
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๕ 

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วาระท่ี เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ                                

๑.๑.๑ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขยีว ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๖๕ โดย UI Green Metric World University Rankings 2022 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไดอันดบัที่ ๑ ของประเทศไทย และ 

อันดับที่ ๔๐ ของโลก ทั้งนี้ ประธานขอใหทุกสวนงานชวยกัน

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียวในเชิงยุทธศาสตร โดยใหมีการนํา

พลังงานทดแทนตาง ๆ มาใช เชน โซลาเซลล Solar Farm Wind 

Farm พลังงานน้ํา พลังงานทดแทนจากชีวมวล รวมถึงการบริหาร

จัดการน้ําเสีย โดยขอใหมีการเก็บขอมูลในทุกวิทยาเขต เพ่ือใชใน 

การประเมินภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ทราบ - - - 

๑.๑.๒ อธิการบดีพรอมดวยคณบดีคณะวิทยาศาสตร และรักษาการแทน

คณบดีคณะแพทยศาสตร มีกําหนดเขาพบปลดักระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือนําเสนอโครงการ

จัดตั้งคณะแพทยศาสตรของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร และรับ

ขอเสนอแนะจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 

ทราบ - - - 

๑.๑.๓ สภามหาวิทยาลยัในการประชุมครัง้ท่ี ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดมีมตอินุมัติโครงการอุทยานการแพทย 

เฉลิมพระเกียรติ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ทราบ - - - 

๑.๑.๔ 

 

นโยบายสรางความรวมมือทางวิชาการกับประเทศซาอุดิอาระเบีย  

เพ่ือสรางความรวมมือทางวิชาการ และจัดตั้งศูนยอาหรับ เพ่ือเปน

ทราบ - - - 



 

 
๒ 

วาระท่ี เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๑.๔ 

(ตอ) 

ศูนยความรวมมือทางวิชาการทางดานการเกษตร เศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอมกับประเทศซาอุดอิาระเบีย 

๑.๑.๕ กิจกรรมที่จดัโดยคณะมนุษยศาสตร และกองวิเทศสัมพันธ ดังนี ้

- การจัดคอนเสิรต Kasetsart Winds the Discovery Land ในวันท่ี 

๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายอํานวย พิณสุวรรณ รองผูวาราชการ

จังหวัดภูเก็ต เปนประธานเปดงาน โดยมีวง Kasetsart Winds หรือวง

ดุริยางคเครื่องลมแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ภาควิชาดนตรี  

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนผูบรรเลง 

- การบรรยายพิเศษ KU Academic Talk Series : In Celebration 

of the 80th Anniversary of Kasetsart University ในหัวขอ 

“Rationality: What It is, Why It Seems Scarce, Why It 

Matters” เน่ืองในวาระครบรอบ ๘๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โดยมี Professor Steven Pinker ศาสตราจารยดานจติวิทยา และ

ภาษาศาสตรจติวิทยา จาก Harvard University เปนวิทยากร

บรรยายพิเศษ ในวันอังคารท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ 

- ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ทราบ - - - 

      ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ  

๑.๒.๑ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่  

๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทรที ่๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ ปฏิทินการประชุมและกิจกรรมสาํคัญ ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๖ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ทราบ - - - 

๑.๒.๓ การคัดเลือกกรรมการวิชาการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายใน ซึ่งเลือก

จากผูดํารงตําแหนงคณบดี ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วาดวยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายหลังจากเสร็จสิ้น 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) 

ทราบ - - - 



 

 
๓ 

วาระท่ี เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทรที่ ๑๔ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รับรองรายงานการประชุมโดยไมมขีอแกไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 

                        ไมมี 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 

 

การขออนุมัติหลักเกณฑการใหบรกิารงานวิชาชีพสถาปตยกรรมและ

วิศวกรรม ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

ตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ 

กองบริหารกลาง 

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๒๙๑๘ 

ลว. ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๒ การขออนุมัติงบประมาณการจัดงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป  

พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิม่เตมิ) 

อนุมัติงบประมาณการจัดงานเกษตรกําแพงแสน 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ิมเตมิตามเสนอ 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

