
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที ่๘/๒๕๖๕ 

วันจันทรที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ                                

๑.๑.๑    ๑. ในวันเสารท่ี ๖ – วันจันทรที ่๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะผูบริหาร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร อาจารย และเจาหนาที่ ประมาณ ๒๐ คน  

ไดเดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ

ความรวมมือทางวิชาการ และการแลกเปลีย่นระหวางมหาวิทยาลัย 

จําปาสักและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ มหาวิทยาลัยจําปาสัก  

เมืองปากซอง แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) และเย่ียมชมศูนยศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูงเมืองปากซอง 

โดยศูนยศกึษาการพัฒนากสิกรรมพ้ืนที่สูงปากซองเปนความรวมมือกัน

ของ ๓ หนวยงาน ระหวางมหาวิทยาลัยจําปาสัก มลูนิธิชัยพัฒนา 

ที่สนองงานตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โดยเริ่มดาํเนินการตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาความรู

ทางวิชาการและพัฒนาคนของ สปป.ลาว พัฒนาพื้นที่ปากซอง และท่ีราบสูง

โบลาเวน ท่ีเปนแหลงการเกษตรทีส่ําคัญ 

   ในการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการความรวมมือ 

ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเสนอแผนการเปนศูนยวจิัย 

การพัฒนาเกษตรท่ีสูงนานาชาติปากซอง เพ่ือใหสามารถยกระดับความรู 

เปนแหลงฝกงานและพัฒนาความรูสูสากล และเปนแหลงความรูตนแบบ

ในการจัดการพ้ืนทีสู่งสูความยั่งยืน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มีองคความรูทางดานเกษตรพ้ืนทีสู่ง อันจะเปนการสรางความเขมแข็ง

ทราบ - - - 



 

 
๒ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

ทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัยในระดับอาเซยีน ทั้งนี้ ในเบ้ืองตน

มหาวิทยาลยัจะตั้งคณะทํางานเพือ่ดําเนินการศึกษาวิเคราะหการจดัตั้ง

ศูนยวิจัยการพัฒนาเกษตรทีส่งูนานาชาติปากซอง และจะนาํหารือรวมกับ

สภามหาวิทยาลยัในการจัดตั้งศูนยดังกลาวโดยจะพิจารณาถึงความประหยัด

และการสรางชื่อเสียงใหกับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร และการใช

ประโยชนจากศูนยวิจัยการพัฒนาเกษตรที่สูงนานาชาติปากซองตอ

คณาจารยและนิสติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   ๒. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ อัครราชกุมาร ี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ

ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดกาฬสินธุ ระหวางวันอาทิตยที่ ๗ –  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และประทับแรม ณ พระตาํหนัก 

ภูพานราชนิเวศน อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวันจันทรที่ ๘ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา เสด็จฯ มาทรงออกหนวยแพทย

พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ และหนวยสัตวแพทยอาสาจุฬาภรณ 

เพ่ือฉีดวัคซีนและทําหมันใหกับสุนขัและแมวจรจัด ภายใตโครงการ 

สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน  

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

อําเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร เปนวันแรก และจะเสด็จฯ มาทรง

ปฏิบัติพระกรณียกิจในวันอังคารท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนวันที่ ๒ 

ทั้งน้ี ขอใหรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

เตรียมความพรอมการรับเสด็จใหเปนไปดวยความเรยีบรอย    

๓. ตามทีม่หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ไดดําเนินการย่ืน

คําขอใชประโยชนบนท่ีดินตั้งอยูทีตํ่าบลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวัด

ชลบุรี เนื้อท่ีประมาณ ๑,๒๗๘ ไร และอยูในเขตปาสงวนตามพระราชบัญญัติ

ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เสนอกรมปาไม เพ่ือดําเนินโครงการจัดตั้ง 



 

 
๓ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๑.๑ 

(ตอ) 

“ศูนยนวัตกรรมการเกษตร ภูมิภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตศรรีาชา” ในการขยายงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

และตอบสนองการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor : EEC) ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง และเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่อยางยั่งยืน 

โดยเฉพาะความรูทางดานการเกษตรแปรรูป เพ่ือเพิ่มมลูคาใหกับสินคา

เกษตร การบริหารจัดการธุรกิจการเกษตร การบริหารจัดการปาไม

เศรษฐกิจ โดยผสานนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ และการเพ่ิมผลผลติเศรษฐกิจในสาขาตาง ๆ นําไปสู 

การสรางงาน สรางอาชีพ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน นั้น  

คณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ไดออก

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ 

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใชพ้ืนท่ีเปนสถานที่ปฏิบัติงาน

หรือเพื่อประโยชนอยางอ่ืนของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ ภายใน

เขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีการปรับปรุงกําหนดระยะเวลา

