
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที ่๖/๒๕๖๔ 
วันจันทรที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานที่ตองดำเนินการ ผูปฏิบัต ิ ผลการดำเนินงาน 

      ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ              

๑.๑.๑    ๑. การดำเนินงานศูนยบริการฉีดวัคซีน KU สู COVID-19 ภายใตกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วจิัยและนวัตกรรม โดยการสนับสนุนของ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ซึ่งเปดดำเนินการตั้งแตวนัท่ี ๗ มิถุนายน ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะฉีดวัคซีนในอัตราวันละ ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ คน 
   ๒. การรับนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจำปการศึกษา 
๒๕๖๔ ผานระบบ TCAS รอบที่ ๑ - ๓ ในภาพรวมมหาวิทยาลัยสามารถรับ
นิสิตเขาศกึษาไดตามแผนการรับนิสิตท่ีกำหนด 
   ๓. การกูยมืเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศกึษา (กยศ.) ประจำป
การศึกษา ๒๕๖๔ 

ทราบ - - - 

       ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ 

๑.๒.๑ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี  
๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ   - - - 

     ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 
 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) คร้ังที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔  

รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข - - - 

     ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 
                      ไมม ี

     ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ 
 

การพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ และใหนำเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาอนมุัติตอไป 

จัดทำบันทึกแจงมต ิ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๑๐๙ 
ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ 



 

 ๒ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานที่ตองดำเนินการ ผูปฏิบัต ิ ผลการดำเนินงาน 

๔.๒ การพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยสภาพนักงาน 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบ และใหนำเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาอนมุัติตอไป 

จัดทำบันทึกแจงมต ิ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๑๑๐ 
ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ 

 ๔.๓ การพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบรหิาร
ศูนยวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลย ีคณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร พ.ศ. .... 

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วาดวยการบริหารศูนยวิจัยนิวเคลยีรเทคโนโลยี  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. .... 
และใหนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมติั
ตอไป 

จัดทำบันทึกแจงมต ิ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๑๐๘ 
ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๔ การขออนุมัติหลักการเชาพื้นท่ีชั้น ๑ ภายในอาคารสุวรรณวาจกกสกิิจ 
คณะวิทยาศาสตร 

อนุมัติหลักการใหเชาพื้นที่ช้ัน ๑ ภายในอาคาร 
สุวรรณวาจกกสิกิจ คณะวิทยาศาสตร ขนาดพ้ืนท่ี 
๒๓๒ ตารางเมตร เพ่ือประกอบกิจการประเภทอาหาร 
และเครื่องดื่ม ตามเสนอ 

จัดทำบันทึกแจงมต ิ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร/
ผอ.สำนักงานทรพัยสิน 

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๑๒๑ 
ลว. ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๕ การขออนุมัติหลักการจัดทำโครงการกาวแรกสูศาสตรแหงแผนดิน  
ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

อนุมัติตามเสนอ ทั้งน้ี กรณมีีงบประมาณเหลือจาย
จากการดำเนินงาน ขอใหนำสงคืนคณะตนสังกัด 

จัดทำบันทึกแจงมต ิ
ผอ.กองกิจการนิสติ 

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๑๒๒ 
ลว. ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๖ การขออนุมัติกำหนดอัตราคาดำเนินการจัดพิมพบทความในวารสารภาษา
และวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา และอัตราคาดำเนินการจัดพิมพบทความ 
ในวารสารจีนศกึษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

อนุมัติตามเสนอ -จัดทำประกาศ มก. 
เสนออธิการบดลีงนาม 
-จัดทำบันทึกแจงมต ิ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร/
ผอ.สำนักบริหารการศึกษา 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ 
-บนัทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๓๖๑ 
ลว. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๗ การขออนุมัติกำหนดอัตราคาดำเนินการจัดพิมพบทความในวารสาร
มนุษยศาสตรวิชาการ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

อนุมัติตามเสนอ -จัดทำประกาศ มก. 
เสนออธิการบดลีงนาม 
-จัดทำบันทึกแจงมต ิ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร/ 
ผอ.สำนักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ 
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๓๖๑ 
ลว. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ 



 

 ๓ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานที่ตองดำเนินการ ผูปฏิบัต ิ ผลการดำเนินงาน 

๔.๘ การขออนุมัติกำหนดอัตราราคาจำหนายน้ำดืม่ตรา KU SRC  
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตศรรีาชา 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทำประกาศ มก. 
เสนออธิการบดลีงนาม 
-จัดทำบันทึกแจงมต ิ
รองอธิการบดีวิทยาเขต 
ศรีราชา/ผอ.สำนักงาน 
วิทยาเขตศรีราชา/ 
ผอ.สำนักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ 
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๓๕๙ 
ลว. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๙ การขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
และคาตอบแทนคณะทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๒) 