รองอธิการบดีวิทยาเขต

กําแพงแสน/ผอ.สํานักงาน

วิทยาเขตกําแพงแสน/ 

ผอ.กองคลัง 

 

ฝายเลขานุการ 

กองบริหารกลาง 

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๒๙๑๕ 

ลว. ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๓  การขออนุมัติกําหนดอตัราเงินชวยเหลือนสิติผูประสบภยั (ฉบับที่ ๔) 

โดยใหยกเลิกประกาศกําหนดอัตราเงินชวยเหลือนิสติผูประสบภัย 

(ฉบับที่ ๓) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดลีงนาม 

-แจงเวียนผานระบบ 

https://eoffice.ku.ac.th 

ฝายเลขานุการ 

กองบริหารกลาง 

-ประกาศ มก. 

ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๒๐๗๒ 

ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ 



 

 
๔ 

วาระท่ี เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๔ การขออนุมัติใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ทําหนาที่เปนหนวยงานประเมนิ

คุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ทําหนาที่

เปนหนวยงานประเมินคณุภาพภายนอก มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ และใหนําเสนอ

สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ 

กองบริหารกลาง 

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๒๙๑๖ 

ลว. ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๕ การพิจารณาเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูทรงคณุวุฒิ

ภายใน ประเภทคณาจารยประจํา เพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการใน

คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผลการคัดเลือกกรรมการวิชาการ ประเภทผูทรงคณุวุฒิ

ภายนอก และประเภทผูทรงคณุวุฒิภายใน (คณาจารย

ประจํา) ตามขอบังคับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

วาดวยกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมสีรุปผล 

การคัดเลือก ดังนี ้

๑. กรรมการประเภทผูทรงคณุวุฒภิายนอก ผูไดรับเลือก

ที่ไดรับคะแนนสูงสุด ๕ ลําดับแรก ดังนี ้

    (๑) ศาสตราจารย ดร.สุวิมล สจัจวาณิชย 

    (๒) ศาสตราจารย ดร.เทิดชาย ชวยบํารุง 

    (๓) ศาสตราจารย ดร.นพ.วิปร วิประกษิต 

    (๔) ศาสตราจารย ดร.ภาวณิี ชินะโชต ิ

    (๕) ดร.อรสา ภาววิมล 

    เพ่ือใหการแตงตั้งกรรมการวิชาการ จากผูทรงคณุวุฒิ

ภายนอกเปนไปดวยความเรยีบรอย ที่ประชุมจึงเห็นควร

เลือกผูไดรับคะแนนสูงสุดลําดับถดัไป เพ่ือแทนผูไดรับ

คัดเลือกในกรณีท่ีปฏิเสธการทาบทาม จํานวน ๑ คน คือ 

    (๑) สพ.ญ.ดร.เกศินี ไกรครุฑร ี

จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ/

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา 

ฝายเลขานุการ 

กองบริหารกลาง 

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๒๙๑๗ 

ลว. ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕ 



 

 
๕ 

วาระท่ี เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๕ 

(ตอ) 

 ๒. กรรมการประเภทผูทรงคณุวุฒิภายใน (คณาจารยประจํา) 

ตามขอ ๔.๔.๒ ผูไดรับเลือกที่ไดรบั คะแนนสูงสดุ  

๔ ลําดบัแรก ดังนี ้

   (๑) ศาสตราจารย ดร.วุฒิพงศ อารีกุล        

         คณะวิศวกรรมศาสตร 

    (๒) รองศาสตราจารยชัชรี แกวสุรลิขิต       

         คณะประมง     

    (๓) รองศาสตราจารย ดร.อุษณีย ลรีวัฒน  

         คณะวิทยาศาสตร    

    (๔) รองศาสตราจารย ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศริิ 

         คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

    เพ่ือใหการแตงตั้งกรรมการวิชาการ จากผูทรงคณุวุฒิ

ภายใน ประเภทคณาจารยประจํา เปนไปดวยความเรยีบรอย 

ที่ประชุมจึงเห็นควรเลือกผูไดรับคะแนนสูงสุดลําดับถัดไป 

เพ่ือแทนผูไดรับคัดเลือกในกรณีท่ีปฏิเสธการทาบทาม 

จํานวน ๑ คน คือ  

    (๑) รองศาสตราจารย ดร.พัชรยีา บุญกอแกว 

         คณะเกษตร 

อนึ่ง ตามความในขอ ๓.๔ และขอ ๕.๔ แหงประกาศ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ

คัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกและผูทรงคุณวุฒิ 

ภายใน ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดให

สํานักบริหารการศกึษารวบรวมรายชื่อผูที่ไดรบัการ

คัดเลือก และทาบทามความสมัครใจไปยังผูที่ไดรับ 

การคัดเลือก เสนออธิการบดีเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาแตงตั้งตอไป 

   



 

 
๖ 

วาระท่ี เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๕ 

(ตอ) 

 ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกกรรมการ

วิชาการผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูทรงคณุวุฒิภายใน 

ประเภทคณาจารยประจํา และมอบสํานักบริหาร

การศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 

   

๔.๖ การขออนุมัติหลักเกณฑการปรับโครงสรางหนวยงานภายในสํานักงาน

เลขานุการคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เห็นชอบหลักเกณฑการปรับโครงสรางหนวยงานภายใน

สํานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  ดังน้ี 

๑. โครงสรางหนวยงานภายในสํานักงานเลขานุการ  

ของสวนงานในระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประกอบดวย ๕ งานหลัก และอาจเพิ่มงานเสริม ๑ งาน 

ไดแก 

   ๑) งานบริหารและธุรการ 

   ๒) งานคลังและพัสด ุ

   ๓) งานวิจัยและบริการวิชาการ 

   ๔) งานบริการการศึกษา 

   ๕) งานแผนและพัฒนาคณุภาพ 

   ๖) งานบริหารเชิงรุกของสวนงาน 

   ทั้งนี้ สวนงานระดับคณะ ที่มีการขยายการจัดการเรียน 

การสอนในตางวิทยาเขต สามารถเพ่ิมงานเพ่ือรองรับ 

การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขต

นั้น ๆ ไดตามความเหมาะสม เกิดความชัดเจนและ

สอดคลองกับสถานที่ตั้งของงาน 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

ผอ.กองบริหารยุทธศาสตร 

ฝายเลขานุการ 

กองบริหารกลาง 

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๒๙๕๒ 

ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ 



 

 
๗ 

วาระท่ี เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๖ 

(ตอ) 

 ๒. โครงสรางหนวยงานภายในสํานักงานเลขานุการ  

ของสวนงานในระดับสถาบัน สํานกั และศูนยของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรประกอบดวย ๓ งานหลัก 

และอาจเพ่ิมงานเชิงรุกตามภารกิจของสวนงานไดอีก  

๑ งาน ไดแก    

   ๑) งานบริหารและธุรการ 

   ๒) งานคลังและพัสด ุ

   ๓) งานแผนและพัฒนาคณุภาพ 

   ๔) งานบริหารเชิงรุกของสวนงาน                   

   

๔.๗ การขออนุมัติกําหนดอตัราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย  

สําหรับโครงการพิเศษ ระดับปรญิญาตรี คณะอตุสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดลีงนาม 

-แจงเวียนผานระบบ 

https://eoffice.ku.ac.th 

ฝายเลขานุการ 

กองบริหารกลาง 

-ประกาศ มก. 

ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๒๐๗๑ 

ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๘ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับและประกาศเก่ียวกับการบริหาร 

งานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลยัของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร จํานวน ๒ ฉบับ  

๑. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงาน

บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการบรรจุและแตงตั้ง บุคลากรของราชวิทยาลัย

จุฬาภรณที่สังกัดโรงพยาบาลสตัวทิพยพิมาน และศูนยพักพิงสตัวเลีย้ง

ไรบานนครชัยบุรินทร 

- มติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลยัของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนมุัติตอไป 

- มติอนุมัติ (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ

บรรจุและแตงตั้ง บุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณที่

สังกัดโรงพยาบาลสัตวทิพยพิมาน และศูนยพักพิงสตัว

เลี้ยงไรบานนครชัยบุรินทร 

- ฝายเลขานกุาร 

กองทรัพยากรมนุษย 

- 



 

 
๘ 

วาระท่ี เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๙ การพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกผูสมควรไดรับการ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารฝายสนับสนุน ไมมีผูผานการคดัเลือก 

