
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๕ 
วันจันทรท์ี่ ๑๗ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

      ๑.๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ                                

๑.๑.๑ การประชุม ก.บ.ม. ในครั้งนี้ มีวาระพิจารณาเรื่อง การปรับโครงสร้าง
หน่วยงานภายในสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย และการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์ เมื่อท่ีประชุมเห็นชอบแล้วจะได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป ส าหรับโรงพยาบาลและหน่วยงานภายนอกท่ีจะ
รับเข้าเป็นสถาบันสมทบในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ขณะนี้อยูร่ะหว่าง
การพิจารณา เมื่อมีความคืบหนา้ที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ทราบ - - - 

๑.๑.๒ ตามที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนประจ าอาคารศูนยเ์รียนรวมบางสว่นและ
อุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเริม่เสื่อมสภาพ เนื่องจากมีอายุการใช้งาน 
มานาน ท าให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนทั้งแบบ Onsite และ 
Hybrid ขณะนี้มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการแกไ้ขปัญหาดังกล่าว โดยได้
มอบหมายใหร้องอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล  
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ และส านักบริหารการศึกษา ร่วมกันตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีการศึกษา 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

ทราบ - - - 

๑.๑.๓ 
 
 
 
 
 

โครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ : The Series as 
a Public Autonomous University ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ และการประชุม
สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันท่ี ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจะเป็นการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)  ขอเชิญ

ทราบ - - - 



 

 
๒ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๑.๑.๓ 
(ต่อ) 

ผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน และขอให้ 
รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ช่วยจัดเตรยีม
สถานท่ีรองรับการประชุม ส าหรับกิจกรรมการเยีย่มชมวิทยาเขต 
ขอให้น าเสนอผลงานและนวตักรรมต่าง ๆ  

๑.๑.๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

ให้กับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา โดยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรส์นับสนุน

ทุนการศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา ท้ังปริญญาโทและปริญญาเอก ปีละ

ประมาณ ๑๕ ล้านบาท และขณะนี้มหาวิทยาลยัก าลังพิจารณาแนว

ทางการเพิ่มทุนการศึกษาให้กับนสิิตระดับบณัฑิตศึกษา เพื่อส่งเสรมิ

บัณฑิตที่มศีักยภาพสูงไดเ้ข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปรญิญาเอก

ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มากข้ึน เพื่อมาเป็นก าลังส าคัญในการ

ขับเคลื่อนและร่วมสรา้งสรรค์ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีม่ีคุณภาพของ

มหาวิทยาลยัให้เพิ่มมากยิ่งข้ึน 

ทราบ - - - 

      ๑.๒  เร่ืองท่ีเลขานุการแจ้งให้ทราบ  

๑.๒.๑ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทราบ - - - 

๑.๒.๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการปฏิบตัิงานนอกสถานท่ีตั้ง 

ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ “KU 4.0 Cashless Society @ KU” 

ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กับ ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

 

ทราบ - - - 



 

 
๓ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 
 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๕  

รับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ขี้อแก้ไข - - - 

           ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 

๓.๑ การขออนุมัติจ้างผูม้ีความรู้และประสบการณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชาการ โดยให้ได้รับค่าจ้างสงูกว่าอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 

อนุมัติให้จ้าง นายเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งอาจารย์ โดยใหไ้ด้รบัค่าตอบแทนสูงกว่าอัตรา
ค่าจ้างแรกบรรจุในอัตราเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท  
โดยคณะรับผดิชอบเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท และ
มหาวิทยาลยัรับผิดชอบเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

- กองการเจ้าหน้าที ่ - 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ 
 

การขออนุมัติจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เห็นชอบการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และการรับโอนสถานพยาบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากส านักงานมหาวิทยาลัย 
มาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๐๗๒๑ 
ลว. ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๒ การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในส านักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

เห็นชอบการปรับโครงสร้างภายในหน่วยงานสังกัด
ส านักงานมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปรับโครงสร้างภายในส านักงานบริหารทรัพย์สิน 
จากเดิมที่เสนอขอแบ่งงานภายในออกเป็น ๔ งาน 
ประกอบด้วย   
   ๑. งานบริหารและธุรการ   
   ๒. งานจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์  
   ๓. งานพัฒนาศักยภาพการบรหิารทรัพยากร   
   ๔. งานพัฒนาหน่วยธุรกิจ    

จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
ผอ.กองแผนงาน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๐๗๒๓ 
ลว. ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๕ 



 

 
๔ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๔.๒ 
(ต่อ) 

    ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้แบ่งงานภายใน
ส านักงานบริหารทรัพย์สิน ออกเป็น ๓ งาน โดยให้รวม 
“งานพัฒนาศักยภาพการบรหิารทรัพยากร” และ 
“งานพัฒนาหน่วยธุรกิจ” เข้าด้วยกันและให้พิจารณา
ช่ืองานใหม่ และให้เกลี่ยอตัราก าลงัในแต่ละงาน 
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติ แล้ว
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมตัิปรับ
โครงสร้างหน่วยงานภายในส านักงานมหาวิทยาลยั
ต่อไป 

   

๔.๓ การขออนุมัติปรับสถานภาพ สถาบันวิชาการวิทยาการจดัการ  
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

เห็นชอบการปรับสถานภาพ สถาบันวิชาการ 
วิทยาการจัดการ มีสถานภาพเทียบเท่าภาควิชา  
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๐๗๒๒ 
ลว. ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๔ การขออนุมัติก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องจักรกล 
ทางการเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร และก าหนดอัตรา 
ค่าผลติภณัฑ์และผลผลติ คณะเกษตร ก าแพงแสน 

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

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๕ 
-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/ว ๑๗๖๑ 
ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๕ การขออนุมัติก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร 
วุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร ์
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา (ฉบับท่ี ๒) 

