
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ              

๑.๑.๑ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้บริหารทุกท่านและทุกส่วนงานที่ได้ร่วมดําเนินการ

จัดงานเกษตรแฟร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ถึง

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๕ สําเร็จลุล่วงด้วยดี และแจ้งการจัด

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

๑) วันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ การจัดประชุมทางวิชาการ 

ครั้งที่ ๖๐ ภายใต้หัวข้อ “เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน” 

โดยดําเนินการในรูปแบบออนไลน์ 

๒) วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พิธีเปิดตัวสินค้า The premium @KU  

เป็นกิจกรรมเด่นกิจกรรมหนึ่ง ในโครงการ KUniverse เพื่อร่วมเฉลิม

ฉลองครบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๓) วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะครบ 

๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์  

ทราบ  

(รายละเอียดในรายงานการประชุม ก.บ.ม.  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)   

- - - 

๑.๑.๒ 

 

 

 

 

 

สรุปประเด็นจากกิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

พบนิสิต มก. 

ทราบ ประธานฯ ได้มอบแนวทางการดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

 ประเด็นที่ ๑ มอบฝ่ายวิชาการดําเนินการสํารวจ

รูปแบบการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา เพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณากําหนดรูปแบบการเรียน

การสอนสําหรับภาคการศึกษาถัดไป และขอให้ฝ่าย

- - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๑.๒ 

(ต่อ) 

วิชาการร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณารูปแบบการเรียน

การสอนรายวิชาพื้นฐานให้มีความเหมาะสมกับจํานวน

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน และดําเนินการปรับปรุง 

ศูนย์เรียนรวมให้สามารถรองรับการเรียนการสอนแบบ 

Hybrid Learning รวมถึงปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi  

ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์

และการทํากิจกรรมของนิสิต  

ประเด็นที่ ๒ มอบฝ่ายกิจการนิสิตจัดทํา Flowchart 

ขั้นตอนการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ให้

มีความชัดเจน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้อาจารย์

และนิสิตได้รับทราบ รวมถึงพิจารณาเรื่องการบริหาร

ความเสี่ยงเพื่อจัดระบบการดูแล เฝ้าระวัง ช่วยเหลือ

และติดตามนิสิตผู้ที่มีสภาวะทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียขึ้น 

ประเด็นที่ ๓ มอบฝ่ายกิจการนิสิตดําเนินการสํารวจ

แต่ละคณะว่า มีพื้นที่สําหรับจัดให้นิสิตเข้ามาพักผ่อน

หรือทํากิจกรรมร่วมกันหรือไม่ รวมถึงพื้นที่ในส่วนกลาง 

เช่น สํานักหอสมุด โรงอาหารกลาง กรณีที่มีพื้นที่

สามารถจัดสรรเป็น Common Space หรือ Co-

working Space ให้กับนิสิตได้ ขอให้ฝ่ายกิจการนิสิต 

คณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการปรับปรุง

พื้นที่และจัดทําสัญลักษณ์ติดตั้งประชาสัมพันธ์ให้นิสิต

ได้รับทราบต่อไป 

(รายละเอียดในรายงานการประชุม ก.บ.ม.  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)   



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๑.๓ รายชื่อหลักสูตรที่สามารถยื่นกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายวิชาการและทุกคณะกํากับดูแล

และเร่งดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบวงรอบ

ปรับปรุงด้วย เพื่อมิให้ส่งผลกระทบกับนิสิตผู้กู้ยืม 

รายใหม่ 

- - - 

๑.๑.๔ หนังสือขอบคุณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รวมถึงโรงพยาบาล 

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความอนุเคราะห์ให้บริการฉีดวัคซีน

สําหรับบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสังกัดกระทรวง อว. 

