
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ              

๑.๑.๑ รายงานโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมเทคโนโลยี Blockchain  

สําหรับใช้ในเชิงธุรกิจ 

ทราบ - - - 

๑.๑.๒ การจัดงานกาชาด และงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

   ๑. การจัดงานกาชาด ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สภากาชาดไทยกําหนด

รูปแบบการจัดงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “ประสบการณ์

สนุก สร้างสุขทุกมิติ #Fun(D) Fair x Sharing” ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๗ 

ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป รวม ๑๔ วัน 

   ๒. การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กําหนดจัดงานในระหว่าง

วันที่ ๒๘ มกราคม - วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวม ๙ วัน รูปแบบ

การจัดงานจะเป็นแบบผสมผสาน (Hybrid) คือ แบบออนไซต์ และแบบ

ออนไลน์ 

ทราบ - - - 

๑.๑.๓ นโยบาย KUniverse จะมีความเชื่อมโยง ๓ ส่วน ประกอบด้วย  

   ๑. Lifelong Learning (LLL@KU) 

   ๒. KU Holding Company  

   ๓. The Premium @KU ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการของมหาวิทยาลัย

ให้มีความพิเศษ มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของท้องตลาด 

ทราบ - - - 

       ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ 

๑.๒.๑ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๒.๒ ปฏิทินการประชุมและกิจกรรมสําคัญ ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทราบ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/

คณบดี/ผอ.สถาบัน/สํานัก/

ผู้จัดการอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๒๓๕๙, 

๑๒๓๖๐ 

ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

๑.๒.๓ สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๔ โครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : The Series  

as a Public Autonomous University ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง  

การใช้ประโยชน์ที่ดินตําบลบ่อทอง อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  

เพื่อดําเนินโครงการจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมการเกษตร ภูมิภาคตะวันออก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๕๖๔  

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ 

 

 

 

การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน 

มหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา  

จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 

   ๑. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มีมติแก้ไขชื่อ (ร่าง) ประกาศฯ ทั้ง ๒ ฉบับ  

และเห็นชอบให้นํา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ฉบับที่ ๑ ใช้บังคับกับวิทยาเขต

กําแพงแสน  ฉบับที่ ๒ ใช้บังคับกับส่วนกลางบางเขน  

- กองการจ้าหน้าที่ - 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๓.๑ 

(ต่อ) 

   ๒. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตศรีราชา 

วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร  (รายละเอียดในรายงานการประชุม 

ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔)  

   

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

  

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๒๓๕๓ 

ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๒ การขออนุมัติจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านจีโนมิกส์และทรัพยากร-

ชีวภาพของสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เห็นชอบการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านจีโนมิกส์ 

และทรัพยากรชีวภาพของสัตว์ (Animal Genomics 

and Bioresources : AGB research Unit) เป็น

หน่วยงานที่ไม่กําหนดสถานภาพและไม่แบ่งงานภายใน 

โดยให้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ 

และให้แก้ไขชื่อหน่วยงานภาษาไทย จากเดิม  

“หน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านจีโนมิกส์และทรัพยากร

ชีวภาพของสัตว์” เป็น “หน่วยวิจัยด้านจีโนมิกส์ 

และทรัพยากรชีวภาพสัตว์” และให้นําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.กองแผนงาน 

 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๒๓๕๖ 

ลว. ๑๗  ธ.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๓ การขออนุมัติหลักการให้บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) เช่าพื้นที่

ภายในอาคารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพื้นที่ภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา บริเวณอาคาร ๒๔  

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

และทรัพย์สิน/รองอธิการบดี

วิทยาเขตศรีราชา/ 

ผอ.สํานักงานทรัพย์สิน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๒๓๕๗ 

ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๔ การขออนุมัติเลื่อนระยะเวลาการปรับอัตราค่าเช่า อาคารที่พักอาศัย

บุคลากรซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๑ และ ๒ 

อนุมัติตามเสนอ 

 

 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

และทรัพย์สิน/ผอ.สํานักงาน

ทรัพย์สิน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๒๓๕๘ 

ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๕ การขออนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญ

มาตรฐานสินค้าเกษตร และกําหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐาน KU Standard 

อนุมัติ โดยให้ปรับแก้ไขความในข้อ ๔ และข้อ ๖  

ของร่างประกาศ (รายละเอียดในรายงานการประชุม 

ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔) 

-จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๗๐๑ 

ลว. ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๖ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะทํางานเพื่อทบทวน

โครงสร้างการบริหารทางวิชาการและการพัฒนาวิชาการด้านการเกษตร

ของคณะกลุ่มสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๖๙๖ 

ลว. ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๗ การขออนุมัติกําหนดราคาเมล็ดพันธุ์ ค่าบริการปรับสภาพเมล็ดพันธุ์  

และค่าบริการรับฝากเมล็ดพันธุ์ของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 

คณะเกษตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๗๐๑ 

ลว. ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๘ การขออนุมัติเปิดชุดวิชา จํานวน ๒ ชุดวิชา และขอเปิดรายวิชาใหม่ 

จํานวน ๙ วิชา สําหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต 

อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้ง ๒ ชุดวิชา 

และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การเปิดชุดวิชาและรายวิชาใหม่ต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

   

