
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่๑/๒๕๖๖ 
วันจันทรท์ี่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

      ๑.๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ                                

๑.๑.๑ การตรวจสอบการตีพิมพ์ผลงานวจิัยของบุคลากรในสังกัด  
ตามแนวทางการก ากับจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  
และการน าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ 

ทราบ และมอบหมายใหร้องอธิการบดีฝา่ยวิจัยและ
สร้างสรรคต์ั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าว  
แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาด าเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

- - - 

๑.๑.๒ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปีแห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
๑. กิจกรรมโครงการเดิน-วิ่ง ๘๐ ปี มก. (80th KU RUN)  
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๒. ความคืบหนา้การจดัตั้งคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
๓. การจดังานครบรอบ ๘๐ ปีแหง่การสถาปนามหาวิทยาลยั 
    เกษตรศาสตร์ ในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๔. การจดังานเกษตรแฟร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด  
    “๘๐ ปี เกษตรนนทรี น าวิถีใหม่ ไทยยั่งยืน” ระหว่างวันท่ี ๓ - ๑๑  
    กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๕. การจดังานโครงการมหาวิทยาลัยสูต่ าบล (โครงการ U2T)  
    ในวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๖. การจดัการประชุมวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระหวา่งวันท่ี  
    ๑-๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบของการจัดงานจะมีทั้งแบบ 
    ออนไซต์และออนไลน ์

- ทราบ  
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอแนะว่า ที่ผ่านมา 
การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไ์มส่ามารถน ามาใช้ในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได้ เนื่องจากตามเกณฑ์ของการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบันก าหนดว่าจะต้องมี
สมาคมวิชาชีพเข้ามาเป็นผูร้่วมจดัด้วย ดังน้ัน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับอาจารย์ที่น าเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการ สามารถน าผลงานดังกล่าวไปใช้ในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได้ จึงเสนอขอให้คณะต่าง ๆ 
ด าเนินการประสานงานกับสมาคมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับ
คณะ เพื่อเชิญเข้าร่วมจัดการประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลยัโดยเริม่ตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไป 

- - - 



 

 
๒ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

      ๑.๒  เร่ืองท่ีเลขานุการแจ้งให้ทราบ  

๑.๒.๑ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดส่งประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและ
ผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
อย่างมีคุณธรรมของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร
และผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภบิาลในสถาบันอุดมศึกษา  
(ฉบับท่ี ๒) และแนวปฏิบตัิตามหลกัความรับผิดชอบต่อสังคม  
หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความ 
เสมอภาค (ฉบับท่ี ๒) 

ทราบ - - - 

๑.๒.๓ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเพื่อเสรมิสร้างศักยภาพการบริหาร
ส่วนงาน เพื่อหน้าท่ีก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา การด าเนินงานของ
ส่วนงานเพื่อให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
แผนยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย รวมถึง
แผนปฏิบัติการของส่วนงานใหส้อดคล้องไปในทิศทางเดยีวกันกับ 
การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยให้เริม่ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
นโยบายในส่วนสถาบันและส านัก ซึ่งเป็นส่วนงานท่ีท าหน้าที่ในการ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยก่อน 

ทราบ - - - 



 

 
๓ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๑.๒.๕ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- ทราบ 
- มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพจิารณาจัดท า 
แนวปฏิบัติในการรับหรือให้ของขวัญของมหาวิทยาลัย  
เสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติและประกาศให้ทุกส่วนงาน
ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

- - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 
 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕  
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ขี้อแก้ไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 

๓.๑ 
 

การขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การส่งเสริมนิสติที่มผีลงานดเีด่นด้าน
กิจกรรมเสริมหลักสตูร การส่งเสรมินิสิตที่มผีลงานดีเด่นด้านความคดิ
สร้างสรรค์และนวตักรรม และการส่งเสริมนสิิตที่มคีวามประพฤติดเีด่น 
จ านวน ๓ ฉบับ ดังนี้  

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การส่งเสรมิ
นิสิตที่มผีลงานดเีด่นดา้นกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การส่งเสรมิ
นิสิตที่มผีลงานดเีด่นดา้นความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรม  

๓. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การส่งเสรมิ
นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น 

อนุมัติตามเสนอ 
 

-จัดท าประกาศ มก. 
เสนออธิการบดลีงนาม 
-แจ้งเวียนผ่านระบบ 
https://eoffice.ku.ac.th 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