ทราบ - - - 

       ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ 

๑.๒.๑ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง 

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติ 

ตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความ

เป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๖๕  

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

                           ไม่มี  



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ การขออนุมัติค่าใช้จ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 

๒๕๖๓ เป็นงบอุดหนุนทั่วไป 

อนุมัติหลักการและค่าใช้จ่ายงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยให้ใช้จ่าย

ตามที่จ่ายจริงภายในวงเงิน ๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

(สิบเก้าล้านบาทถ้วน) และอนุมัติงบประมาณในการ

จัดหาหน้ากากอนามัยและค่าใช้จ่ายในการตรวจคัด

กรองเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test 

Kit (ATK) จํานวน ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้าน

สามแสนบาทถ้วน) 

จัดทําบันทึกแจ้งมต ิ 

ประธานคณะกรรมการ

ดําเนินงานจัดพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๖๘๑ 

ลว. ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕ 

๔.๒ การขออนุมัติหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันสุขภาพสําหรับนิสิต

ต่างชาติ 

อนุมัติ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมอบสํานัก

บริหารการศึกษานําไปพิจารณาปรับปรุงแล้วเสนอ

สํานักงานกฎหมายตรวจทานความเรียบร้อยก่อนออก

ประกาศ  (รายละเอียดในรายงานการประชุม ก.บ.ม. 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)   

- - - 

๔.๓ การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้จากการรับสมัคร

เพื่อคัดเลือกนักเรียน ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๒๖๓ 

ลว. ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕ 

๔.๔ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ภาคปลาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

อนุมัติ โดยให้ปรับแก้ไขวันที่วันสุดท้ายของการส่ง

คะแนนสอบไล่ จากเดิม วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน  

พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา

  

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๖๘๐ 

ลว. ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕ 

๔.๕ การขออนุมัติโควตาพิเศษและเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของ มก.  

รุ่นที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะ วิทยาลัย  

ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๔๗๑ 

ลว. ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕ 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๖ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค่าเบี้ยประชุม 

ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาคพิเศษ)  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตรา 

ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ  

ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหา-

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาคพิเศษ)  

คณะมนุษยศาสตร์ ตามเสนอ และให้นําเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมต ิ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๔๖๘ 

ลว. ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕ 

๔.๗ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับชุดวิชาธุรกิจ

ขนมอบและเครื่องดื่มกาแฟ เพื่อเป็นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

และวิชาบริการสําหรับโครงการธนาคารหน่วยกิต 

อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ชุดวิชาธุรกิจ 

ขนมอบและเครื่องดื่มกาแฟ (Bakery and Coffee 

Drink Business) ตามเสนอ 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ประธานกรรมการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ ๑๔๗๐ 

ลว. ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕ 

๔.๘ การขออนุมัติลดหย่อนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิต 

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๒๖๕ 

ลว. ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕ 

๔.๙ การขออนุมัติต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ และมอบให้กองการเจ้าหน้าที่

หารือสํานักงานกฎหมายในการแก้ไข ประกาศสภา

มหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

พ.ศ. ๒๕๖๐ และนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๐ การขออนุมัติต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภท

คณาจารย์ เต็มเวลาที่เกษียณอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ และมอบให้กองการเจ้าหน้าที่

หารือสํานักงานกฎหมายในการแก้ไขประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

กลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์เต็มเวลาที่เกษียณอายุ 

และนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารเป็นกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร 

ฝ่ายสนับสนุน ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย  

และผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 

 

    

    

    

    

    

    

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร 

ฝ่ายสนับสนุน ระดับผู้อํานวยการสํานัก ดังนี้ 

ตําแหน่งที่ ๑ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน

มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย   

๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและ 

    พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประธานกรรมการ 

๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์       กรรมการ 

๔. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 

๕. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 

๖. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เลขานุการ 

ตําแหน่งที่ ๒ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานวิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและ 

    พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประธานกรรมการ 

๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  

    จังหวัดสกลนคร กรรมการ 

๓. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและ 

    อุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ 

    วิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ 

    วิทยาการจัดการ กรรมการ 

๖. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เลขานุการ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๑ 

(ต่อ) 

 ตําแหน่งที ่๓ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานวิทยา

เขตกําแพงแสน  ประกอบด้วย 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและ 

    พัฒนาทรัพยากรมนุษย์         ประธานกรรมการ 

๒. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน กรรมการ 

๓. คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน   กรรมการ 

๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  

    กําแพงแสน  กรรมการ 

๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ 

    วิทยาศาสตร์                      กรรมการ 

๖. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่    เลขานุการ 

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  

ที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาวณาตยา ศักดิ์ถาวรเลิศ  

ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการ แทนผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

(รายละเอียดในรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕) 

   

๔.๑๒ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง

ตําแหน่งสูงขึ้น 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๓ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตรา 

ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าเดินทาง คณะกรรมการประเมิน 

เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๔ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

โดยการคัดเลือก จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๕ การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๖ ส่วนงาน จํานวน ๘ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๘

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๖ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิ 

ที่ได้รับสูงขึ้น ๓ ส่วนงาน จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๗ การขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๘ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย 

ให้ดํารงตําแหน่ง ระดับชํานาญการ ๓ ส่วนงาน จํานวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๙ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ให้ดํารงตําแหน่ง ระดับชํานาญการ ๗ ส่วนงาน จํานวน ๑๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๐ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและ

ช่วยวิชาการ ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน และชํานาญการ  

๑๓ ส่วนงาน จํานวน ๓๐ ราย  

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๑ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการ  

ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๒ การขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินรายได้ จํานวน ๑ ราย 

มีมติให้ถอนเรื่องและมอบกองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

รายละเอียดให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

และหารือสํานักงานกฎหมายในการดําเนินการ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๓ การพิจารณาอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ในวาระนี้ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ขอถอนเรื่องเพื่อนํากลับไปพิจารณาทบทวนใหม่ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๔ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

ที่มีสัญญาจ้าง สังกัดโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๕ การขออนุมัติกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา 

เห็นชอบตามที่สํานักงานกฎหมายให้ความเห็น โดยให้

ส่วนงานกําหนดเงื่อนไขในการประกาศรับสมัคร

คัดเลือกเป็น “กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกอยู่ระหว่าง

การศึกษา ณ ต่างประเทศ ให้ต้องเข้ารับการทดสอบ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๙

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๕ 

(ต่อ) 

 จิตวิทยา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดก่อนการรายงาน

ตัว” สําหรับคะแนนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   

๔.๒๖ การขออนุมัติกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย 

มีมติให้จัดทําหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน

มหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย ใหม่  

เสนอต่อ ก.บ.ม.ต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๗ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 

กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย (ฉบับที่ ๒) 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๘ การพิจารณายกย่องเชิดชูผู้รู้ยิ่งในศาสตร์การเกษตร “เกษตราภิชาน”

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี้ 

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม จันทร์แก้ว  

๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณา ชุติมา 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก ปรีชานนท์   

๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณจรัญ จันทลักขณา   

๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ   

๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุธรรม อารีกุล 

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศยกย่องเชิดชูผู้รู้ยิ่งใน

ศาสตร์การเกษตร เป็น “เกษตราภิชาน” ประจําปี 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้ง ๖ ท่าน ตามเสนอ 

-จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย/

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕--

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๒๗๘ 

ลว. ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๖๙๙, ๒๗๗ 

ลว. ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕ 

๔.๒๙ การพิจารณากําหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ 

(No Gift Policy) 

อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขความในข้อ ๒ 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการรับของขวัญ 

ในข้อ ๑ (๔) 

-จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕-

บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๒๖๖ 

ลว. ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕ 

๔.๓๐ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย 

สภาพนักงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

   

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๔๖๙ 

ลว. ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕ 



 

 
๑๐

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๓๑ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตรา 

ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ)  

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกําแพงแสน 

อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตรา 

ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ 

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

พลศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และ 

พัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน ตามเสนอ และให้นําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

   

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๑๔๖๗ 

ลว. ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ การประชุมใหญ่เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖ 

(The 6th Annual Conference of Sustainable University Network 

of Thailand) 

ทราบ  - - - 

๕.๒ รับทราบความคืบหน้าในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ 

ที่บรรจุโดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษต่ํากว่าที่หลักเกณฑ์กําหนด  

เป็นกรณีพิเศษ 

ทราบ  - - - 

๕.๓ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภท

แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

ทราบ  - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

๖.๑ การประเมินอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ ๑ (๑ ปี ๖ เดือน) 

ขอเชิญผู้บริหารส่วนงานและผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการและ 

ธรรมาภิบาลของอธิการบดี ซึ่งขยายเวลาเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 

๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ 

https://forms.gle/qQug8B2ZxTmQZdi59 ทั้งนี้ การกรอกแบบประเมิน 

ต้องเข้าระบบ google ด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(@ku.th) เท่านั้น 

ทราบ - - - 

                       จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง                       


