
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ              

 ๑. ขอให้ทุกส่วนงานเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดภาคปลาย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

ให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Leaning) โดยเน้น 

การเรียนการสอนแบบออนไซต์เป็นลําดับแรก ตามความเหมาะสมกับ

สถานการณ์หรือตามประกาศของจังหวัดนั้น ๆ เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาส 

เข้าชั้นเรียนและได้มีการพบปะกับอาจารย์ผู้สอน รวมถึงได้ทํากิจกรรม

ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนิสิต 

อาจารย์ผู้สอน และมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

๒. นโยบายมหาวิทยาลัยภายหลังสถานการณ์ COVID-19 เพื่อให้ 

ทุกส่วนงานได้นําไปพิจารณาจัดทําแนวทางการดําเนินงานและการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงและให้ความสําคัญกับเรื่องต่อไปนี้ 

๑)  การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

๒)  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งการเรียนการสอน  

การสร้างนวัตกรรม และเนื้อหารายวิชา/หลักสูตรที่จะเปิดสอน  

ขอให้ตระหนักและให้ความสําคัญเรื่องโควิด-19 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ในการจัดการเรียนรู้ (Problem–based Learning: PBL) 

๓)  การนําระบบดิจิทัล (Digital Platform) มาใช้ในการปฏิบัติงาน  

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนานิสิต 

๔)  การนํา BCG มาใช้เป็นแนวทางหลกัในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

ทราบ - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๕)  ขับเคลื่อน SDGs KU ผ่านการเรียนการสอน การทํากิจกรรม 

เครือข่ายและงานวิจัย เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งความยั่งยืน 

๓. ขอขอบคุณทุกส่วนงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินการ 

จัดงานถวายผ้าพระกฐินกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร  

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ทําให้การจัดงานสําเร็จ

ลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

       ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ 

๑.๒.๑ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ และวาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การจัดทําข้อเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล 

แบบบูรณาการ (U2T) ระยะที่ ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ทราบ - - - 

๓.๒ การจัดทําแผนสํารองฉุกเฉิน รายรับ - รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้  

ปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ทราบ - - - 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 

 

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและ 

ขีดความสามารถขั้นสูงของกําลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสําหรับ

อนาคตภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย 

(Reinventing University) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๔๙๗ 

ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๒ การขออนุมัติร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร (KU Standard) ข้อบังคับสําหรับ

การจัดการบ้าน นกแอ่นกินรังตามการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร 

(Regulations for Good Agricultural Practice of Swiftlet House) 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.สํานักบริการวิชาการ 

 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๐๙๘๑ 

ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๓ การพิจารณามอบอํานาจดําเนินคดีปกครอง มีมติมอบอํานาจให้อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มีอํานาจดําเนินคดี

แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซึ่งถูกฟ้องคดีปกครอง หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีได้

ทุกศาล ทุกคดี จนกว่าคดีจะถึงที่สุด รวมทั้งให้มี

อํานาจมอบอํานาจช่วงให้พนักงานอัยการดําเนินคดี

ปกครองแทน และมอบอํานาจช่วงต่อไปด้วย 

-จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๔๙๙ 

ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔ 

๔.๔ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปรับวุฒิ และการปรับอัตราค่าจ้าง

ตามคุณวุฒิ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๕ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกพนักงาน 

มหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา 

เห็นชอบหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะ 

(รายละเอียดในรายงานการประชุม ก.บ.ม.  

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔) 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๖ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย 

การบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบและมอบกองการเจ้าหน้าที่เสนอ 

สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๗ การพิจารณาแนวทางการกําหนดชื่อตําแหน่งทางวิชาการอื่นของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา 

เห็นชอบการกําหนดชื่อตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก 

และมอบกองกหารเจ้าหน้าที่นําเสนอ ก.พ.ว. พิจารณา

กําหนดแนวทางและรายละเอียดการกําหนดตําแหน่ง 

เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๘ การพิจารณาแนวทางการเพิ่มชาวต่างชาติเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่ม

วิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เห็นชอบตามเสนอ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ 

ปรับข้อความในข้อ ๑ และข้อ ๒ และแจ้งส่วนงาน 

ถือปฏิบัติต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๙ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

โดยการคัดเลือก ๒ ส่วนงาน จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๐ การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๑ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิ 

ที่ได้รับสูงขึ้น ๔ ส่วนงาน จํานวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๒ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารง

ตําแหน่งในระดับ ชํานาญการพิเศษ ๕ ส่วนงาน จํานวน ๗ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๓ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ให้ดํารงตําแหน่ง ระดับชํานาญงาน และชํานาญการ ๕ ส่วนงาน  

จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๔ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและ

ช่วยวิชาการ ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน และชํานาญการ  

จํานวน ๑๙ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๕ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการ  

ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๖ การพิจารณาขออนุมัติหลักการทําประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ และขอให้แก้ไขตารางแนบท้ายส่วน

ของค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาล 

(HB insentive) เป็น (HB incentive) 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๗ การขออนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๔๙๘ 

ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รายงานการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของโครงการพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ทราบ  - - - 

๕.๒ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภท

แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ  - - - 

๕.๓ รายงานสรุปผลการสํารวจสุขภาวะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

และการดําเนินงานด้านนิสิตพิเศษ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ทราบ  - - - 

๕.๔ รับทราบความคืบหน้าในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ 

ที่บรรจุโดยมีผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษต่ํากว่าที่หลักเกณฑ์กําหนด  

เป็นกรณีพิเศษ 

ทราบ  - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

                   ไม่มี 

     ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องลับ  

๗.๑ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ) เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 

                       


