
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ                                

๑.๑.๑    ๑. การสร้างความเป็นนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เนื่องจากช่วงสองปีที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ตามนโยบายการสร้างความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้  

ณ ปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จึงขอให้ 

ทุกส่วนงานพิจารณาสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและ

องค์กรต่าง ๆ ในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งความเป็น

นานาชาติของมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 

การวิจัย และด้านอื่น ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และบุคลากร  

การรับนิสิตต่างชาติเข้าศึกษาในโครงการ Inbound - Outbound 

การศึกษาดูงาน การประชุม สัมมนา และการร่วมงานวิจัย  

   ๒. ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

ในรูปแบบปกติ ในทุกวิทยาเขต ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น 

ซึ่งในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาแต่ละส่วนงานได้จัดทํา Platform และ

นวัตกรรมใหม่ในรูปแบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การสอบ 

การปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวและส่งผลต่อสภาพจิตใจ  

รวมถึงการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนิสิตใหม่ ดังนั้น เพื่อเป็นการ 

แลกเปลี่ยนความรู้อันเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานและการบริหาร 

ทราบ - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๑.๑ 

(ต่อ) 

จัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงขอให้ทุกคณะจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานและประเมินผลกระทบที่ได้รับ แล้วนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

   ๓. ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.) ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตามกฎกระทรวงมาตรฐานอุดมศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ ๒๗ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

อนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอมอบ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สํานักบริหาร

การศึกษา คณะกรรมการการศึกษา และคณะต่าง ๆ ศึกษาข้อมูลและ

เตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

   ๔. ประเด็นปัญหานิสิตไม่สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการช่วยกํากับติดตาม

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว แล้วเสนอรายงานพร้อมทั้งเสนอแนะ

มาตรการแก้ไขปัญหาและแนวทางการให้ความช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับ

ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย  

   อีกประการหนึ่ง ขอให้สํานักบริหารการศึกษาร่วมกับสํานักบริการ

คอมพิวเตอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการสํารวจและปรับปรุงระบบ

เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ของอาคารศูนย์เรียนรวมแต่ละอาคารให้สามารถ

รองรับการจัดการเรียนการสอนและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของนิสิตได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

    

      ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ  

๑.๒.๑ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วน

ราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกํากับของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ทราบ - - - 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๒.๒ มติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน

คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 

ทราบ - - - 

๑.๒.๓ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 

เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๔ กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ในวันจันทร์ที่ ๑๐ วันอังคารที่ ๑๑ วันพุธที่ ๑๒ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๕ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่ ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๖ ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จมาทรงปลูกต้นไม้  

ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สํานัก

พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

ทราบ - - - 

๑.๒.๗ กําหนดการโครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : The 

Series as a Public Autonomous University ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง  

การใช้ประโยชน์ที่ดินตําบลบ่อทอง อําเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อดําเนิน

โครงการจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมการเกษตร ภูมิภาคตะวันออก มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๖๕  

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

           ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การขออนุมัติแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อาคาร KU Ville อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อาคาร  

KU Ville ตามเสนอ 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

และทรัพย์สิน/ผอ.สํานักงาน

ทรัพย์สิน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๖๘๔๓ 

ลว. ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕ 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 

 

การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรม  

การวิจัยในมนุษย์ 

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  

แนวปฏิบัติเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย 

ในมนุษย์ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๖๙๒๕ 

ลว. ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๒ การพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีบัญชี  

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เห็นชอบงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้นําเสนอ

คณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ การบริหาร

การเงิน และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

ผอ.กองแผนงาน 

 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๙๖๐๓ 

ลว. ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๓ การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยการผลิตสารมูลค่าสูงจากวัตถุดิบชีวภาพ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์วิจัยการผลิตสารมูลค่าสูง 

จากวัตถุดิบชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้นําเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๖๘๔๒ 

ลว. ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๔ การขออนุมัติหลักเกณฑ์การสนับสนุนและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายให้กับคลัสเตอร์และหน่วยงานสนับสนุนในโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๒๐๘ 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๕ การขออนุมัติโครงการและงบประมาณการจัดงานเกษตรกําแพงแสน 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

รองอธิการบดีวิทยาเขต

กําแพงแสน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๙๘๖ 

ลว.  ก.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๖ การขออนุมัติค่าใช้จ่ายงานโครงการหลวง ๕๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

เป็นงบอุดหนุนทั่วไป 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.กองคลัง 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๖๘๔๔ 

ลว. ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๗ การขออนุมัติกําหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณสําหรับ

กรรมการ หรืออนุกรรมการที่ปฏิบัติงาน ในการดําเนินการสอบกลางภาค

และการสอบไล่ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๒๐๖ 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๘ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรองผลงานรางวัล

คุณภาพ และกรรมการตัดสินผลงานรางวัลคุณภาพ ภาคบรรยายและ 

ภาคโปสเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๒๐๕ 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๙ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าสมนาคุณ ในการบริหาร

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ ประกาศ มก. 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๒๐๗ 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕    

๔.๑๐ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาเขต

กําแพงแสน 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๒๑๐ 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๑ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการศึกษาสําหรับนิสิต

ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และโครงการพิเศษ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๒๑๕ 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๑๒ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  

สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) คณะอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๒๑๓ 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๑๓ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ 

ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๒๐๙ 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ

กําหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนหัวหน้า

ภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

   ๑. การแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งที่มีชื่อเรียกว่า 

“หัวหน้าภาควิชา” ให้ดําเนินการสรรหาตามข้อ ๖  

และข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ว่าด้วยการกําหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง 

และถอดถอนหัวหน้าภาควิชา และรองหัวหน้าภาควิชา 

พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี 

   ๒. การแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 

ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ให้ดําเนินการโดยเสนอ

คณะกรรมการประจําส่วนงานพิจารณาเลือกวิธีการ

ได้มาซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้    

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๔ 

(ต่อ) 