-ประกาศ มก. 
ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖ 
-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/ว ๑๕๔ 
ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖ 
-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/ว ๑๕๓ 
ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖ 
-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/ว ๑๕๑ 

      

 



 

 
๔ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ 
 

การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

เห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๐๔ 
ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖ 

๔.๒ การขออนุมัติ (ร่าง) มาตรฐาน KU Standard ส าหรับผลิตภณัฑ์ยาง
ฟองน้ า และ (ร่าง) แบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร  
(KU Standard) ข้อบังคับผลติภณัฑ์ยางฟองน้ า ส าหรับท าหมอนและ 
ที่นอน 

อนุมัติตามเสนอ จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
ผอ.ส านักงานนวัตกรรมและ
พันธกิจเพื่อสังคม 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๔๒ 
ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖ 

๔.๓ การขออนุญาตใช้ช่ือ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ต่อท้ายช่ือสมาคม
นิสิตเก่าคณะบริหารธุรกิจ 

อนุญาตให้ใช้ช่ือ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ต่อท้าย
ช่ือสมาคมนสิิตเก่าคณะบริหารธุรกิจ โดยให้มีบุคลากร
ของคณะร่วมเป็นกรรมการสมาคมหรือมสี่วนร่วมในการ
ด าเนินงานสมาคม และให้สมาคมมีที่ตั้งส านักงานอยู่ใน
บริเวณพื้นท่ีของคณะ เพื่อให้มีการตรวจสอบดูแล 
การด าเนินงานสมาคมได้อย่างใกลชิ้ด ให้เปน็ไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ทั้งนี้ให้ด าเนินการขอใช้พื้นที่
ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป 

จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ
ผอ.ส านักงานกฎหมาย/
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๗๙๙ 
ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖ 

๔.๔ การขออนุมัติหลักการให้เช่าที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่รกรา้งของ
โครงการจดัตั้งวิทยาเขตสุพรรณบรุี 

อนุมัติหลักการให้เช่าท่ีดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่รกร้าง
ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ขนาดพื้นท่ี  
๖๐ ไร่ โดยให้ยกเว้นการจัดเก็บคา่เช่าในปีแรก  
และให้จัดเก็บค่าเช่าปีท่ี ๒-๓ เป็นข้าวเปลือกตาม 
สายพันธ์ุที่ปลูกไม่น้อยกว่า ๓๐ ถัง/ไร/่ป ี

จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
ผอ.ส านักงานบรหิาร
ทรัพย์สิน/ผอ.โครงการจดัตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๔๓ 
ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖ 

๔.๕ การขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายงานเกษตรแฟร์ ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นงบอุดหนุนทั่วไป 

อนุมัติตามเสนอ จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
ผอ.กองคลัง 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๐๕ 
ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖ 



 

 
๕ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๔.๖ การขออนุมัติก าหนดอตัราคา่ใช้จ่ายในการบริหารโครงการห้องเรยีน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (โครงการ วมว.มก.) (ฉบับท่ี ๒) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดท าประกาศ มก. 
เสนออธิการบดลีงนาม 
-แจ้งเวียนผ่านระบบ 
https://eoffice.ku.ac.th 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

-ประกาศ มก. 
ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖ 
-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/ว ๑๐๕ 
ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖ 

๔.๗ การขออนุมัติก าหนดอตัราคา่เบี้ยประชุม ค่าสมนาคณุ ค่าตอบแทน 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการด าเนินงานเพื่อจัดตั้งคณะวิชาหรือส่วนงาน
ในการผลติบุคลากรทางการแพทย ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

อนุมัติตามเสนอ -จัดท าประกาศ มก. 
เสนออธิการบดลีงนาม 
-แจ้งเวียนผ่านระบบ 
https://eoffice.ku.ac.th 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

-ประกาศ มก. 
ลว. ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ 
-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/ว ๑๔๙ 
ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖ 

๔.๘ การขออนุมัติยกเลิกหลักเกณฑ์การมอบเงินสนับสนุนหรือเงินรางวัล
เพื่อเผยแพรผ่ลงานวิจัย หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย 
หลักเกณฑ์การมอบเงินสนับสนุนหรือเงินรางวัล ศูนย์วิจยั
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร ์