การใชประโยชนพ้ืนที่ จากเดมิที่กําหนดใหใชพื้นที่ไดไมเกิน ๓๐ ป  

เปน ใหใชพ้ืนที่ไดจนกวาจะหมดความจําเปน จึงขอใหวิทยาเขตศรีราชา

พิจารณาแนวทางการใชทรัพยากรใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ

กอใหเกิดประโยชนสูงสดุตอมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคมตอไป 

    

      ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ  

๑.๒.๑ แนวทางการสงเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตรดานมาตรฐานทางจริยธรรม

และการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ 

เมื่อวันจันทรที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 



 

 
๔ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๑.๒.๓ รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Intergity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันจันทรท่ี ๑๑ กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๕  

รับรองรายงานการประชุมโดยไมมขีอแกไข - - - 

           ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 

๓.๑ การพิจารณากําหนดสัดสวนจํานวนบทความวิจัย มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร รอบ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) 

เห็นชอบสัดสวนจํานวนบทความวิจัย มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร รอบ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗)  

ตามเสนอ 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

รองอธิการบดีฝายพัฒนา

คุณภาพ/ผอ.สํานักงาน

พัฒนาคุณภาพและบรหิาร

ความเสีย่ง 

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๙๒๗ 

ลว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕ 

๓.๒ การพิจารณาใหไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษสําหรบัผูดํารง

ตําแหนงนิติกร 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๓.๓ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย 

การกําหนด คณุสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และถอดถอน 

หัวหนาภาควิชาและรองหัวหนาภาควิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาตอไป 

- กองการเจาหนาที ่ - 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 

 

การขออนุมัติปรับโครงสรางหนวยงานภายในวิทยาลัยบรูณาการศาสตร เห็นชอบการปรับโครงสรางหนวยงานภายในวิทยาลัย

บูรณาการศาสตร และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลยั

เพ่ือพิจารณาตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๘๕๗ 

ลว. ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕ 



 

 
๕ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒ การขออนุมัติหลักเกณฑการทําบนัทึกขอตกลงสิทธิและการบรหิารจัดการ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใตทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

ระหวางหนวยงานของรัฐกับภาคเอกชน 

มีมติใหนําไปพิจารณาทบทวนใหม เพ่ือใหการจัดทํา

หลักเกณฑมีความชัดเจน ครบถวน ถูกตอง เนื่องจาก

การดําเนินการตามบันทึกขอตกลงสิทธิและการบริหาร

จัดการผลงานวิจัยและนวตักรรม ภายใตทุนสนับสนุน

การวิจัยและนวัตกรรม ระหวางหนวยงานของรัฐกับ

ภาคเอกชน มีรายละเอียดคอนขางมาก  โดยมอบ 

รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและกจิการเพ่ือสังคม 

นําไปพิจารณารวมกับผูเก่ียวของ ประกอบดวย   

   ๑. รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม  

       เปนประธานการหารือ   

   ๒. รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค   

   ๓. รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ      

   ๔. รองอธิการบดีฝายวิเทศสมัพันธ   

   ๕. รองศาสตราจารยณัฐดนัย หาญการสุจรติ   

       คณะอุตสาหกรรมเกษตร       

   ๖. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง 

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

   ๗. ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย 

   ๘. ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 

   ทั้งน้ี ใหจัดทําสรุปเปรียบเทียบการดําเนินการตาม

หลักเกณฑการทําบันทึกขอตกลงสิทธิและการบริหาร

จัดการผลงานวิจัยและนวตักรรม ภายใตทุนสนับสนุน

การวิจัยและนวัตกรรม ระหวางหนวยงานของรัฐกับ

ภาคเอกชน แลวนําเสนอคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) พิจารณาตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

รองอธิการบดีฝานนวัตกรรม

และกิจการเพ่ือสังคม/ 

ผอ.สํานักงานบริการวิชาการ/

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๙๒๘ 

ลว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕ 



 

 
๖ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๓ การขออนมุัติปรับตัวชี้วัดผลการดาํเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เพ่ือการดําเนินงานที่เปนเลิศ ตัวช้ีวัดผลลัพธหมวด ๗ ระดับคณะ  

และมหาวิทยาลัย 

เห็นชอบการปรับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร เพ่ือการดําเนินงานที่เปนเลิศ ตัวชี้วัด

ผลลัพธหมวด ๗ ระดับคณะ และมหาวิทยาลยั และให

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๘๕๙ 

ลว. ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๔ การพิจารณากําหนดคานิยม และวัฒนธรรมองคกร ของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

มีมติใหนํากลับไปพิจารณาทบทวนใหม โดยใหตั้ง

คณะทํางานเพ่ือพิจารณาการกําหนดคานิยม และ

วัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

แลวนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้ง 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