    วิธีที่ ๑  ดําเนินการสรรหาตามข้อ ๖ และข้อ ๗ 

ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย 

การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง  

และถอดถอนหัวหน้าภาควิชา และรองหัวหน้า

ภาควิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔        

   วิธีที่ ๒  คณบดี เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมต่อคณะกรรมการประจําส่วนงานพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ เพื่อนําเสนออธิการบดีพิจารณาแต่งตั้ง 

โดยให้พ้นจากตําแหน่งพร้อมคณบดี 

   ๓. การกําหนดจํานวนรองหัวหน้าภาควิชา หรือ 

รองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าภาควิชา ให้มีจํานวนไม่เกิน ๓ คน กรณีที่

ส่วนงานมีความจําเป็นต้องมีผู้ดํารงตําแหน่งเกินกว่า  

๓ คน ให้คณบดีเสนออธิการบดีพิจารณาเป็นรายกรณี   

   และมีมติมอบกองการเจ้าหน้าที่ และสํานักงาน

กฎหมายพิจารณาปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ  

และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ

เห็นชอบต่อไป 

   

๔.๑๕ การเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน 

จํานวน ๔ ส่วนงาน ส่วนงานละ ๒ คน ดังนี้ 

   ๑. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

   ๒. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

   ๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   ๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

มีมติเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้บริหาร

ส่วนงาน ดังนี้ 

๑. ผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดี 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คือ 

    (๑.๑) รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 

    (๑.๒) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๘

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๕ 

(ต่อ) 

 ๒. ผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดี 

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ 

    (๒.๑) รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  

            จังหวัดสกลนคร 

    (๒.๒) คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและ 

            อุตสาหกรรมเกษตร  

๓. ผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดี 

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ 

    (๓.๑) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

            และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

    (๓.๒) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

๔. ผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาคณบดี 

    คณะวิทยาการจัดการ คือ 

    (๔.๑) รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา 

    (๔.๒) คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

   

๔.๑๖ การพิจารณากําหนดตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๗๒ อัตรา 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๗ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

โดยการคัดเลือก จํานวน ๑๐ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๘ การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๔ ส่วนวาน จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๙ การขออนุมัติกําหนดกรอบตําแหน่งช่างเขียนแบบ ระดับชํานาญงานพิเศษ 

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๐ การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อเนื่องตามข้อ ๓๕  

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๙

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๑ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิ 

ที่ได้รับสูงขึ้น ๓ ส่วนงาน จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๒ การขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ราย อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๓ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภท

คณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ  

จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๔ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ให้ดํารงตําแหน่ง ระดับชํานาญการ จํานวน ๑๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๕ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและ

ช่วยวิชาการ ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงานและชํานาญการ  

จํานวน ๑๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๖ การขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินรายได้ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๗ การขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๘ 

 

การพิจารณาให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ชุดเดิม

ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๙ การขออนุมัติประกาศเกี่ยวกับคลังหน่วยกิตระดับปริญญาตรี  

จํานวน ๔ ฉบับ ดังนี้ 

   ๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์

คลังหน่วยกิต สําหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

เป็นต้นไป 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๒๑๑ 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 

 

 



 

 
๑๐

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๙ 

(ต่อ) 

   ๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตรา 

ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

ในการบริหารคลังหน่วยกิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

   ๓. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาในคลังหน่วยกิตสําหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

   ๔. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายวิชาที่เปิดสอน

ในคลังหน่วยกิต และกําหนดอัตราค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา โดยให้มี

ผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

   -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๒๔๒, 

๑๒๔๑, ๑๒๔๐ 

ลว. ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๓๐ การขออนุมัติหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 

   ๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สําหรับ

ผลงานวิจัยของอาจารย์ หรือนักวิจัยที่มีการนําไปใช้ประโยชน์หรือที่ตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง  

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) 

   ๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ 

การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สําหรับ

ผลงานวิจัยของอาจารย์ หรือนักวิจัยที่มีการนําไปใช้ประโยชน์หรือที่ตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง 

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ค.ศ. ๒๐๒๑) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๒๑๗, 

๑๒๑๔ 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๓๑ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สําหรับ

นิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ภาคพิเศษ) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดีลงนาม 

-แจ้งเวียนผ่านระบบ

https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๒๑๒ 

ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕ 



 

 
๑๑

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๓๒ การปรับลดการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Google Drive เห็นชอบการปรับเปลี่ยนขนาดพื้นที่การใช้งาน 

Google Drive ตามเสนอ และเห็นชอบในหลักการ

การจัดสรรพื้นที่ Google Drive สําหรับส่วนงาน 

ไม่น้อยกว่า ๔๐ กิกะไบต์ โดยส่วนงานใดที่มีความ

ประสงค์ใช้บริการพื้นที่ Google Drive ให้ทําหนังสือ

เสนอสํานักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณาจัดสรร

พื้นที่ให้กับส่วนงานต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผอ.สํานักบริการคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๑๕๓ 

ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ แนวทางการให้ความช่วยเหลือนิสิตกรณีได้รับผลกระทบจากการถูกคุกคาม

สิทธิและเสรีภาพจากหน่วยงานรัฐ 

ทราบ  - - - 

๕.๒ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภท

แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ทราบ  - - - 

๕.๓ รายงานการประเมินผลการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทราบ  - - - 

๕.๔ รับทราบความคืบหน้าในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ 

ที่บรรจุโดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษต่ํากว่าที่หลักเกณฑ์กําหนด  

เป็นกรณีพิเศษ 

ทราบ  - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 
               ไม่มี 

 

งานการประชุม กองกลาง 

                  