อนุมัติตามเสนอ -จัดท าประกาศ มก. 
เสนออธิการบดลีงนาม 
-แจ้งเวียนผ่านระบบ 
https://eoffice.ku.ac.th 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

-ประกาศ มก. 
ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖ 
-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/ว ๑๕๖ 
ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖ 

๔.๙ การขออนุมัติก าหนดอตัราคา่บ ารงุสาขาวิชา และค่าธรรมเนียม
รายวิชา ส าหรับนิสติปรญิญาตรี ภาควิชานิเทศศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดท าประกาศ มก. 
เสนออธิการบดลีงนาม 
-แจ้งเวียนผ่านระบบ 
https://eoffice.ku.ac.th 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

-ประกาศ มก. 
ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖ 
-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/ว ๑๕๕ 
ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖ 

๔.๑๐ การขออนุมัติก าหนดอตัราคา่เบี้ยประชุม ค่าสมนาคณุ และ
ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ในการบริหารโครงการปรญิญาโท สาขาวิชา 
การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ คณะวนศาสตร ์

อนุมัติตามเสนอ -จัดท าประกาศ มก. 
เสนออธิการบดลีงนาม 
-แจ้งเวียนผ่านระบบ 
https://eoffice.ku.ac.th 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

-ประกาศ มก. 
ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖ 
-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/ว ๑๕๒ 
ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖ 



 

 
๖ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๔.๑๑ การขออนุมตัโิควตาพเิศษและเกณฑก์ารคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอดุมศกึษา (TCAS) โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเขา้ศึกษา 
ในคณะวิทยาลยั ในปกีารศึกษา ๒๕๖๗ 

อนุมัติตามเสนอ  จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/
ผอ.ส านักบริหารการศึกษา 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๔๑ 
ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖ 

๔.๑๒ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์
การเทียบเคยีงกลุ่มประเภทบุคลากรที่มีต าแหน่งเทียบเท่าอาจารย์
ประจ ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

เห็นชอบตามเสนอ จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๑๓ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  
การสนับสนุนบุคลากรให้ไปปฏิบัตงิานวิจัยเพื่อประโยชน์ของ
มหาวิทยาลยั 

เห็นชอบตามเสนอ -จัดท าประกาศ มก. 
เสนออธิการบดลีงนาม 
-แจ้งเวียนผ่านระบบ 
https://eoffice.ku.ac.th 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

-ประกาศ มก. 
ลว. ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖ 
-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/ว ๐๐๔๗๙ 
ลว. ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖ 

๔.๑๔ การพิจารณาเลือกกรรมการจากผูด้ ารงต าแหน่งบริหารเป็น
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(ก.อ.ม.) 

ที่ประชุมมีมติเลือก นายจุมพฏ บริราช คณบด ี
คณะวิทยาการจัดการ เป็นกรรมการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.) 

- ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๑๕ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่ง 
ที่มีเหตุพิเศษส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร แก่ นางสาวจารุณี พรมแสน 
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนิติกรช านาญการ 

เห็นชอบใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเพิ่ม
ส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
นิติกร ประกอบด้วย 
๑. รองอธิการบดฝี่ายบริหาร     ประธานกรรมการ 
๒. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์               กรรมการ 
๓. นางไฉไล ศักดิ์วรพงศ์               กรรมการ 
๔. ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สภุัชลี เทพหัสดิน  กรรมการ 
    ณ อยุธยา   

- ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 



๗ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๔.๑๖ การพิจารณาเลือกผู้บริหารเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร 
ฝ่ายสนับสนุน โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารฝ่าย
สนับสนุน ประกอบด้วย 

๑. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ประธานกรรมการ 
๒. หัวหน้าส่วนงานเจ้าของต าแหน่ง  กรรมการ 
๓. คณบดีหรือผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก กรรมการ 

 (เลือกโดย ก.บ.ม.) จ านวน ๒ คน 
 ๔. ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย หรือ กรรมการ 

  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
๕. ผู้อ านวยการกองทรัพยากรมนุษย ์ เลขานุการ 

