
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ              

๑.๑.๑ แนวทางการจัดทําแผนสํารองฉุกเฉิน รายรับ - รายจ่าย งบประมาณ 

เงินรายได้ ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

       ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ 

๑.๒.๑ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน 

นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๓ ข้อกําหนดสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่าง

จากมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๔ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๕ ขอเชิญร่วมทําบุญสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖๔  

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

                               ไม่มี 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 

 

การขออนุมัติจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมบริการ (Faculty of Hospitality 

Industry) 

เห็นชอบการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมบริการ (Faculty 

of Hospitality Industry) โดยมีข้อเสนอแนะให้นําไป

ปรับปรุงข้อมูลผลการดําเนินงานของโครงการจัดตั้ง

ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 

ที่ผ่านมาให้เป็นปัจจุบัน และกําหนดเป้าหมายการ

ดําเนินงานของคณะอุตสาหกรรมบริการในระยะต่อไป

ให้มีความท้าทายและเป็นเชิงรุกมากขึ้น โดยเฉพาะ

ด้านการวิจัย แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.กองแผนงาน/ 

รองอธิการบดีวิทยาเขต

กําแพงแสน/คณบดี 

คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๐๒๔๔ 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๒ การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสํานักงานเลขานุการ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๐๒๑๕ 

ลว. ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๓ การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษและปรับโครงสร้างสถาบันวิทยาการ

ขั้นสูง แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มีมติดังนี้ 

   ๑. เห็นชอบให้สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ

ตามเดิม คือ Kasetsart University Institute for 

Advanced Studies (KUIAS) 

   ๒. เห็นชอบให้ปรับโครงสร้างสถาบันวิทยาการ 

ขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้นําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

(รายละเอียดในรายการงานการประชุม ก.บ.ม.  

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔) 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

บรรจุเข้าวาระเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณา 

ในการประชุมครั้งที่  

๑๐/๒๕๖๔  

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

- - 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๔ การขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่ายการจัดประชุมทางวิชาการ 

ครั้งที่ ๖๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้แต่ละคณะเชิญ

สมาคมวิชาชีพและสภาวิชาชีพ เข้าร่วมในการจัด

ประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๐๒๔๕ 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๕ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ในการดําเนินการจัดทําวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences 

และวารสาร Agriculture and Natural Resources ทั้งนี้ ได้จัดทํา 

ร่างประกาศเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

   ๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตรา 

ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดําเนินการ 

จัดทําวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences 

   ๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตรา 

ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดําเนินการ 

จัดทําวารสาร Agriculture and Natural Resources 

โดยให้เพิ่มเติมหลักการการเบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าเบี้ย

ประชุมและค่าพาหนะเดินทางในข้อ ๑ และข้อ ๓.๑ 

ของประกาศทั้ง ๒ ฉบับ ดังนี้ 

   ๑. เพิ่มเติมหลักการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการจัดทําวารสาร ในข้อ ๑ โดยให้เบิกจ่าย 

ค่าเบี้ยประชุมได้ไม่เกิน ๑๒ ครั้งต่อปี  

   ๒. กําหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทาง 

สําหรับกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์และกรรมการที่สังกัดวิทยาเขต  

ในข้อ ๓.๑ ให้เบิกจ่ายในอัตราตามที่จ่ายจริงแต่ไมเ่กิน 

๓,๐๐๐ บาทต่อครั้ง 

-จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๑๘๑ 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

 

๔.๖ การขออนุมัติหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ 

ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 

ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๓๓๘ 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๗ การขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนด

อัตราค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี วิทยาเขตศรีราชา  

จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 

   ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน

การสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๑๘๑ 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๗ 

(ต่อ) 

   ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทน

การสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

    

๔.๘ การขออนุมัติขั้นตอนและระยะเวลากํากับการขออนุมัติหลักสูตร 

เพื่อขอรับรองวุฒิการศึกษาและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

อนุมัติขั้นตอนและระยะเวลากํากับการขออนุมัติ

หลักสูตรเพื่อขอรับรองวุฒิการศึกษาและสภาวิชาชีพ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อเสนอแนะว่า เมื่อหลักสูตรได้รับ

การอนุมัติตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ขอให้สํานัก

บริหารการศึกษาแจ้งรายชื่อหลักสูตรไปยัง 

กองกิจการนิสิตทราบด้วยทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการดําเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๐๒๔๖ 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๙ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น

กรรมการนโยบาย การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ จํานวน ๓ ท่าน ได้แก่ 

   ๑. นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง 

กรมบัญชีกลาง 

   ๒. นายวีระชัย อมรรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

   ๓. นายบัณฑูร สุภัควณิช อดีตผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  

สํานักนายกรัฐมนตรี 

เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง ๓ คน ซึ่งเป็น

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน 

การคลังและบัญชี หรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง  

และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

เป็นกรรมการนโยบาย การงบประมาณ การเงินและ

ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๐๒๑๒ 

ลว. ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๑๐ การขออนุมัติเปิดชุดวิชา จํานวน ๒ ชุดวิชา และขอเปิดรายวิชาใหม่ 