รองอธิการบดีฝายพัฒนา

คุณภาพ/ผอ.สํานักงาน

พัฒนาคุณภาพและบรหิาร

ความเสีย่ง 

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๘๖๔ 

ลว. ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๕ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รอบ ๖ เดือน) 

เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร (รอบ ๖ เดือน) และใหนําเสนอ 

สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๘๕๘ 

ลว. ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๖ การขออนุมัติคาใชจายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาํป

การศึกษา ๒๕๖๔ เปนงบอุดหนุนทั่วไป 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจงมต ิ

ผอ.กองคลัง 

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๘๖๑ 

ลว. ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๗ การขออนุมัติหลักการปรับขึ้นคาเชาและคาสวนกลางโรงอาหารกลาง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

อนุมัติหลักการตามเสนอ จัดทําบันทึกแจงมต ิ

ผอ.สํานักงานทรัพยสิน 

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๘๖๒ 

ลว. ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕ 

๔.๘ การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ

การจายคาตอบแทนสําหรับพี่เลี้ยงเพ่ือใหคําปรึกษาในการทําผลงาน 

ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุมัตติามเสนอ และมีขอเสนอแนะใหปรับอัตรา

คาตอบแทนในขอ ๔(๑) จาก ๓,๐๐๐ บาท เปน 

๑๐,๐๐๐ บาท และขอ ๔(๒) ใหเพ่ิมขอความใน

แนวทางเดียวกับที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยการแตงตั้ง 

พ่ีเลี้ยงและอัตราคาตอบแทนใหคณบดีพิจารณา 

ตามความเหมาะสม 

- กองการเจาหนาที ่ - 



 

 
๗ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๙ การขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และอัตราคาเบี้ยประชุม 

คาสมนาคณุ คาตอบแทน และคาใชจายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ

หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ และโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตร-

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร จํานวน ๔ ฉบับ ดังนี ้

   ๑. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนสิิตโครงการหลักสตูรศึกษาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

โดยใหมีผลใชบังคับกับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

เปนตนไป    

   ๒. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา 

คาเบ้ียประชุม คาสมนาคณุ คาตอบแทน และคาใชจายอื่น ๆ ในการ

บริหารโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิาร

การศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

   ๓. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี-

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยใหมี

ผลใชบังคับกับนิสติท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคปลาย ปการศกึษา ๒๕๖๕ เปนตนไป 

   ๔. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา 

คาเบ้ียประชุม คาสมนาคุณ คาตอบแทน และคาใชจายอื่น ๆ ในการบริหาร

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

อนุมัติรางประกาศกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

และอัตราคาใชจายในการบริหารโครงการพิเศษ  

ทั้ง ๔ ฉบับ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาอนมุัติโครงการพิเศษตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๘๖๐ 

ลว. ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕ 



 

 
๘ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๐ การตอเวลาราชการใหแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รับทราบ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๑๑ การพิจารณาอนุมัติการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ

ประเภทคณาจารยเต็มเวลาที่เกษยีณอายุ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จํานวน ๖ คณะ ๑๒ ราย 

อนุมัตกิารตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลยั  

ทั้ง ๑๒ ราย โดยใหไดรับคาจางและเงนิประจําตําแหนง

จากเงนิงบประมาณ สําหรับคาตอบแทนตําแหนง 

ใหสวนงานเปนผูรบัผดิชอบ 

- กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๑๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกผูสมควรไดรับการแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงผูบริหารฝายสนับสนุน 

รับทราบการคัดเลือก และเห็นชอบผลการคัดเลือก

ผูบริหารฝายสนับสนุน 

- กองการเจาหนาท่ี - 

๔.๑๓ การพิจารณาใหคณะกรรมการคัดเลือกผูบรหิารฝายสนับสนุนระดับ

ผูอํานวยการกอง หัวหนาสาํนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สํานัก  

หรือเทียบเทา ชุดเดิมปฏิบัติหนาทีต่อเนื่อง 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๑๔ การขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ในการขอกําหนดตําแหนง

ระดับชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 

เพ่ิมเตมิ 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๑๕ การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ 

โดยการคัดเลือก จํานวน ๕ ราย 

เห็นชอบตามเสนอ และมอบคณะสถาปตยกรรม

ศาสตรพิจารณาเพิม่คาประสบการณ สาํหรับรายที่ ๒ 

เพ่ือนําเสนอ ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบในครั้งตอไป 

- กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๑๖ การขออนุมัติบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนและชวยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๗ สวนงาน จํานวน ๑๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๑๗ การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ ๒ สวนงาน จํานวน ๔ อัตรา 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 



 

 
๙ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๘ การขออนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบตังิานตอเนื่องตามขอ ๓๕  

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๑๐ ราย 

อนุมัติตามเสนอ และมีขอเสนอใหกองการเจาหนาที่

จัดโครงการพัฒนาการเขาสูตาํหนงทางวิชาการใหกับ

คณาจารยกลุมดังกลาว ทั้งน้ี คาใชจายในการ

ดําเนินการอาจเรยีกเก็บจากสวนงานตนสังกัด 

- กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๑๙ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ตามคณุวุฒ ิ

