
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 

วันจันทรที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

โดยการประชุมทางไกลออนไลนผานระบบ Webex Meetings 

------------------------------ 

 

ผูมาประชุม  

 ๑. นายจงรัก  วัชรินทรรัตน อธิการบดี                        ประธานกรรมการ 

 ๒. นายดํารงค  ศรีพระราม   รองอธิการบดีฝายบริหาร และรักษาการแทน  

         ผูอํานวยการสํานักบริการอมพิวเตอร กรรมการ 

 ๓. รองศาสตราจารยลดาวัลย  พวงจิตร รองอธิการบดีฝายวิชาการ   กรรมการ 

  ๔. ผูชวยศาสตราจารยนุชนาถ  มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน กรรมการ 

  ๕.  ผูชวยศาสตราจารยกัมปนาท  เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยรัชด  ชมภูนิช    รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนาอยางยั่งยืน  กรรมการ 

  ๗. รองศาสตราจารยชัชพล  ชังชู รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ กรรมการ 

 ๘. ผูชวยศาสตราจารยนิคม  แหลมสัก รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม  กรรมการ 

  ๙. รองศาสตราจารยประดนเดช นีละคุปต รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีดิจิทัล  กรรมการ 

๑๐. รองศาสตราจารยสมหวัง  ขันตยานุวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนาบัณฑิตข้ันสูงและ  

        โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี กรรมการ 

๑๑. รองศาสตราจารยอนุชัย  ภญิโญภูมิมินทร รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน  กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเสรี  กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา กรรมการ 

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยวัชรพงษ  อินทรวงศ  รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กรรมการ 

๑๔. รองศาสตราจารยธานี  ศรีวงศชัย คณบดีคณะเกษตร  กรรมการ 

๑๕. รองศาสตราจารยศศวิิมล  มีอําพล     คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยสุริยัน  ธญักิจจานุกิจ  คณบดีคณะประมง    กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยธงรบ  รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร  กรรมการ 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยกอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร  กรรมการ 

๑๙. รองศาสตราจารยอภิสิฏฐ  ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร  กรรมการ 

๒๐. รองศาสตราจารยพีรยุทธ  ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  กรรมการ 

๒๑.  รองศาสตราจารยชานนท  จันทรา, แทน คณบดีคณะศึกษาศาสตร   กรรมการ 

๒๒.  ผูชวยศาสตราจารยวิศษิฐ  ลิม้สมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร   กรรมการ 
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๒๓.  ผูชวยศาสตราจารยคงศกัด์ิ  เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการ 

๒๔.  ผูชวยศาสตราจารย น.ท.หญิง งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร กรรมการ 

๒๕.  ผูชวยศาสตราจารยปารเมศ  กําแหงฤทธิรงค คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 

๒๖. รองศาสตราจารยตุลวิทย  สถาปนจารุ, แทน คณบดีคณะสิ่งแวดลอม   กรรมการ 

๒๗. ศาสตราจารยเกียรติคณุสถาพร  จิตตปาลพงศ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย กรรมการ 

๒๘.  รองศาสตราจารยอนุวัตร  แจงชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 

๒๙. รองศาสตราจารยศรีจิตรา  เจริญลาภนพรัตน คณบดีบัณฑติวทิยาลัย  กรรมการ 

๓๐.  ผูชวยศาสตราจารยมณฑล  ฐานุตตมวงศ, แทน  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร กรรมการ 

๓๑. ผูชวยศาสตราจารยชัยสิทธิ์  ทองจู คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน   กรรมการ 

๓๒.  ผูชวยศาสตราจารยสิริพร  ศศิมณฑลกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา  กรรมการ 

๓๓.  รองศาสตราจารยเชาว  อินทรประสิทธิ์    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน กรรมการ 

๓๔.  ผูชวยศาสตราจารยอนามัย  ดําเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  กรรมการ 

๓๕.  รองศาสตราจารยวินัย  พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กรรมการ 

๓๖. ผูชวยศาสตราจารยวารุณ ี ตันติวงศวาณิช, แทน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๓๗. ผูชวยศาสตราจารยประวิทย  ชุมชู, แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา กรรมการ 

๓๘. ผูชวยศาสตราจารยภัทรวดี  สุมทอง นาคมี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร ศรีราชา กรรมการ 

๓๙. ผูชวยศาสตราจารยศุภชาติ  สุขารมณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา  กรรมการ 

๔๐. ผูชวยศาสตราจารยศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา  คณบดีคณะพาณชิยนาวีนานาชาติ  กรรมการ 

๔๑. ผูชวยศาสตราจารยศุภสิทธิ์  สิทธาพานิช คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

๔๒. ผูชวยศาสตราจารยสุภาพ  กัญญาคํา คณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 

๔๓. ผูชวยศาสตราจารยปททมา  สุริยกุล ณ อยุธยา คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๔๔. ผูชวยศาสตราจารยพัสกร  องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร กรรมการ 

๔๕. นางสาวพิศมัย  ศรีชาเยช ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร กรรมการ 

๔๖. นางสาวพิลาณี  ไวถนอมสัตย ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล    

          ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 

๔๗. ผูชวยศาสตราจารยวราภา  มหากาญจนกุล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา        

                แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรรมการ 

๔๘. นางวนิดา  ศรีทองคํา ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  กรรมการ 

๔๙. นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย ผูอํานวยการสํานักบริหารการศึกษา  กรรมการ 

๕๑. รองศาสตราจารยสุวิสา  พัฒนเกียรติ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม  กรรมการ 

๕๒. ผูชวยศาสตราจารยสุกัญญา รัตนทับทิมทอง, แทน  รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน  กรรมการ 

๕๓. นางสาวกันยารัตน เชี่ยวเวช   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน กรรมการ 

๕๔. รองศาสตราจารยวีระเกษตร  สวนผกา  ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 

๕๕. ผูชวยศาสตราจารยธานินทร คงศลิา  รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

             และพัฒนาทรัพยากรมนุษย   กรรมการและเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น 

  ๑. รองศาสตราจารยสุตเขตต  นาคะเสถียร  รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค  กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

  ๑. นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล   รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

  ๒. นายฉัตรชัย  จรูญพงศ     ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย 

           และรักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย  

  ๓. นายวิโรจน  ทองสุพรรณ   ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

 ๔. นายอุกฤษฏ  มนูจันทรัถ  ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 

  ๕. นายพรศักดิ์  แสนศรี   ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 ๖. นางสาวก่ิงแกว รักษประศาสน, แทน  ผูอํานวยการกองแผนงาน 

  ๗. นางสมพิศ  ชยันโต  รักษาการแทนผูอํานวยการกองคลัง 

   

เจาหนาที่ 

 ๑. นางสุกัญญา  มณเีจริญ  ผูอํานวยการกองกลาง  ผูจดรายงานการประชุม 

๒. นางสาวณาตยา  ศักดิ์ถาวรเลิศ   หัวหนางานบริหารงานบุคคล   

       กองการเจาหนาที่ ผูจดรายงานการประชุม 

 ๓. นางสาวอัมพร  วรรณปะกาศิล  หัวหนางานการประชุม กองกลาง 

 ๔. นางสาวบุปผา  ฉิมแบน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 

  ๔. นายอํานาจ  เปลี่ยนขํา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง 

  ๕. นายทักษดนัย  สามัญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร  กองกลาง 

  ๖. นายภมรฉัตร ปอมสถิตย ชื่นอารมณ   นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ  กองการเจาหนาที่ 
 

 กอนเริ่มวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 

วันจันทรที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. พิธีประกาศเจตจํานงตามนโยบาย No Gift Policy และนโยบายคุณธรรม ความโปรงใสของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยอธิการบดีเปนประธาน นําคณะผูบริหารและบุคลากรรวมแสดงพลังประกาศ

เจตจํานงตามนโยบาย NO GIFT POLICY มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไมรับ ของขวัญ ของกํานัล สินน้ําใจที่ไมใช

ธรรมจรรยาตามปกติ หรือไมใชประเพณีนิยม หรือมีมูลคาเกินกวากฎหมายกําหนด ทุกกรณีและทุกเทศกาล กับ

บุคคลหรือองคกรที่มีสวนไดสวนเสียท้ังทางตรงและทางออมกับมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับและใหของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใหเกิด

แนวทางในการปฏิบัติรวมกันของผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการรับและใหของขวัญ 

และเพ่ือประกาศใหคูสัญญา หนวยงาน หรือเอกชนใดที่จะเปนคูสัญญาไดรับทราบแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรโดยทั่วกัน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอนในการตัดสินใจในเรื่องประโยชนสาธารณะ ปองกันการ

ทุจริต และไมเกิดความสิ้นเปลืองทั้งงบประมาณและทรัพยากร 
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 ๕.๒ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แยกตามประเภทแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรายงานสรุปงบประมาณวิจัยจาก

แหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแยกตามแหลงทุน 

ที่สนับสนุนงบประมาณวิจัย (แหลงทุนที่รัฐบาลจัดสรรให PMU องคกรรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระเอกชน ทุน

ตางประเทศ และงบประมาณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) (ขอมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ปจจุบัน) 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการพิจารณามุงเนนและเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ใหดียิ่งข้ึน รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 

  ประธานฯ ขอใหที่ประชุมทราบ 

   ที่ประชุมทราบ 

 

 ๕.๓ สรุปการจัดสรรอัตรากําลังใหสวนงานและหนวยงาน ตามมติคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

  ดวยกองแผนงานไดจัดทําสรุปการจัดสรรอัตรากําลังใหสวนงานและหนวยงานตามมติ

คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

และเม่ือวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๓๘ สวนงานและหนวยงาน จํานวน ๙๕ อัตรา ประกอบดวย  

สายวิชาการ ๔๓ อัตรา และสายสนับสนุน ๕๒ อัตรา รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 

  ประธานฯ ขอใหที่ประชุมทราบ 

   ที่ประชุมทราบ 

 

วาระที ่๖ เรื่องอืน่ ๆ 
 ไมมี 

------------------------------------ 

 

เลิกประชมุเวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา 

 

 

(นางสาวณาตยา  ศักดิ์ถาวรเลิศ) 

หัวหนางานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่  

ผูจดรายงานการประชุม 

(นางสุกัญญา  มณีเจริญ) 

ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยธานินทร คงศลิา) 

รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ม. 

ผูตรวจรายงานการประชุม 