รับทราบการคดัเลือก และเห็นชอบผลการคัดเลือก

ผูบริหารฝายสนับสนุน 

- ฝายเลขานกุาร 

กองทรัพยากรมนุษย 

- 

๔.๑๐ การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

กลุมวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝายเลขานกุาร 

กองทรัพยากรมนุษย 

- 

๔.๑๑ การขออนุมติับรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนกังานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนและชวยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๓ สวนงาน จํานวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝายเลขานกุาร 

กองทรัพยากรมนุษย 

- 

๔.๑๒ การขออนุมัติบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิจัย  

ในโครงการทุนเลิศเกษตร จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝายเลขานกุาร 

กองทรัพยากรมนุษย 

- 

๔.๑๓ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ตามคณุวุฒ ิ

ที่ไดรับสูงขึ้น ๒ สวนงาน จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝายเลขานกุาร 

กองทรัพยากรมนุษย 

- 

๔.๑๔ การกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภท

นักวิจัย ใหดํารงตาํแหนงในระดับที่สูงข้ึน จํานวน ๑ ราย 

รับทราบ - ฝายเลขานกุาร 

กองทรัพยากรมนุษย 

- 

๔.๑๕ การขออนมุัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภทนักวิจัย 

ใหดํารงตําแหนงในระดับชํานาญการ จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝายเลขานกุาร 

กองทรัพยากรมนุษย 

- 

๔.๑๖ การขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 

ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ๗ สวนงาน จํานวน ๑๐ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝายเลขานกุาร 

กองทรัพยากรมนุษย 

- 

๔.๑๗ การขออนุมัติตดัโอนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ราย อนุมัติตามเสนอ - ฝายเลขานกุาร 

กองทรัพยากรมนุษย 

- 

๔.๑๘ การขออนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบตังิานตอเนื่องตามขอ ๓๕ 

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝายเลขานกุาร 

กองทรัพยากรมนุษย 

- 

๔.๑๙ การขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายไดกลุมวิชาการ 

ประเภทคณาจารย โรงเรยีนสาธติใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ 

จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝายเลขานกุาร 

กองทรัพยากรมนุษย 

- 



 

 
๙ 

วาระท่ี เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๐ การขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายไดสายสนับสนุน

และชวยวิชาการ ใหดํารงตาํแหนงระดับชํานาญงานและชํานาญการ  

๙ สวนงาน จํานวน ๑๐ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝายเลขานกุาร 

กองทรัพยากรมนุษย 

- 

๔.๒๑ การพิจารณากําหนดคาประสบการณของพนักงานมหาวิทยาลยั 

เงนิรายได คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

อนุมัติตามเสนอ - ฝายเลขานกุาร 

กองทรัพยากรมนุษย 

- 

๔.๒๒ การขออนุมัติบรรจุผูมีความรูและประสบการณเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลยักลุมวิชาการ ประเภทคณาจารยประจํา จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝายเลขานกุาร 

กองทรัพยากรมนุษย 

- 

๔.๒๓ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาตอบแทน และคาใชจายอ่ืน ๆ 

สําหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานที่ 

สภามหาวิทยาลยัแตงตั้งและมอบหมายใหปฏิบตัิหนาที่เฉพาะกิจ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดลีงนาม 

-แจงเวียนผานระบบ 

https://eoffice.ku.ac.th 

ฝายเลขานุการ 

สภามหาวิทยาลยั 

-ประกาศ มก. 

ลว. ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๑/ว ๙๗ 

ลว. ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๕ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รายงานผลการสํารวจความผูกผัน ความพึงพอใจ และความสุขของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ  - - - 

๕.๒ รายงานงบประมาณวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แยกตามประเภท

แหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ  - - - 

    ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ 
               ไมมี 

    ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องลับ 

๗.๑.๑ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ) เห็นชอบตามเสนอ - ฝายเลขานกุาร 

กองทรัพยากรมนุษย 

- 

๗.๑.๒ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได (ลับ) เห็นชอบตามเสนอ - ฝายเลขานกุาร 

กองทรัพยากรมนุษย 

- 

 

จัดทําโดย งานบริหารการประชุมและสนับสนุนสภาพนกังาน  กองบริหารกลาง                  


