
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ    

                   ไม่มี           

       ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ  

๑.๒.๑ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน  

พ.ศ. ๒๕๖๕  

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายนอก 

เพื่อพิจารณาเงินเพิ่ม สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษสําหรับผู้ดํารง 

ตําแหน่งนิติกร 

มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก 

เป็นกรรมการพิจารณาเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี 

เหตุพิเศษสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรของ นายชนินทร์ 

เอี่ยมจิตตรักษ์ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๓.๒ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัด 

การเรียนการสอนและการสอบของนิสิต และการปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๓๗ 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบของนิสิต 

และการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ฉบับที่ ๓๗ โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อให้ประกาศมี 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๖๓๗ 

ลว. ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕ 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๓.๒ 

(ต่อ) 

 ความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้น จึงขอให้

เพิ่มเติมแนวทางการดําเนินการไว้ในประกาศ ดังนี้ 

   ๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนให้นําระบบ

ดิจิทัลและแพลตฟอร์มที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นไปใช้

กับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ทั้งนี้  

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรได้ก้าวทันเทคโนโลยี

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยด้าน Digital University  

   ๒. ให้นิสิตและบุคลากรชาวต่างชาติ สามารถเข้ามา

เรียนและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ 

ทั้งนี้ นิสิตและบุคลากรชาวต่างชาติจะต้องนําเอกสาร

ที่ได้รับการอนุมัติในระบบ Thailand Pass ตามมาตรการ

เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศของกระทรวง 

การต่างประเทศ ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มายื่นต่อมหาวิทยาลัย 

เพื่อยืนยันตนเองด้วย  

   ๓. ให้ส่วนงานสามารถออกประกาศแนวปฏิบัติ

และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

การจัดกิจกรรมของนิสิต และการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้อง 

ไม่ขัดกับมาตรการที่กําหนดไว้ตามประกาศนี้ 

   

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ การขออนุมัติแนวปฏิบัติในการดําเนินการวิจัยในมนุษย์ มีมติให้ถอนเรื่อง เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบ

บริหารการจัดระบบควบคุมและกํากับการวิจัย 

ในมนุษย์ เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิตของ

มหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกที่ทําวิจัยภายใน 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา

แห่ง มก./ผอ.สํานักงาน

กฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๗๑๐ 

ลว. ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕ 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑ 

(ต่อ) 

 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์และความ

ปลอดภัยผู้รับการวิจัย ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทาง

จริยธรรมการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์ของ

ประเทศและนานาชาติ จึงขอให้สถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นําไปหารือกับ

สํานักงานกฎหมายเพื่อดําเนินการจัดทําระเบียบ 

ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แล้วนําเสนอ

มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

   

๔.๒ การพิจารณาสรุปผลการประเมินตนเองและแผนพัฒนาปรับปรุง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เห็นชอบผลการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย 

ตามแนวทางของระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ระบบ KUQS) และแผนพัฒนาปรับปรุง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง ๑๒ แผนตามเสนอ  

และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๖๓๘ 

ลว. ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๓ การขออนุมัติกําหนดสัดส่วนจํานวนบทความวิจัยมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ในรอบ ๕ ปี 

เห็นชอบในหลักการโดยขอให้ทุกคณะนํากลับไป

พิจารณาตัวเลขเป้าหมายจํานวนบทความวิจัย 

ที่เน้นความท้าทายและเป็นเชิงรุก เพื่อยกอันดับ

มหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ให้มีอันดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมอบสํานักงาน

พัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงดําเนินการ

รวบรวมข้อมูลเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้ง 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

คุณภาพ/ผอ.สํานักงาน

พัฒนาคุณภาพและบริหาร

ความเสี่ยง 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๖๓๖ 

ลว. ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๔ การขออนุมัติแบ่งชําระเงินสนับสนุนและขอชําระเงินที่เหมาะสมกับ

จํานวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กรณีบริษัท นิวสีลม 

คัลเลอร์แล็บ แอนด์ วิดีโอ จํากัด ผู้ได้สิทธิ์การบันทึกภาพในงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อนุมัตใิห้ยกเว้นการชําระเงินสนับสนุนกิจกรรม