จํานวน ๘ วิชา สําหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต 

อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้ง ๒ ชุดวิชา 

ตามเสนอ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาการเปิดชุดวิชาและรายวิชาใหม่ต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๐๒๑๔ 

ลว. ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔ 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๑ การขออนุมัติทุนการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๑๘๑ 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๑๒ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สําหรับ

นิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

และการออกกําลังกาย (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๓๔๒ 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๑๓ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค่าเบี้ยประชุม 

ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ต

ของสรรพสิ่ง (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๓๓๙ 

และว ๑๓๔๐ 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๑๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็น

ผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิต

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  

(ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการพิเศษต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๐๒๑๓ 

ลว. ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔ 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๕ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคปกติ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๓๔๓ 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๑๖ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  

(ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๓๔๑ 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๑๗ การขออนุมัติยกเว้นและลดหย่อนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของโรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๓๔๔ 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๑๘ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อเนื่อง  

และการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างประจําปีเมื่อครบกําหนดเวลา ตามเงื่อนไข

ตามข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๙ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนตําแหน่ง

บริหารและตําแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๐ การเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน 

จํานวน ๔ ส่วนงาน ส่วนงานละ ๒ คน ดังนี้ 

   ๑. ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ 

   ๒. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

   ๓. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

   ๔. สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

มีมติเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้บริหาร 

ส่วนงาน ดังนี้ 

๑. ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ 

    ๑) รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 

    ๒) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๒. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

    ๑) รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 

    ๒) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๓. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

    ๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสรรค์สร้าง 

    ๒) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 

๔. สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

    ๑) รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม 

    ๒) คณบดีคณะเกษตร 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๑ การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานในการขอกําหนด

ตําแหน่งระดับ ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และ

เชี่ยวชาญพิเศษ 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๒ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

โดยการคัดเลือก ๙ ส่วนงาน จํานวน ๑๐ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๓ การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

และช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๓ ส่วนงาน จํานวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๔ การขออนุมัติบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิจัย  

ในโครงการทุนเลิศเกษตร จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติและมอบคณะพิจารณาแผนการศึกษา 

ให้ไปศึกษาระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๕ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิ 

ที่ได้รับสูงขึ้น ๖ ส่วนงาน จํานวน ๗ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๘

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๖ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ราย อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๗ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ให้ดํารงตําแหน่ง ระดับชํานาญการ ๔ ส่วนงาน จํานวน ๑๐ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๘ การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อเนื่องตามข้อ ๓๕  

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๖ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๙ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและ

ช่วยวิชาการ ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน และชํานาญการ  

๕ ส่วนงาน จํานวน ๙ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๓๐ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการ  

ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๓๑ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและ

ช่วยวิชาการ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๓๒ การพิจารณาอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

จํานวน ๑ ราย 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๓๓ การขออนุมัติหลักการเปลี่ยนการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.สํานักงานทรัพย์สิน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๐๒๔๙ 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๓๔ การขออนุมัติหลักการให้สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาคาร

แห่งประเทศไทย เช่าพื้นที่อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.สํานักงานทรัพย์สิน/ 

ผอ.สถาบันค้นคว้าและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๐๒๔๘ 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 



 

 
๙

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๓๕ การพิจารณาแนวทางการได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน

ตามข้อ ๙.๑.๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ

กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณบดี  

และรองคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มีมติให้แก้ไขกรรมการในข้อ ๒ จาก “ผู้แทนหน่วยงาน

ภายในคณะหรือวิทยาลัย/สถาบัน หรือสํานัก 

หน่วยงานละ ๑ คน เป็นกรรมการ” เป็น “หัวหน้า

ภาควิชาหรือเทียบเท่า/หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า  

เป็นกรรมการ” 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๓๖ การขออนุมัติหลักการเงินทุนช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก 

เหตุอุทกภัย 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.กองกิจการนิสิต 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๐๒๔๗ 

ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

ทราบ  - - - 

๕.๒ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภท

แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ  - - - 

๕.๓ สรุปผลการดําเนินงานประกวดผลงาน Digital KU Award ครั้งที่ ๒  

ในหัวข้อ “KU Data Driven Competition” 

ทราบ  - - - 

๕.๔ รายงานสรุปผลการสํารวจสุขภาวะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ในวาระนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนา

อย่างยั่งยืนแจ้งขอถอนวาระ โดยจะขอนําเสนอ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ 

ในการประชุมครั้งต่อไป 

- - - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  

๖.๑ กองคลังกําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการทํา Case Study  

ในหัวข้อ “การบัญชีในฐานะภาษาของธุรกิจ และหัวข้อ “การวิเคราะห์ 

งบการเงิน” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ  - - - 

๖.๒ การจัดอันดับ QS RANKING ระดับเอเชียของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทราบ  - - - 



 

 
๑๐

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๖.๓ สํานักบริหารการศึกษาขอความร่วมมือคณะและวิทยาลัยในการตรวจสอบ

และจัดส่งรายชื่อนิสิตที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์โครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

ทางการศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19 

ทราบ  - - - 

๖.๔ ข้อหารือเกี่ยวกับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปลาย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ทราบ  - - - 

๖.๕ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดจัดงาน

มอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ

รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ  - - - 

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 

                       


