
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ              

๑.๑.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินการเรื่อง SDGs และ BCG ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

   ประธานฯ ขอให้ทุกส่วนงานช่วยกันขับเคลื่อนการดําเนินการเรื่อง 

SDGs และ BCG ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งในด้านวิชาการ การนํามาใช้ 

ในภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ

บริหาร ซึ่ง SDGs เป็นตัวชี้วัดหลักในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และ

เป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาประเทศ 

อย่างยั่งยืน โดย SDGs สามารถใช้ได้ในหลายตัวชี้วัด หลายองค์ประกอบ 

หลายภารกิจ สําหรับ BCG จะเป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์มีจุดเด่นในเรื่อง Bio Product  Circular Economy และ 

Green Economy ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีการเปิดตัว Business Unit  

ซึ่งจะเป็นการนําสินค้าของมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป และ SME เข้ามา

จําหน่าย โดยจะมีการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ ซึ่งมีคณะ สํานักและสถาบัน

ร่วมกันดําเนินการ ทั้งด้านธุรกิจ การตลาด การผลิตสินค้า การตรวจสอบ

สินค้า โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นศูนย์กลางการตลาดในระดับชาติและ

นานาชาติทางด้าน BCG และจะมีการเชื่อมโยงไปสู่การเรียนการสอน  

การบริการวิชาการ และการวิจัยต่อไป ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ

จัดตั้งบริษัท The Premium @KU ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Platform 

การจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยสํานักงานทรัพย์สิน

จะเป็นหน่วยงานที่กํากับดูแล สําหรับรายละเอียดและความคืบหน้าจะแจ้ง

ให้ทราบอีกครั้ง 

 

ทราบ - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๑.๒ แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
   ประธานฯ ให้นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยในภาคฤดูร้อน  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ Hybrid เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ (COVID-19) 
ยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อจํานวนมาก แต่อาการไม่รุนแรง สําหรับการเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ การจัดการเรียนการสอนจะเป็นรูปแบบปกติ (ON-SITE) 
โดอาจารย์ผู้สอนและนิสิตต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข
ภายใต้มาตรการการควบคุมของรัฐอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอให้ทุกคณะ 
นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น 

ทราบ - - - 

       ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ  

๑.๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งคณะอุตสาหกรรมบริการ 

(Faculty of Hospitality Industry) 

ทราบ - - - 

๑.๒.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๔ ประกาศราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๕ ฉบับ ดังนี้ 

   ๑) กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   ๒) กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   ๓) กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตําแหน่งทางวิชาการในสถาบัน 

       อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕    

   ๔) กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   ๕) กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๒.๕ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๖ การประชุมคณบดีเพื่อคัดเลือกกรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายใน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายหลังเสร็จสิ้น

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๕  

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ และการดําเนินการต่อเวลาราชการของ

ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบตามเสนอและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๓.๒ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ และการดําเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงาน

มหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์เต็มเวลาที่เกษียณอายุ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๓.๓ การพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษสําหรับผู้ดํารง

ตําแหน่งนิติกร 

 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ การขออนุมัติจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้นําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุม 

ก.บ.ม. ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

   ๑. โครงสร้างคณะแพทยศาสตร์มีจํานวนภาควิชา

ค่อนข้างมาก ทําให้ภาพรวมเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่

ซึ่งอาจมีการพิจารณาทบทวนปรับโครงสร้างอีกครั้ง

เมื่อดําเนินโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ไประยะ 

เวลาหนึ่งแล้ว โดยแนวทางการบริหารกลุ่ม 

โรงเรียนแพทย์ใหม่จะมีการบูรณาการในกลุ่ม 

ทางด้านพื้นฐานให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ในหลายคณะได้ เพื่อรองรับการขยายส่วนงาน 

ในอนาคตหากมหาวิทยาลัยจะมีการจัดตั้ง 

คณะเภสัชศาสตร์ หรือคณะทันตแพทยศาสตร์ 

เพิ่มเติม  

   ๒. กลุ่มเป้าหมายที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

แพทยศาสตร์ นอกจากการพิจารณารับสมัครนักเรียน

ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แล้ว  

ควรพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์ หรือสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเป็นทางเลือกในการคัดเลือก

นิสิตเข้าศึกษา ลดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร 

และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความพร้อมและมีความมุ่งมั่นที่

จะเรียนต่อแพทย์ได้เข้าศึกษา 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย/ 

ผอ.กองแผนงาน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๓๖๘๕ 

ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕ 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑ 

(ต่อ) 

    ๓. การจัดทําหลักสูตรของภาควิชาเวชศาสตร์

การเกษตรและชีวนวัตกรรม ควรมีการเชื่อมโยงกับ

หลักสูตรแพทยศาสตร์ ๖ ปี เนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่จะ 

เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ ๖ ปีเป็นหลัก  

ซึ่งอาจส่งผลต่อจํานวนนิสิตที่สมัครเข้าศึกษาใน

หลักสูตรของภาควิชาเวชศาสตร์การเกษตรและ 

ชีวนวัตกรรม อีกประการหนึ่ง ควรพัฒนาหลักสูตร

และสาขาวิชาใหม่ ๆ ที่สร้างความโดดเด่นให้กับ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสามารถบูรณาการได้ 

เช่น Translational Medicine หรือ Transition 

Medicine ที่เน้นเรื่องการวิจัยและการรักษาเชิงลึก 

ในด้านยีน (Gene) เพื่อตอบโจทย์การแพทย์สมัยใหม่ 

   

๔.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๑๒ เดือน) 

เห็นชอบและรับรองรายงานผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๑๒ เดือน) และให้