ที่ไดรับสูงขึ้น ๖ สวนงาน จํานวน ๗ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๐ การขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 

ใหดํารงตําแหนง ในระดับที่สูงข้ึน ๔ สวนงาน จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๑ การขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 

ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ๖ สวนงาน ๙ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๒ การพิจารณาขยายเวลาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย 

ที่บรรจุ โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดเปนกรณี

พิเศษ จํานวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ และใหเขารับการอบรมในหลักสูตร

ของคณะมนุษยศาสตร โดยมอบกองการเจาหนาที่

จัดสงขอมูลอาจารยทีม่ีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

ต่ํากวาเกณฑที่กําหนดใหคณะมนษุยศาสตร เพื่อจัดทาํ

แผนการอบรมตอไป สําหรับคาใชจายใหสวนงาน

รับผิดชอบ 

- กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๓ การขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายไดสายสนับสนุนและ

ชวยวิชาการ ใหดํารงตําแหนงระดบัชํานาญงาน และชํานาญการ  

๕ สวนงาน จํานวน ๑๗ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๔ การขออนุมัติเปล่ียนตาํแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  

จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๕ การขออนุมัติตดัโอนตําแหนงและอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได 

จํานวน ๑๘ อัตรา 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 



 

 
๑๐

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๖ การขออนุมัติหลักการคืนเงนิโครงการมาตรการการลดภาระคาใชจายดาน

การศึกษาของนิสิต ที่ไดรับจากรัฐบาล (กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม) ภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

เห็นชอบในหลักการตามเสนอ และเพ่ือใหการ

พิจารณาของ ก.บ.ม. เปนไปดวยความเรียบรอย  

จึงขอใหกองคลังดําเนินการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ

และสรุปจํานวนเงินที่มหาวิทยาลยัจะตองสงคืน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม แลวนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้ง 

 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ

รองอธิการบดีฝายการเงนิ

และทรัพยสิน/ผอ.กองคลัง 

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๗๘๖๓ 

ลว. ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รับทราบความคืบหนาในการศึกษาตอระดับปรญิญาเอกของพนักงาน

มหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย ที่บรรจุเปนกรณีพิเศษ   

รับทราบ และใหทุกคณะเรงรดัและสงเสริมการศึกษา

ตอไปตามเงื่อนไขและรายงานตอ ก.บ.ม. ในคราวถัดไป 

ทั้งน้ี อาจสนับสนุนใหศึกษาตอในมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตรก็ได 

 

- กองการเจาหนาที ่ - 

๕.๒ รับทราบความคืบหนาการพัฒนาภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงอาจารย ที่บรรจุโดยมผีลการทดสอบภาษาอังกฤษต่ํากวาที่

หลักเกณฑและวิธีการคดัเลือกพนกังานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ 

ประเภทคณาจารยประจํา กําหนดเปนกรณีพเิศษ 

 

รับทราบ  - กองการเจาหนาที ่ - 

๕.๓ รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แยกตามประเภท

แหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ทราบ  - - - 

๕.๔ รายงานผลการติดตามสถานะการใชงานระบบ KUSmartP ดานการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสวนงาน 

 

 

รับทราบ และใหประเมินระบบสรปุปญหาการใชงาน 

และปรับปรุงระบบเพ่ือใหใชงานไดงายขึ้น 

- กองการเจาหนาที ่ - 



 

 
๑๑

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

๖.๑ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร จดัพิธียกยองเชิดชูเกียรตินสิติเกาผูทํา

คุณประโยชนแกสังคมและนําชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี 

ประธาน ก.บ.ม. เปนผูมอบเข็มพระพิรุณทองคํา ยกยองเชิดชูเกียรติ  

เปน “เกษตรกลา” ใหกับนางสาวชนัญญา กาญจนสาขา นายสัตวแพทย

ชํานาญการ ประจําสวนอนรัุกษสัตวปา สํานักบรหิารพ้ืนที่อนุรักษที ่๑ 

(ปราจีนบุรี) กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช นิสิตเกาคณะสัตว

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KU65 VET69 ผูมีความรู

ความสามารถและมีความกลาหาญยิ่งในการนําทีมปฏบิัติการชวยเหลือ

ชีวิตแม-ลูกชางปาที่พลัดตกบอพักทอระบายน้ําบริเวณรอยัลฮลิล รสีอรท 

จังหวัดนครนายก ไดเปนผลสําเร็จจนสามารถกลับไปใชชีวิตในปาไดอยาง

ปลอดภัย 

ทราบ  - - - 

 

จัดทําโดย งานการประชุม กองกลาง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

                  