มหาวิทยาลัย กรณีบริษัท นิวสีลม คัลเลอร์แล็บ แอนด์ 

วิดีโอ จํากัด ผู้ได้สิทธิ์การบันทึกภาพในงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามเสนอ 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

และทรัพย์สิน/ผอ.สํานักงาน

ทรัพย์สิน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๗๐๙ 

ลว. ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕ 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๕ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน  

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท  

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๗๖๖ 

ลว. ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๖ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน  

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่ จัดการเรียน 

การสอน เป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) 

อนุมัติ โดยให้ปรับแก้ไขความในข้อ ๒.๕.๑๑ (๑) ดังนี้ 

เดิม       “๒.๕.๑๑ ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์  

             (๑) ค่าตอบแทนเกี่ยวกับการจัดทําสื่อ 

การสอนออนไลน์ วิชาบรรยาย หน่วยกิตละไม่เกิน 

๒๕,๐๐๐ บาท”  

แก้ไขเป็น  “๒.๔.๑๑ ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์  

  (๑) ค่าตอบแทนเกี่ยวกับการจัดทําสื่อ 

การสอนออนไลน์ วิชาบรรยายครอบคลุมเนื้อหา 

ทั้งวิชา หน่วยกิตละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท” 

-จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕-

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๗๖๔ 

ลว. ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๗ การขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาชุดวิชาใหม่ จํานวน ๒ ชุดวิชา อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้ง ๒ ชุดวิชา 

ตามเสนอ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาการเปิดรายวิชาใหม่ต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๖๓๙ 

ลว. ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๘ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายทางการศึกษาระดับเด็กเล็ก โรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๗๖๕ 

ลว. ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕ 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๙ การขออนุมัติมาตรการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ที่ขาดหาย (Learning Loss) 

จากผลกระทบของ COVID-19 สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติมาตรการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ที่ขาดหาย 

(Learning Loss) จากผลกระทบของ COVID-19 

สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี

ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแนวทางการดําเนินการระยะสั้น 

: การฟื้นฟู (Recover) ดังนี้ 

   ๑. ให้ทุกคณะสํารวจความต้องการของผู้ที่สําเร็จ

การศึกษาไปแล้วในช่วงสถานการณ์โควิด ได้เข้าศึกษา

รายวิชาในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างทักษะใหม่ที่จําเป็น

ในการทํางาน (Reskill) ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

หรือพัฒนาทักษะเดิมให้ดียิ่งขึ้น (Upskill) 

   ๒. เปิดโอกาสให้นิสิตที่ลาออกหรือพ้นสภาพนิสิต 

อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด ได้กลับเข้าสู่ระบบ

การเรียนของมหาวิทยาลัย เป็นกรณีพิเศษ หรืออาจ

เข้าเรียนชุดวิชา (Non Degree) เพื่อสะสมหน่วยกิต 

ในระบบคลังหน่วยกิต   

   ๓. ให้ทุกคณะดําเนินการสํารวจความรู้ที่ถดถอย 

อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดของนิสิตแรกเข้า 

(ความรู้ในระดับมัธยมปลายที่ได้รับไม่เต็มที่) ซึ่งอาจได้

จากการทําแบบทดสอบ หรือการสํารวจจากแบบสอบถาม 

หรือการสัมภาษณ์ แล้วดําเนินการจัดการสอนเสริม

ให้แก่นิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา หรือสอนพิเศษ

เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 

   ๔. ให้ทุกคณะดําเนินการสํารวจความรู้ที่จําเป็นและ

ขาดหายไปอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19  

ของนิสิตชั้นปีที่ ๒ - ๔ โดยเฉพาะอย่างด้านทักษะ 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/

ผอ.สํานักบริหารการศึกษา 

 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๖๓๕ 

ลว. ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕ 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๙ 

(ต่อ) 

 และการฝึกปฏิบัติ และสร้างโอกาสให้นิสิตได้มีโอกาส

เรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งอาจจัดเป็นโครงการเสริมการเรียนรู้ 