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๒๓๕๔ 

ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๙ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สําหรับ

นิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๗๐๒ 

ลว. ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๑๐ การขออนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมพิเศษของหลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ประจําภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มีมติให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬานํากลับไปทบทวนใหม่ 

และให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) พิจารณาในคราวต่อไป 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๒๓๕๕ 

ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๑๑ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายวิชาสหกิจศึกษาสําหรับนิสิต

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๖๙๗ 

ลว. ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๑๒ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนหัวหน้าฝ่าย 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๓ การเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน 

จํานวน ๓ ส่วนงาน ส่วนงานละ ๒ คน ดังนี้ 

๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

๒. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 

๓. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มีมติเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้บริหาร

ส่วนงาน ดังนี้ 

๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

    - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ 

    - คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  

๒. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 

    - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

       และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

    - คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๓ 

(ต่อ) 

 ๓. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

    - รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

    - คณบดีคณะวนศาสตร์ 

   

๔.๑๔ การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา

ผลงานในการขอกําหนดตําแหน่งนักวิจัย ระดับชํานาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๕ การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานในการขอกําหนด

ตําแหน่งระดับชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และ

เชี่ยวชาญพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๖ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตําแหน่ง 

นักตรวจสอบภายใน 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๗ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

โดยการคัดเลือก ๖ ส่วนงาน จํานวน ๖ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๘ การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๔ ส่วนงาน  

จํานวน ๗ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๙ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิ 

ที่ได้รับสูงขึ้น ๕ ส่วนงาน จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๐ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๑ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ๒ ส่วนงาน จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๒ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทนักวิจัย  

ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ๓ ส่วนงาน จํานวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๓ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย 

ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ๑ ส่วนงาน จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๔ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ๘ ส่วนงาน จํานวน ๑๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๕ การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อเนื่องตามข้อ ๓๕  

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๖ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการ ประเภท

นักวิจัย ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ๑ ส่วนงาน จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๗ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุน 

และช่วยวิชาการ ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน และชํานาญการ  

๙ ส่วนงาน จํานวน ๒๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๘ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการ  

ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๙ การขออนุมัติกําหนดค่าประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มีมติให้นํากลับไปทบทวนและมอบกองการเจ้าหน้าที่

กําหนดเป็นภาพรวมของพนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินรายได้สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการ

จ่ายเงินค่าประสบการณ์จะครอบคลุมตามระยะเวลา

การจ้าง 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๓๐ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๓๑ การขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๑ ราย อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๓๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง 

ให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน 

รับทราบผลการคัดเลือก และเห็นชอบผลการคัดเลือก 

จํานวน ๑ ตําแหน่ง คือ หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สําหรับตําแหน่ง

ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ ให้เสนอในคราวต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๘

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๓๓ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งให้สูงขึ้นของ

ขา้ราชการ จํานวน ๑๐ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๓๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าดําเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารจีน

ศึกษา และอัตราค่าดําเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารภาษาและ

วัฒนธรรมเกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๖๙๙,  

ว ๑๗๐๐ 

ลว. ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๓๕ การขออนุมัติกําหนดอัตราเบี้ยปรับ สําหรับการเช่าที่ดินและอาคาร 

ในความปกครองดูแล ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๖๙๘ 

ลว. ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๓๖ การขออนุมัติแนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 

ที่ประชุมพิจารณาโดยได้มีการอภิปรายและแสดง

ความเห็นกันอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การพิจารณา

ระดับโทษทางวินัย กรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทําการ

ทุจริตในการสอบออนไลน์ ดําเนินไปด้วยความเป็น

ธรรมแก่นิสิตและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีมติ

อนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  

แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) โดยให้เพิ่มเติมกรณีนิสิตที่มี

คําสั่งลงโทษจากมหาวิทยาลัยแล้ว ให้สามารถยื่น

อุทธรณ์ต่อคณบดีต้นสังกัดได้ และมอบสํานักงาน

กฎหมายดําเนินการปรับแก้ไขแล้วออกประกาศต่อไป 

-จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๖๕๙ 

ลว. ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๔ 



 

 
๙

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๓๗ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ

บริหารนวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ว่าด้วยการบริหารศูนย์นวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....  โดยมี

ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขความในข้อ ๗.๕ และ ข้อ ๘ 

วรรคหนึ่ง เพื่อให้ประเภทบุคลากรมีความครบถ้วน 

แล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

(รายละเอียดในรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่  

๑๒/๒๕๖๔) 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยา

   

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๒๓๖๑ 

ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน 

การคลัง พัสดุ และงบการเงินของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด  

และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ทราบ  - - - 

๕.๒ รายงานจํานวนนิสิตต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ และ โครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุน 

การเพิ่มจํานวนนักศึกษาต่างชาติ 

ทราบ  - - - 

๕.๓ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภท

แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ  - - - 

๕.๔ รับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารอัตรากําลังพนักงาน

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ  - - - 

๕.๕ รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานบริการวิชาการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ  - - - 

๕.๖ รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจําปี  

พ.ศ. ๒๕๖๓ และผลการสํารวจข้อมูลสถานภาพการได้งานทําของบัณฑิต 

รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ทราบ  - - - 



 

 
๑๐

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

                   ไม่มี 

     ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องลับ  

๗.๑ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ) เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 

                       