อนุมัติตามเสนอ ทั้งน้ี ใหมีการเบิกจายคาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการคลัสเตอร ไดไมเกิน ๒ ครั้งตอเดือน 
และคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผูจัดการรายตำบล
และกรรมการในโครงการ ไดไมเกนิ ๑ ครั้งตอเดือน 

-จัดทำประกาศ มก. 
เสนออธิการบดลีงนาม 
-จัดทำบันทึกแจงมต ิ
ผอ.สำนักงานบริการวิชาการ/ 
ผอ.สำนักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ 
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๓๖๒ 
ลว. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๑๐ การขออนุมัติกำหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ 
ในการบริหารโครงการบัณฑิตศกึษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชา
เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทำประกาศ มก. 
เสนออธิการบดลีงนาม 
-จัดทำบนัทึกแจงมต ิ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร/ 
ผอ.สำนักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ 
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๓๖๐ 
ลว. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๑๑ การขออนุมัติเปดชุดวชิาการสรางมูลคาเพ่ิมขาว (Rice Value-Added 
Creation) เพื่อเปนชุดวิชาบริการสำหรับโครงการธนาคารหนวยกิต 

อนุมัติอัตราคาหนวยกิตตอภาคการศึกษาชุดวิชาการ
สรางมลูคาเพิ่มขาว (Rice Value-Added Creation) 
และใหนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

จัดทำบันทึกแจงมต ิ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๑๐๗ 
ลว. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๑๒ การขออนุมัติกำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนสิติโครงการ
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทำประกาศ มก. 
เสนออธิการบดลีงนาม 
-จัดทำบันทึกแจงมต ิ
คณบดคีณะเศรษฐศาสตร / 
ผอ.สำนักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ 
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๓๖๐ 
ลว. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๑๓ การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ
ประเภทคณาจารยเต็มเวลาที่เกษยีณอายุ (ฉบับที่ ๓) 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 



 

 ๔ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานที่ตองดำเนินการ ผูปฏิบัต ิ ผลการดำเนินงาน 

๔.๑๔ การขออนุมัติหลักการใหพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหนงนักวิจัย “โครงการ
ทุนเลิศเกษตร” ไปศึกษา และขอความเห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัตดิาน
การบริหารงานบุคคลสำหรับ “โครงการทุนเลิศเกษตร” 

อนมุัติตามเสนอ และมีขอเสนอแนะใหเพิ่มกรณ ี
ที่ไมสำเร็จการศกึษาใหปฏิบติังานในตำแหนงนักวิจัย
เพ่ือชดใชทุนได  

- กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๑๕ การขออนุมัติหลักการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิเพ่ือทำหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๖ การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวชิาการ 
โดยการคดัเลือก ๕ สวนงาน จำนวน ๙ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๗ การขออนุมัติบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและชวยวิชาการ โดยการคดัเลือก ๒ สวนงาน จำนวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๘ การขออนุมัติบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงนักวิจัย  
ในโครงการทุนเลิศเกษตร จำนวน ๖ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๙ การขออนุมัติปรบัวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ตามคณุวุฒ ิ
ที่ไดรับสูงขึ้น ๔ สวนงาน จำนวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๐ การขออนุมัติแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 
ใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ ๓ สวนงาน จำนวน ๖ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๑ การขออนุมัติแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดสายสนับสนุน 
และชวยวิชาการ ใหดำรงตำแหนงระดับชำนาญการ ๘ สวนงาน  
จำนวน ๒๖ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๒ การขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 
จำนวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๒๓ การขออนุมัติเปลี่ยนตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  
จำนวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

     ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

๕.๑ การปดโครงการหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
สาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) 

ทราบ และใหนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ตอไป 

จัดทำบันทึกแจงมต ิ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๓๕๘ 
ลว. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ 

๕.๒ รายงานผลการสำรวจขอมูลสถานภาพการไดงานทำของบัณฑิต  
ระดับปริญญาตรี ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทราบ  - - - 



 

 ๕ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานที่ตองดำเนินการ ผูปฏิบัต ิ ผลการดำเนินงาน 

๕.๓ รายงานการรับสมัครและคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาผานระบบ TCAS 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑ - ๔) 

ทราบ  - - - 

     ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ  
                   ไมม ี

     ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องลับ 

๗.๑ การพิจารณาลงโทษทางวนิัยพนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ)    
 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจาหนาท่ี - 

จัดทำโดย : งานการประชุม กองกลาง 
                                                                                           