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

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๕ 
-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/ว ๑๗๖๒ 
ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๖ การขออนุมัติก าหนดอตัราคา่เบี้ยประชุม และค่าตอบแทน 
ของศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร ์

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

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๕ 
-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/ว ๑๗๕๙ 
ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๕ 



 

 
๕ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๔.๗ การขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การส่งเสริมนิสติที่มผีลงานดเีด่น 
ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร การสง่เสริมนสิิตที่มผีลงานดีเด่นด้านความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม และการส่งเสริมนสิิตที่มคีวามประพฤติดเีด่น 

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

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕ 
-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/ว ๑๕๔๑ 
ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๘ การขออนุมัติโควตาพิเศษและเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รุ่นท่ี ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเข้าศกึษา 
ในคณะ วิทยาลยั ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพิ่มเตมิ 

อนุมัติตามเสนอ จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
ผอ.ส านักบริหารการศึกษา 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๐๗๒๕ 
ลว. ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๙ การขออนุมัติเปดิชุดวิชา จ านวน ๒ ชุดวิชา เพื่อเป็นวิชาบริการส าหรับ
ระบบคลังหน่วยกิต 

อนุมัติอัตราคา่หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ท้ัง ๒ ชุด
วิชาตามเสนอ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อ
พิจารณาการเปดิรายวิชาใหมต่่อไป 

จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๐๗๒๔ 
ลว. ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๑๐ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลพนักงาน มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบตามเสนอ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไปและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิให้
ก าหนดการจ้างบุคคลภายนอกที่มอีายุเกินหกสิบปเีป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ในหลักการเดียวกัน 

- กองการเจ้าหน้าที ่ บันทึกท่ี อว 
๖๕๐๑.๐๑/ว๘๐ 
ลว. ๔ พ.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๑๑ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เรื่อง การก าหนด ช่ือต าแหน่งและมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งพนกังานมหาวิทยาลยั (ฉบับท่ี ๑๐) 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที ่ - 

๔.๑๒ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เรื่อง การก าหนด ช่ือต าแหน่งและมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลยั (ฉบับท่ี ๑๑) 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที ่ - 

๔.๑๓ การเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เพื่อเสนอช่ือเป็นกรรมการสรรหาผู้บรหิารสว่นงาน 
จ านวน ๒ คน 

พิจารณาเลือกรองอธิการบดีฝ่ายวจิัยและสร้างสรรค์ 
และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน เป็น
กรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรรีาชา 

- กองการเจ้าหน้าที ่ - 



 

 
๖ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๔.๑๔ การขอพ้นจากต าแหน่งและตัดโอนต าแหน่งเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารฝ่าย
สนับสนุน ต าแหน่ง “ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน” 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที ่ - 

๔.๑๕ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวชิาการ 
โดยการคัดเลือก จ านวน ๑๐ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที ่ - 

๔.๑๖ การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการ โดยการคดัเลือก ๒ ส่วนงาน จ านวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที ่ - 

๔.๑๗ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคณุวุฒิ 
ที่ได้รับสูงขึ้น ๗ ส่วนงาน จ านวน ๑๐ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที ่ - 

๔.๑๘ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุม่วิชาการ ประเภทนักวิจัย 
ให้ด ารงต าแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น จ านวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที ่ - 

๔.๑๙ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุม่วิชาการ ประเภทนักวิจัย 
ให้ด ารงต าแหน่ง ระดับช านาญการ ๒ ส่วนงาน จ านวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที ่ - 

๔.๒๐ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
ให้ด ารงต าแหน่ง ระดับช านาญงานและช านาญการ ๕ ส่วน จ านวน ๗ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที ่ - 

๔.๒๑ การขอพ้นจากต าแหน่งผู้บริหารฝา่ยสนับสนุน และขออนุมตัิตัดโอน
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลยั จ านวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที ่ - 

๔.๒๒ การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบตัิงานต่อเนื่องตามข้อ ๓๕  
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน ๓๐ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที ่ - 

๔.๒๓ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการ  
ประเภทคณาจารย์ โรงเรยีนสาธติให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ 
จ านวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที ่ - 

๔.๒๔ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุน 
และช่วยวิชาการ ให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงานและช านาญการ  
จ านวน ๑๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที ่ - 



 

 
๗ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๔.๒๕ การขออนุมัติก าหนดอตัราคา่ตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินรายได้ จ านวน ๒ ราย 

เห็นชอบให้เปลี่ยนจากการก าหนดให้ได้ค่าตอบแทนเพิ่ม 
เป็นก าหนดอัตราจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ สังกัดโครงการจดัตั้งคณะแพทยศาสตร ์
ในอัตราไมเ่กิน ๗๕,๐๐๐ บาท 

- กองการเจ้าหน้าที ่ - 

๔.๒๖ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุม่วิชาการ  
ตามคณุวุฒิที่ไดร้ับสูงขึ้น จ านวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที ่ - 

๔.๒๗ การขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินรายได้ จ านวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที ่ - 

๔.๒๘ การขออนุมัติเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  
จ านวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที ่ - 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

๕.๑ รายงานการส ารวจด้านสุขภาวะนสิิต ช้ันปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
(KU 82) 

รับทราบ  - - - 

๕.๒ รายงานงบประมาณวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภท
แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ  - - - 

๕.๓ รับทราบความคืบหน้าในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ 
ที่บรรจุโดยมผีลการทดสอบภาษาอังกฤษต่ ากว่าท่ีหลักเกณฑ์ก าหนด  
เป็นกรณีพเิศษ 

รับทราบ  - กองการเจ้าหน้าที ่ - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
               ไม่มี 

 
งานการประชุม กองกลาง 

                  