 หรือ ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
๖. เจ้าหน้าที่กองทรัพยากรมนุษย์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร 
ฝ่ายสนบัสนุน จ านวน ๗ ต าแหน่ง ดังนี้  
๑. คณะกรรมการคดัเลือกหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
คณะบริหารธรุกิจ   
๒. คณะกรรมการคดัเลือกหัวหน้าส านักงานเลขานุการ
คณะสิ่งแวดล้อม 
๓. คณะกรรมการคดัเลือกหัวหน้าส านักงานเลขานุการ
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร ์
๔. คณะกรรมการคดัเลือกหัวหน้าส านักงานเลขานุการ
ส านักบริการคอมพิวเตอร์   
๕. คณะกรรมการคดัเลือกหัวหน้าส านักงานเลขานุการ
ส านักบริหารการศึกษา   
๖. คณะกรรมการคดัเลือกหัวหน้าส านักงานเลขานุการ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
๗. คณะกรรมการคดัเลือกหัวหน้าส านักงานเลขานุการ
คณะอุตสาหกรรมบริการ 

- ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

-

รายละเอียดในรายงานการประชุม



 

 
๘ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๔.๑๗ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกผูส้มควรได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารฝา่ยสนับสนุน จ านวน ๔ ต าแหน่ง 
๑.  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร ์
๒.  ผู้อ านวยการกองบริหารการกฬีา ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม  
     ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
๓.  ผู้อ านวยการส านักงานบรหิารจัดการทรัพยากรการเรียนรู ้
๔.  ผู้อ านวยการสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     วิทยาเขตก าแพงแสน 

รับทราบการคัดเลือก และเห็นชอบตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๑๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน สังกัด ส านกังานวิทยาเขตก าแพงแสน  
จ านวน ๓ หน่วยงาน ดังนี ้ 

๑. ผู้อ านวยการกองบริการกลาง 
๒. ผู้อ านวยการกองการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 
๓. ผู้อ านวยการกองบริหารทั่วไป 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๑๙ การขออนุมัติก าหนดบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งให้ท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ ในการขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ ช านาญการ
พิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพเิศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนบัสนุนและช่วยวิชาการ 

เห็นชอบตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๒๐ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
กลุ่มวิชาการ โดยการคัดเลือก จ านวน ๖ ราย 

อนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
กลุ่มวิชาการ จ านวน ๕ ราย ในรายที่ ๑, ๒, ๔, ๕ และ ๖ 
ส าหรับรายที่ ๓ มอบให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สนับสนุนให้เข้ารับการพัฒนาภาษาอังกฤษให้มีผล
คะแนนถึงขั้นต่ าของเกณฑ์กรณีพิเศษ ก่อนน าเสนอ  
ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติการจ้างต่อไป 

- ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 



 

 
๙ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๔.๒๑ การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนบัสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๖ ส่วนงาน  
จ านวน ๙ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๒๒ การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์  
ที่สังกัดโรงพยาบาลสตัว์ทิพย์พิมาน และศูนย์พักพิงสัตวเ์ลี้ยงไร้บ้าน 
นครชัยบุรินทร์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๒๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๒๓ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิ 
ที่ได้รับสูงขึ้น จ านวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๒๔ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

อนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการพิเศษ 
จ านวน ๑ ราย และรับทราบผูไ้มผ่า่นตามเกณฑ์ จ านวน 
๑ ราย 

- ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๒๕ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
ให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน และช านาญการ ๔ ส่วนงาน  
จ านวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๒๖ การขออนุมัติหลักการก าหนดค่าตอบแทนและค่าประสบการณ์ส าหรับ
ต าแหน่งที่มีความจ าเป็น มีความรู้หรือมีความสามารถพิเศษของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

อนุมัติหลักการตามเสนอ และมอบกองทรัพยากรมนุษย์
หารือร่วมกับส านักงานกฎหมายพจิารณาร่างหลักเกณฑ์
เพื่อน าเสนอ ก.บ.ม.พิจารณาในคราวถัดไป 

- กองทรัพยากร
มนุษย ์และ
ส านักงานกฎหมาย 

- 

๔.๒๗ การขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ จ านวน ๔๑ ราย จากสังกัดสถานพยาบาล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาสังกัดหน่วยงานภายในสังกัด 
คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๒๘ การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อเนื่องตามข้อ ๓๕  
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน ๘ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 



 

 
๑๐ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๔.๒๙ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการ  
ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิตให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ  
จ านวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๓๐ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและ 
ช่วยวิชาการ ให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงานและช านาญการ ๖ ส่วนงาน 
จ านวน ๑๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๓๑ การขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินรายได้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร จ านวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๓๒ การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
คณะอุตสาหกรรมบริการ 

