
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ              

๑.๑.๑ ๑. กาํหนดการฉดีวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ สงิหาคม  
    พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นวันแรก 
๒) งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๕   
๓) โครงการ KU พารอด 
๔) การช่วยเหลือนิสิตที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 
๕) งบประมาณงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ทราบ - - - 

       ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ 

๑.๒.๑ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  
๗/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ   - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 
 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และวาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือนิสิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 

ทราบ - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 
 

การขออนุมัติเปลีย่นชื่อ “ภาควิชาการจดัการการผลิต” เป็น “ภาควิชา 
การจดัการเทคโนโลยีและการปฏิบตัิการ” คณะบริหารธุรกิจ 

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๗๖๑๙ 
ลว. ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๒ การขออนุมัติแก้ไขระเบียบว่าด้วยการบริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม  
ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหาร สถาบัน
วิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
-จัดทําประกาศอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถาบัน  

ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๗๗๕๗ 
ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๓ การขออนุมัติการดําเนินการตามเกณฑ์ระบบการพัฒนาคุณภาพ  
เพื่อดําเนินการที่เป็นเลิศ (KUQS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เห็นชอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตตามเกณฑ์
ระบบการพัฒนาคุณภาพ เพื่อดําเนินการที่เป็นเลิศ 
(KUQS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๗๖๑๘ 
ลว. ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๖ เดือน) 

เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (รอบ ๖ เดือน) โดยมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้มาก โดยขอให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ และ
กองแผนงานนําไปหารือกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
เพื่อดําเนินการตรวจสอบและปรับแก้ไข แล้วนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
ผอ.กองแผนงาน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๗๘๓๒ 
ลว. ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔ 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๕ การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 
เสนออธิการบดีลงนาม 
-แจ้งเวียนผ่านระบบ
https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔ 
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/ว ๑๐๔๙ 
ลว. ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๖ การขออนุมัติหลักการให้ บริษัท จอยเอ็นโค จํากัด เช่าพื้นที่อาคาร 
อมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
ผอ.สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/ 
ผอ.สํานักงานทรพัย์สิน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๗๖๒๑ 
ลว. ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๗ การขออนุมัติใช้พื้นที่จอดรถใต้อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ ๓๖ ปี อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
ผอ.สํานักงานทรพัย์สิน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๗๖๒๒ 
ลว. ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๘ การขออนุมัติกําหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอน  
และค่าสมนาคุณ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติ โดยให้ปรับเพิ่มเติมตําแหน่งผู้บริหารที่ทํา 
การสอนในข้อ ๒.๑.๕ ดังนี้ ผู้ที่ทําการสอนและดํารง
ตําแหน่งคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี หรือ
อธิการบดีที่ทําการสอนเกิน ๔๕ หน่วยชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

-จัดทําประกาศ มก. 
เสนออธิการบดีลงนาม 
-แจ้งเวียนผ่านระบบ
https://eoffice.ku.ac.th  

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔ 
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/ว ๑๐๔๘ 
ลว. ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๙ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สําหรับ
นิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามเสนอ  
และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๗๖๒๐ 
ลว. ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๔.๑๐ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๑ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนตําแหน่งบริหารและ
ตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๒ การพิจารณากําหนดตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๗๒ อัตรา 

อนุมัติกําหนดตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๗๒ อัตรา 
ตามเสนอ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๓ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 
โดยการคัดเลือก ๕ ส่วนงาน จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๔ การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๒ ส่วนงาน จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๕ การขออนุมัติบรรจุบุคคลเป็นพนกังานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิจัย  
ในโครงการทุนเลิศเกษตร จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๖ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิ 
ที่ได้รับสูงขึ้น ๔ ส่วนงาน จํานวน ๔ ราย  

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๗ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
ให้ดํารงตําแหน่ง ระดับชํานาญการ ๓ ส่วนงาน จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง ๓ ราย  
ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ตามเสนอ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๘ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการ ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ๒ ส่วนงาน  
จํานวน ๖๗ ราย 

อนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  
ทั้ง ๖๗ ราย ให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ  
ตามเสนอ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๙ การพิจารณาขยายเวลาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ 
ที่บรรจุ โดยมีผลการ ทดสอบภาษาอังกฤษต่ํากว่าที่หลักเกณฑ์กําหนด 
เป็นกรณีพิเศษ 

เห็นชอบขยายเวลาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง ๑๖ ราย ออกไปอีก  
๑ ปี และมอบคณะกรรมการพิจารณาการบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการพิจารณาเรื่อง  
การกําหนดคุณสมบัติ และเงื่อนไขสําหรับการจ้าง
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๐ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย 
การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอน 
หัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. .... 

มีมติให้แก้ไขข้อ ๕ ของร่างข้อบังคับ โดยกําหนดให้มี
รองหัวหน้าภาควิชาได้จํานวนไม่เกิน ๓ คน และ
เห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๑ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 
ผู้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา (ฉบับที่ ๒) 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๒ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการใช้ เงินสะสมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินสะสมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... โดยมีข้อเสนอแนะ
ให้ปรับแก้ไขความในข้อ ๕ และ ข้อ ๘ โดยให้หารือ
ร่วมกับสํานักงานกฎหมาย แล้วนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (รายละเอียด
ในรายการงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔) 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
และทรัพย์สิน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๗๗๕๖ 
ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รายงานการวิเคราะห์ผลการเรียนนิสิตในรายวิชาพื้นฐาน  
คณะวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังสถานการณ์ระบาดของ Covid-19 

ทราบ  - - - 

๕.๒ รายงานผลการดําเนินโครงการรับนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โดยวิธีพิเศษ และรายงานผลการดําเนินงานด้านสขุภาวะนิสิต 

ทราบ  - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
                   ไม่มี 

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 
                       