หรือการสอดแทรกเพิ่มเติมในรายวิชาต่อเนื่อง 

   ๕. ให้ทุกคณะสร้างกิจกรรมเสริมเพื่อให้นิสิตได้มี

โอกาสร่วมทํากิจกรรมชดเชยที่สูญเสียไปโดยเฉพาะ

กิจกรรมที่เป็นการนําองค์ความรู้ในการช่วยพัฒนาสังคม 

   ๖. สร้างบทเรียนออนไลน์ และบูรณาการการเรียน

การสอนแบบออนไลน์และการสอนในชั้นเรียนใน

รูปแบบที่เหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีเวลา 

ในการทบทวนเนื้อหานอกเวลาเรียนมากขึ้น 

   

๔.๑๐ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย 

การบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๑ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย 

การบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๒ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย 

การกําหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนหัวหน้า

ภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกต และมอบให้ 

กองการเจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองแผนงาน  

ในการหารือร่วมกับหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า

ภาควิชา เพื่อกําหนดแนวทางการสรรหาหัวหน้า

หน่วยงานและปรับสถานะของหน่วยงานให้เหมาะสม

ต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๓ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการกําหนดตําแหน่ง  

และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

(ฉบับที่ ๕) 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๔ การพิจารณาให้กรรมการ ซึ่งเลือกจากคณบดี หรือผู้อํานวยการสถาบัน 

สํานัก ชุดเดิมปฏิบัติ หน้าที่ต่อเนื่องในการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

ระดับผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สํานัก 

หรือเทียบเท่า 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๕ การพิจารณามาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ 

ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ทันตกรรม 

วาระนี้ ประธานฯ ขอให้นําไปพิจารณาในครั้งต่อไป 

และมอบกองการเจ้าหน้าที่จัดทําข้อมูลภาระงานของ

ตําแหน่งเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๖ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น

อาจารย์ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๗ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

โดยการคัดเลือก จํานวน ๑๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ สําหรับรายที่ ๗ นางสาวร่มเกล้า  

ศิลธรรม มีมติให้บรรจุ โดยมีเงื่อนไขให้ได้รับค่า

ประสบการณ์ภายหลังจากผ่านการทดสอบภาษา 

อังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเรียบร้อยแล้ว 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๘ การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๕ ส่วนงาน จํานวน ๖ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๙ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ให้ดํารงตําแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น ๓ ส่วนงาน จํานวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๐ การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อเนื่องตามข้อ ๓๕  

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๑ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภท

คณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ  

จํานวน ๑๘ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๘

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๒ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ให้ดํารงตําแหน่ง ระดับชํานาญงานและชํานาญการ ๖ ส่วนงาน  

จํานวน ๑๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๓ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและ

ช่วยวิชาการ ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ๔ ส่วนงาน จํานวน ๙ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๔ การขออนุมัติหลักการจัดทําโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

อนุมัติหลักการตามเสนอ ทั้งนี้ กรณีมีงบประมาณ

เหลือจ่ายจากการดําเนินงาน ขอให้นําส่งคืนคณะ 

ต้นสังกัดต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

ผอ.กองกิจการนิสิต 

 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๖๓๔ 

ลว. ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๒๕ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้

บุคลากรไปปฏิบัติงาน ในภาคเอกชน (Talent Mobility) (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประธานฯ ขอถอนเรื่อง โดยให้นําไปพิจารณาในครั้ง

ต่อไป และมอบกองการเจ้าหน้าที่เชิญผู้เกี่ยวข้องมา

ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ  - - - 

๕.๒ การปิดโครงการหลักสูตรภาคพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

จํานวน ๒ โครงการ 

ทราบการปิดโครงการหลักสูตรภาคพิเศษของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จํานวน ๒ โครงการ และให้นําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๖๔๑ 

ลว. ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕ 

๕.๓ รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

ทราบ  - - - 

๕.๔ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภท

แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ  - - - 

๕.๕ รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทราบรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้นําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๔๖๔๐ 

ลว. ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕ 



 

 
๙

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

                 ไม่มี 

     ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องลับ 

๗.๑ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ) เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

                       

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง                       


