “ประสบการณ์” และตัดคาํว่า 
“ปี” ออกจากตารางค่าตอบแทน 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๖ การเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน
จํานวน ๓ ส่วนงาน 

๑. กรรมการคัดเลือกผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบด้วย 
    - รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสงัคม 
    - คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๖ 
(ต่อ) 

 ๒. กรรมการคัดเลือกคณบดีคณะวนศาสตร์ 
ประกอบด้วย 
    - รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
    - คณบดีคณะเกษตร 
๓. กรรมการคัดเลือกคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน ประกอบด้วย 
    - รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 
    - คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 

   

๔.๒๗ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง 
ให้สูงขึ้นของข้าราชการ  

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๘ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
นักวิจัย ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ  

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๙ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง 
ให้สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอํานวยการ  
และกลุ่มบริการ  

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๓๐ การพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงการพิเศษ มีมติดังนี้ 
   ๑. ขอให้ส่วนงานที่มีผลการดําเนินงานโครงการ
พิเศษติดลบติดต่อกัน ๓ ปีงบประมาณ พิจารณา
จัดทําแผนการบริหารจัดการโครงการพิเศษดังกล่าว  
   ๒. กรณีโครงการพิเศษใดที่ได้ปิดโครงการไปแล้ว 
ขอให้ส่วนงานทําหนังสือชี้แจงมายังมหาวิทยาลัยด้วย  
   ทั้งนี้ ขอให้ส่วนงานจัดส่งข้อมูลไปยังกองคลงั  
เพื่อรวบรวมเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

จัดทําบันทึกแจง้มติ  
ผอ.กองคลัง 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๘๙๗๖ 
ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓- 

๔.๓๑ การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๓๙ อัตรา  

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๘

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๓๒ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 
ผู้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา  

อนุมัติตามเสนอ และมอบกองการเจ้าหน้าที่หารือ
สํานักงบประมาณกรณีการจ้างชาวต่างชาติ  
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๓๓ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
เกียรติคุณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบตามเสนอ โดยขอให้ปรับข้อความจากเดิม 
“๕.๑.๔ พ้นจากตําแหน่งไปโดยไม่มีความผิด” เป็น 
“๕.๑.๔ พ้นจากตําแหน่งศาสตราจารย์ประจํา โดยไม่
มีความผิด”  
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๔ การพิจารณาเงินช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
COVID-19 

มีมติดังนี้ 
   ๑. อนุมัติหลักการเงินช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 คนละ 
๑๐,๐๐๐ บาท  
   ๒. กรณีที่นิสิตได้รับเงินช่วยเหลือจากคณะ 
ต้นสังกัดแล้ว แต่จํานวนเงินยังไม่ถึงตามหลักการ 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะมอบเงิน
ช่วยเหลือให้แก่นิสิตเพิ่มเติมจนครบตามจํานวน 
ที่กําหนด  
   ๓. มอบกองกิจการนิสิตนํารายชื่อนิสิตที่ลงทะเบยีน
ขอรับความช่วยเหลือและมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จัดส่งให้คณะที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อดําเนินการตรวจสอบกับรายชื่อนิสิตที่คณะได้ให้
ความช่วยเหลือแล้ว ทั้งนี้ ขอให้คณะแจ้งผลการ
ดําเนินการตรวจสอบไปยังกองกิจการนิสิต ภายใน
วันที่  ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อดําเนินการ
รวบรวมและสรุปข้อมูลรายชื่อนิสิตและจํานวนเงิน
ช่วยเหลือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  
ผอ.กองกิจการนิสิต 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๘๙๘๐ 
ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓ 



 

 
๙

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๓๕ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เห็นชอบตามเสนอ โดยขอให้เพิ่มข้อความ “ระดับ
ศาสตราจารย์” ในข้อ ๒๙  ๒) จากเดิม เป็น “ข้อ ๒๙  
๒) ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับดี ในระดับ
รองศาสตราจารย์ และระดับศาสตราจารย์ เทียบเท่า
คุณภาพระดับ B+” และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๓๖ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจํา 
ส่วนงาน 

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยคณะกรรมการประจําส่วนงาน โดยมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมก่อนนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้  
มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย เลขานุการ 
ก.บ.ม. นําข้อเสนอแนะไปพิจารณาร่วมกับสํานักงาน
กฎหมายเพื่อดําเนินการปรับแก้ไข (รายละเอียดตาม
รายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓) 

- - - 

๔.๓๗ การขออนุมัติหลักการมาตรการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์หลังประกาศผ่อนปรนของรัฐบาล 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
ประธานคณะกรรมการเฝ้า
ระวังสุขอนามัยการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-19) 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๘๙๗๓ 
ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประยุกต์ เรื่อง การแก้ปัญหาภาวะภัย
แล้งอย่างยั่งยืน โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ต้นแบบการบริหาร
จัดการน้ําแบบพึ่งพาตนเอง 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
                    ไม่มี 



 

 
๑๐

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๗ วาระลับ 

     ๗.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๗.๑.๑ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๒ ราย เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

                       
จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 