เห็นชอบตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๓๓ การขออนุมัติก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และระเบียบการเงินของ
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  
(ภาคพิเศษ) คณะอุตสาหกรรมบริการ จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่  
  ๑. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
บริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ) คณะอุตสาหกรรม
บริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

 ๒. โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการ
และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ) คณะอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

อนุมัติประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายในการบรหิารโครงการ  
ทั้ง ๔ ฉบับ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาการขออนุมัตเิปิดโครงการภาคพิเศษต่อไป 

จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๐๓ 
ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖ 



 

 
๑๑ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๔.๓๔ การพิจารณาจัดท าโครงการ Reskill Upskill พัฒนาและยกระดับทักษะ 
การเรียนรู้ให้แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

เห็นชอบให้จัดท าโครงการ Reskill Upskill พัฒนาและ
ยกระดับทักษะการเรียนรู้ให้แก่ศษิย์เก่ามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยไมเ่สียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการเสริม
ทักษะให้กับศษิย์เก่าของมหาวิทยาลัย สร้างความผูกพัน
และสมัพันธภาพที่ดรีะหว่างสถาบนักับศิษย์เก่า 
ตลอดจนเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนา โดย
มอบหมายใหส้ านักบริหารการศึกษาด าเนินการจัดท า
โครงการ และประสานกับทุกคณะวิชาให้จัดท าหลักสตูร
แบบ degree หรือ non-degree จากรายวิชาทีม่ีอยู่
เดิมใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน
สมรรถนะสูงของประเทศและสากล เพื่อใช้จัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรีและระดบับัณฑิตศึกษา 
ในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ หลักสูตรใดมีค่าใช้จ่าย 
ในการใช้ห้องปฏิบัติการก็สามารถเสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมได ้

จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/
ผอ.ส านักบริหารการศึกษา 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๙๘๔ 
ลว. ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖ 



 

 
๑๒ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๔.๓๕ การเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เพื่อเสนอช่ือเป็นกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน 
จ านวน ๓ ส่วนงาน ได้แก่  

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  
๒. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
๓. คณะอุตสาหกรรมบริการ  

และมอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) 
พิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือผู้อ านวยการ โดยผู้ที่ได้รบั
เลือกจะต้องไม่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกรรมการสรรหา
ผู้บริหารส่วนงาน ส่วนงานละ ๒ คน 

ผลการคัดเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหา
ผู้บริหารส่วนงาน ดังนี ้
ต าแหน่ง 
๑. คณบดีคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
ผู้แทน ก.บ.ม. 
๑. รองอธิการบดฝี่ายพัฒนาคณุภาพ 
๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
ต าแหน่ง 
๒. คณบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ 
ผู้แทน ก.บ.ม. 
๑. รองอธิการบดฝี่ายการเงินและทรัพย์สิน 
๒. คณบดีคณะเกษตร ก าแพงแสน 

- ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

๕.๑ การปิดโครงการศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 
ความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ) 

ทราบ  จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๐๒ 
ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖ 

๕.๒ การด าเนินการตามมาตรการด าเนนิการ กรณไีมส่่งหรือแก้ไขคะแนน
ตามเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการศกึษา 

ทราบ  - - - 

๕.๓ รายงานผลการด าเนินโครงการประกวดผลงานด้านความยั่งยืน 
(SDGs) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

ทราบ - - - 

     
 
 
 



 

 
๑๓ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
๖ หลักสตูรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ส านักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ยังไมร่ับทราบ
ในระบบ CHECO ประมาณ ๑๘ หลักสตูร  

- ทราบ  
- ประธานขอให้คณะที่เกีย่วข้องเรง่ด าเนินการตรวจสอบ
และปรับแกไ้ขหลักสูตรที่มีประเดน็ปัญหาให้แล้วเสร็จ
ก่อนการตรวจประเมินคณุภาพหลกัสูตรในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป 

- - - 

    ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองลับ 
๗.๑ การพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้ช่ือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ต่อท้ายสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ลับ) 
รายละเอียดในรายงานการประชุม จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 

ผอ.ส านักงานกฎหมาย 
ฝ่ายเลขานุการ 
กองบรหิารกลาง 

บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๖๙๖ 
ลว. ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖ 

 
จัดท าโดย งานบริหารการประชุมและสนับสนุนสภาพนกังาน  กองบริหารกลาง                  




