
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่๒/๒๕๖๖ 
วันจันทรท์ี่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

      ๑.๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ                                

๑.๑.๑ ประธานกลา่วขอบคุณทุกส่วนงานที่ร่วมจัดงานเกษตรแฟร์ ประจ าป ี
พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันท่ี  ๓-๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวม ๙ วัน 
การจัดงานส าเรจ็ลลุ่วงและบรรลุวตัถุประสงค์ได้อย่างดียิ่ง เพื่อร่วม
เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ทราบ  
 

- - - 

๑.๑.๒ ร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรโครงการหลวง “ชนกาธิเบศรด าริ” เมื่อวันที่  
๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ทราบ  
 

- - - 

๑.๑.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าความร่วมมือทางวิชาการกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม น  า และเกษตรแห่งราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบีย ได้มีหนังสือเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และคณะผู้บริหาร เดินทางไปร่วมหารือเพื่อจัดท าความร่วมมือกับ
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียโดยมหาวิทยาลัยมีแผนการเดินทางไปร่วม
หารือกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในช่วงเดือนมิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั งนี  มหาวิทยาลัยจะท าหนังสือถึงคณบดีทุกคณะ  
เพื่อสอบถามความประสงค์ในการร่วมเดินทางไปราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบียต่อไป ส าหรับการสร้างความร่วมมือกับประเทศใน
ตะวันออกกลางและแอฟริกา มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ 

ทราบ 
 

- - - 



 

 
๒ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๑.๑.๓ 
(ต่อ) 

คณะสังคมศาสตร์น าไปพิจารณาจัดตั งศูนย์อาหรับเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือต่อไป 

      ๑.๒  เร่ืองท่ีเลขานุการแจ้งให้ทราบ  

๑.๒.๑ การก าหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมตริับทราบภาพรวมวันหยุดราชการ ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๑๘ วัน และเห็นชอบการก าหนดให้วันศุกร์ที่ ๕ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม 
ครั งท่ี ๑/๒๕๖๖ 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 
 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั งท่ี ๑/๒๕๖๖ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ขี้อแก้ไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 

๓.๑ 
 

การขออนุมัติเปลี่ยนต าแหน่งการจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
กลุ่มวิชาการ 

อนุมัติตามเสนอ 
 

- 
 

- - 

๓.๒ การพิจารณาขออนุมัติค่าประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ 

อนุมัติตามเสนอ - 
 

- - 



 

 
๓ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๓.๓ การขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนและคา่ประสบการณข์องพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนบัสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มอบกองทรัพยากรมนุษย์หารือร่วมกับคณะท างานจัดท า
ร่างระเบยีบ ประกาศ และข้อบังคบัเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคล เพื่อก าหนดช่ือต าแหน่งในสาขา
ขาดแคลน และก าหนดหลักเกณฑก์ารพิจารณา 
ค่าประสบการณ์ อัตราค่าประสบการณ์ในสาขาขาด
แคลนหายาก เพื่อน าเสนอ ก.บ.ม.พิจารณาในคราว
ถัดไป 
 

- 
 

กองทรัพยากรมนุษย์ - 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ 
 

ขออนุมัติปรับโครงสรา้งองค์กร โดยขอยกฐานะศูนย์วิจัยปา่ไม้ใหม้ี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในออกเปน็ 
๓ งาน ได้แก ่
 ๑. งานบริหารและธรุการ 

๒. งานบริการงานวิจยัและวิชาการ 
๓. งานวิจัยและป่าสาธติ ท าหน้าทีบ่ริหารจดัการสถานีวิจัยและ

ฝึกนิสิตวนศาสตร์ ๘ สถาน ี 

ขอใหค้ณะวนศาสตร์น ากลับไปทบทวนอีกครั ง  
โดยให้เพิ่มเติมภารกจิทางด้าน Carbon Neutrality 
Carbon Credit และ Climate Change เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและความโดดเด่นทางด้านป่าไม้  
และพิจารณาปรับโครงสรา้งศูนย์วจิัยป่าไม้ใหส้อดคล้อง
กับภารกิจท่ีเพิ่มเตมิ เพื่อน าเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาใน
ครั งถัดไป 

จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
ผอ.กองบริหารยุทธศาสตร ์

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๘๕๖ 
ลว. ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖ 



 

 
๔ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๔.๒ ขอปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในส านักงานเลขานุการ และขอยุบเลิก
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ดังนี  
 ๑. ขอปรับโครงสรา้งส านักงานเลขานุการ จากเดมิที่ไมม่ีการแบ่ง
งานและหน่วยงานภายใน เป็น ๕ งาน ประกอบด้วย 

๑) งานบริหารและพัฒนาองค์กร 
๒) งานคลัง 
๓) งานกายภาพและเทคโนโลยดีิจทิัล 
๔) งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต 
๕) งานวิจัยและบริการวิชาการ 

 ๒. ขอยุบเลิก ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ โดยโอนภารกิจและ
บุคลากร ไปสังกัดส านักงานเลขานุการ 

เห็นชอบ โดยให้ปรับแกไ้ขช่ืองานในโครงสร้างส านักงาน
เลขานุการ จาก “งานคลัง” แก้ไขเป็น  
“งานคลังและพัสดุ” และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
ผอ.กองบริหารยุทธศาสตร ์

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๘๕๕ 
ลว. ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖ 

๔.๓ การพิจารณายกเว้นการตรวจตดิตามการพัฒนาคณุภาพระดับคณะ 
ส าหรับคณะจัดตั งใหม่ ๒ ส่วนงาน ได้แก่  

๑. คณะอุตสาหกรรมบริการ จัดตั งเมื่อวันท่ี ๔ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๕ ตามประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจดัตั ง 
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. คณะแพทยศาสตร์ จดัตั งเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจดัตั งส่วนงานของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันท่ี 
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๘๔๙ 
ลว. ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖ 



 

 
๕ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๔.๔ การขออนุมัติหลักการเช่าพื นท่ีกรณีสถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ิน 
(องค์การมหาชน) เช่าพื นที่อาคารวชิรานุสรณ ์

อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะใหค้ณะเกษตรพิจารณาจดัท า
ข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันบริหารจดัการธนาคาร
ที่ดิน (องค์การมหาชน) เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
มหาวิทยาลยัในการส่งเสรมิความร่วมมือด้านการบรหิาร
จัดการที่ดินในภาคการเกษตรต่อไป 

จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
คณบดีคณะเกษตร/ 
ผอ. ส านักงานบริหาร
ทรัพย์สิน 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๙๐๑ 
ลว. ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖ 

๔.๕ การขออนุมัติหลักการเช่าพื นท่ีราชพัสดุในความปกครองดูแลของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรณี บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จ ากัด ขอเช่าที่ดินราชพัสด ุเพื่อติดตั งเสาอากาศและอุปกรณ์
รับ - ส่งสัญญาณวทิยุคมนาคม (แบบรวมเสาอากาศ) โดยใช้พื นที่
ร่วมกับเครือข่ายอื่น จ านวน ๒ จุด โดยมรีายละเอียด ดังนี  

๑. เช่าพื นท่ี จ านวน ๒ จุด รวมทั งสิ น  ๒๔๗ ตารางเมตร 
๑) บริเวณด้านข้างอาคารงานสถานท่ีและยานพาหนะ เนื อท่ี

ประมาณ ๑๒๗ ตารางเมตร 
๒) บริเวณด้านหลังหอพักนิสิต เนื อที่ประมาณ ๑๒๐ ตารางเมตร 

๒. ก าหนดระยะเวลา ๓ ปี ตั งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง 
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ 

๓. อัตราคา่เช่าจุดละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี รวมเป็นอัตราค่าเช่า 
๔๐๐,๐๐๐ บาทต่อป ี

ขอให้วิทยาเขตก าแพงแสนน ากลบัไปพิจารณาปรับปรุง
ข้อมูลที่เสนอขออนุมัติใหค้รบถ้วนถูกต้อง แล้วน าเสนอ 
ก.บ.ม. พิจารณาในครั งต่อไป 

จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
รองอธิการบดีวิทยาเขต
ก าแพงแสน/ผอ.ส านักงาน
วิทยาเขตก าแพงแสน 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๘๕๔ 
ลว. ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖ 

๔.๖ การขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายงานเกษตรแฟร์ ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเตมิ 

อนุมัติตามเสนอ จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๘๕๒ 
ลว. ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖ 



 

 
๖ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๔.๗ ขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบตัิในการรับและให้ของขวัญ  
(No Gift Policy)  

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

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

-ประกาศ มก. 
ลว. ๒๓ ก.พ ๒๕๖๖ 
-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/ว ๔๑๔ 
ลว. ๒๓ ก.พ ๒๕๖๖ 

๔.๘ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๑๒ เดือน) 

เห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๘๔๘ 
ลว. ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖ 

๔.๙ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรบันิสิตพิการเข้าศึกษาใน 
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

เห็นชอบ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๘๕๑ 
ลว. ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖ 
-ประกาศ มก. 
ลว. ๑ มี.ค. ๒๕๖๖ 
-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๑/ว ๑๒ 
ลว. ๒๘ ก.พ ๒๕๖๖ 

๔.๑๐ ขออนุมัติเปิดหลักสตูร Intensive English Program เพื่อใช้จัดการ
เรียนการสอนในระดับชั นมัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา โดยเริม่รับนักเรียนเข้าศึกษาในชั นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
ตั งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

อนุมัติตามเสนอ จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
รองอธิการบดีวิทยาเขต
ก าแพงแสน/คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร ์

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๘๕๓ 
ลว. ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖ 



 

 
๗ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๔.๑๑ การขออนุมตัิ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ก าหนดอตัรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจา่ย ส าหรับนสิิตโครงการหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลเิมอร ์ 
(หลกัสตูรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร ์

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

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

-ประกาศ มก. 
ลว. ๒๓ ก.พ ๒๕๖๖ 
-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/ว ๔๑๕ 
ลว. ๒๓ ก.พ ๒๕๖๖ 

๔.๑๒ 
 

การขออนุมัติเปลี่ยนช่ือโครงการหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) เป็น “โครงการ
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรด์ิจิทัล  
(ภาคพิเศษ)” และขออนุมัติ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี  

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนสิติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (ภาคพิเศษ)  
คณะมนุษยศาสตร์  

๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การก าหนด
อัตราค่าเบี ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
ในการบริหารโครงการหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ดิจิทลั (ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์  

อนุมัติประกาศ ๒ ฉบับตามเสนอ และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนช่ือ
โครงการพิเศษต่อไป 

จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองบริหารกลาง 

บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๘๕๐ 
ลว. ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖ 

๔.๑๓ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  
การก าหนดวันท างาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับท่ี ๒) 

เห็นชอบตามเสนอ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบเพิ่มประเภทการลาของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสามารถลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
อีก ๑ ประเภท  

จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๑๔ การพิจารณาด าเนินการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

เห็นชอบตามเสนอ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 

จัดท าบันทึกแจ้งมต ิ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 



 

 
๘ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๔.๑๕ การพิจารณาด าเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ
ประเภทคณาจารย์เต็มเวลาทีเ่กษียณอายุ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ 

เห็นชอบตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๑๖ การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนษุย ์

- 

๔.๑๗ การพิจารณาก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลยั
กลุ่มอ านวยการและเชี่ยวชาญเฉพาะ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสขุ 
เพิ่มเตมิ ซึ่งเป็นอัตราว่างในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 
๒ อัตราและต าแหน่งนักวิชาการเกษตร จ านวน ๑ อัตรา  
รวมอัตราวา่งจ านวน ๓ อัตรา 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๑๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

อนุมัติตามเสนอ และมอบคณบดคีณะเศรษฐศาสตร์  
ศรีราชา แจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินให้ 
นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน ทราบเพื่อน าไปพัฒนาใน 
การปฏิบัติงานต่อไป 

- ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๑๙ การขออนุมัติการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย ์ อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๒๐ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
กลุ่มวิชาการ โดยการคัดเลือก จ านวน ๒๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๒๑ การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
๒ ส่วนงาน จ านวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๒๒ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคณุวุฒิที่
ได้รับสูงขึ น จ านวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๒๓ การขออนุมัติแต่งตั งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์
โรงเรียนสาธิตให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 



 

 
๙ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๔.๒๔ การขออนุมัติแต่งตั งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
ให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ๖ ส่วนงาน จ านวน ๙ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๒๕ การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อเนื่องตามข้อ ๓๕  
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๒๖ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ก าหนดค่าตอบแทนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จ านวน ๓ ฉบับ ดังนี  

๑. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต าแหน่ง
สัตวแพทย์ สังกัดส านักงานเลขานุการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน  
ณ งานบริการการศึกษา หน่วยสัตวแพทย์ศึกษาและวิจัยสถาบัน 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต าแหน่ง
สัตวแพทย์ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๓. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต าแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์  
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

 
 
-ประกาศ มก. 
ลว. ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖ 
-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๒/ว ๐๑๑๓๖ 
ลว. ๒๒ ก.พ ๒๕๖๖ 
-ประกาศ มก. 
ลว. ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖ 
-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๒/ว ๐๑๑๓๕ 
ลว. ๒๒ ก.พ ๒๕๖๖ 
-ประกาศ มก. 
ลว. ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖ 
-บันทึกท่ี อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๒/ว ๐๑๑๓๔ 
ลว. ๒๒ ก.พ ๒๕๖๖ 

๔.๒๗ การขออนุมัติแต่งตั งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและ 
ช่วยวิชาการให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงานและช านาญการ ๖ ส่วนงาน 
จ านวน ๒๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนษุย ์

- 

๔.๒๘ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการ ตาม
คุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ น จ านวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 



 

 
๑๐ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

๔.๒๙ การขออนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
จากส านักงานวิทยาเขตศรีราชา มายังสังกัดคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
จ านวน ๑ อัตรา 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

๔.๓๐ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) 

มีข้อเสนอแนะ และมอบกองทรัพยากรมนุษย์น ากลับไป
หารือร่วมกับส านักงานกฎหมาย และน าเสนอ
คณะท างานจัดท าร่างประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลพิจารณาต่อไป 

- กองทรัพยากรมนุษย ์
และส านักงาน
กฎหมาย 

- 

๔.๓๑ การขออนุมัติให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั งคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้างาน 
กรณีต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานส่วนกลางในส านักงานมหาวิทยาลัย 

ถอนเรื่อง และมอบกองทรัพยากรมนุษย์น ากลับไป
ทบทวนโครงสร้างการบริหารงานภายในส านักงาน
มหาวิทยาลยั และน าเสนอคณะท างานจัดท าร่าง 
ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล และส านักงานกฎหมายพิจารณาเสนอ
เป็นประกาศฯ ฉบับท่ี ๒ ต่อไป 

- กองทรัพยากรมนุษย ์
และส านักงาน
กฎหมาย 

- 

๔.๓๒ การขออนุมัติแต่งตั งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ น ๒ ส่วนงาน จ านวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - ฝ่ายเลขานุการ 
กองทรัพยากรมนุษย ์

- 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

๕.๑ รายงานงบประมาณวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภท
แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ  - - - 

๕.๒ รายงานการจดัโครงการบูรณาการศาสตร์ ซีซัน ๒ ทราบ และมอบสถาบันวิจัยและพฒันาแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์หารือรว่มกับรองอธิการบดี
ฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคมเพื่อพิจารณา
แนวทางในการด าเนินการจดัการทางด้านการจด
สิทธิบัตรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

- - - 

๕.๓ รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั งท่ี ๓/๒๕๖๕  

ทราบ  - - - 



 

 
๑๑ 

วาระที่ เร่ือง 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ ผลการด าเนินงาน 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
ไม่ม ี

    ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองลับ 
ไม่ม ี

 
จัดท าโดย งานบริหารการประชุมและสนับสนุนสภาพนกังาน  กองบริหารกลาง                  