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้  

ได้มอบหมายให้ทุกส่วนงานไปพิจารณาทบทวน 

ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดให้มีความท้าทายและเป็น

เชิงรุกมากขึ้น แล้วนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูล

ในการพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการในรอบปีต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๓๖๘๓ 

ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๓ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ 

ในการบริหาร โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๖๔๔ 

ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๖๕๒ 

ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๕ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน  

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๖๔๖ 

ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๖ การขออนุมัติหลักการจัดฺทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ  

KU-EXITE ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติหลักการตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตกรณีให้นิสิต

หลักสูตรนานาชาติเข้าทดสอบความรู้ความสามารถ

ภาษาอังกฤษ เนื่องจากนิสิตหลักสูตรนานาชาติใช้

ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเป็นหลัก และใน

ขั้นตอนการรับเข้าศึกษานิสิตต้องยื่นคะแนน

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนดด้วยแล้ว เห็นควรให้

นิสิตหลักสูตรนานาชาติสามารถนําผลคะแนนดังกล่าว

มาเทียบเพื่อยื่นในการขอจบการศึกษาได้ โดยไม่ต้อง

เข้ารับการทดสอบ KU-EXITE อีกครั้ง 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

ประธานคณะกรรมการ 

นโยบายการพัฒนาศักยภาพ

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์/ผอ.สํานัก

บริหารการศึกษา 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๓๖๘๔ 

ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๗ การขออนุมัติบรรจุรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าสู่คลังหน่วยกิต และขอกําหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําบันทึกแจ้งมต ิ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์/

รักษาการแทนคณบดี

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 

ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๓๖๘๖ 

ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕ 

 



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๘ การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นเงินสนับสนุน

ให้กับนิสิต สําหรับงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ณ ต่างประเทศ 

อนุมัติ โดยให้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้ 

ส่วนงานเบิกจ่ายเป็นเงินสนับสนุนแก่นิสิตให้ครอบคลุม

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อไปศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม 

ประชุม สัมมนา และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

ณ ต่างประเทศ และมอบสํานักงานกฎหมายดําเนินการ

ปรับปรุงประกาศตามมติ ก.บ.ม. ก่อนประกาศใช้ต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๓๙๓๑ 

ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๙ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ

บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๖๔๘ 

ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๑๐ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับหลักสูตร

ปริญญาโท ภาคปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๖๔๗ 

ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๑๑ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคปกติ สําหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา 

และพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๖๕๑ 

ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๑๒ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคปกติ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๖๕๐ 

ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ 



 

 
๘

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๓ การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ของโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๖๔๕ 

ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๑๔ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง และการพ้นจาก

ตําแหน่งของผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง หัวหน้า

สํานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สํานัก หรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๕) 

อนุมัติตามเสนอ และให้เพิ่มเติมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน กรณีผู้ดํารงตําแหน่งเป็นข้าราชการ  

ซึ่งใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๕ การพิจารณาเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหาร เป็นกรรมการใน

คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มีมติเลือก รองศาสตราจารย์อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช  

ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

เป็นกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๖ การพิจารณาเลือกกรรมการจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร เป็นกรรมการ 

ในคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(ก.อ.ม.) 

มีมติเลือก นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อํานวยการ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร เป็นกรรมการในคณะกรรมการ

อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๗ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี

เหตุพิเศษสําหรับผู้ดํารง ตําแหน่งนิติกร 

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร            ประธานกรรมการ 

๒. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์            กรรมการ 

๓. รศ.ปราโมทย์  ลําไย                             กรรมการ 

๔. ผู้อํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย          กรรมการ 

๕. ผศ.สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา              กรรมการ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๙

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๘ การพิจารณาให้กรรมการ ซึ่งเลือกจากคณบดี หรือผู้อํานวยการสถาบัน 

สํานัก ชุดเดิมปฏิบัติ หน้าที่ต่อเนื่องในการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

ระดับผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สํานัก 

หรือเทียบเท่า 

เห็นชอบให้ดําเนินการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน 

ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะพาณิชยนาวี

นานาชาติ และหัวหน้าสํานักวงานงานเลขานุการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีมติให้แต่งตั้ง

คณะกรรมการชุดเดิมให้ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๙ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

โดยการคัดเลือก จํานวน ๑๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๐ การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๑๐ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๑ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิ 

ที่ได้รับสูงขึ้น จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๒ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย 

ให้ดํารงตําแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๓ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ราย อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๔ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภท

คณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ  

จํานวน ๗๘ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๕ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย 

ให้ดํารงตําแหน่ง ระดับชํานาญการ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๖ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ให้ดํารงตําแหน่ง ระดับชํานาญงานและชํานาญการ ๔ ส่วนงาน  

จํานวน ๖ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๗ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและ

ช่วยวิชาการ ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน และชํานาญการ  

๗ ส่วนงาน จํานวน ๑๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๑๐

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๘ การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา 

ผลงาน ในการขอกําหนดตําแหน่งนักวิจัย ระดับชํานาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๙ การขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  

และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๖ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๓๐ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค่าเบี้ยประชุม 

ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)  

คณะเศรษฐศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๖๘๑, ว ๖๘๐ 

ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๓๑ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน  

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการพิเศษระดับปริญญาโท 

ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

อนุมัติตามเสนอ 

 

 

 

 

-จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๖๕๓ 

ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๓๒ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค่าเบี้ยประชุม 

ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท

ส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะเกษตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๖๕๕, ว ๖๕๔ 

ลว. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รายงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทราบ  - - - 

๕.๒ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภท

แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ  - - - 



 

 
๑๑

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

๖.๑ กําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

                       

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง                       




