
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที ่๙/๒๕๖๕ 

วันจันทรที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ                                

๑ ขอใหทุกสวนงานนําตราสญัลักษณ ๘๐ ป มก. ไปใชในการจัดโครงการ/

กิจกรรมตาง ๆ และเปนสวนหนึ่งขององคประกอบในการจัดทําของที่

ระลึกในโอกาสดังกลาว 

ทราบ - - - 

๒ การสงเสริมและสนับสนุนนสิิตนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ขอใหทุกคณะติดตามและใหความชวยเหลือเรื่องการศึกษา เพ่ือใหนิสิต

สําเรจ็การศึกษาไดตามแผนการเรยีน และขอใหสํานักการกีฬาจัดทําระบบ

ติดตามและประสานงานในการใหความชวยเหลือนสิติท่ีประสบปญหาใน

เรื่องตาง ๆ เชน ทุนการศึกษา การเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนนสิิตที่ไดสรางช่ือเสียงทางดานการกีฬาใหแกมหาวิทยาลัย 

    

๓ ขอใหฝายกิจการนสิิตสนับสนุนกิจกรรมของนิสติชมรมโขนละคอน ชมรม

ดนตรไีทย และชมรมนาฏศลิปไทย ซึ่งสามารถพัฒนาสูการแสดงในเวที

ระดับชาตไิดตอไป 

    

๔ เมื่อวันเสารที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา คณะ

มนุษยศาสตรไดจัดแสดงคอนเสริต Piano Extravaganza in Honor of 

Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother’s 90th Birthday 

ซึ่งเปนการแสดงคอนเสิรตเปยโนครั้งแรกของคณะมนุษยศาสตร รวมกับ 

วงดุรยิางคเครื่องลมแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือเฉลมิพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม ๙๐ พรรษา 

    



 

 
๒ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๕ ผลการจัดอันดับ QS Ranking ในกลุมเกษตร กลุมสัตวแพทย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ไดคะแนน Academic Reputation อยูใน

อันดับที่ ๓๗๐ Employer Reputation ประมาณ ๓๗๐-๓๘๐ และ 

International ratio Citations อยูลําดับที่ ๑,๑๐๐ - ๑,๒๐๐ สําหรบั 

Impact Ranking อยูอันดับที่ ๑๐๐ ทั้งน้ี ขอใหรองอธิการบดีฝายพฒันา

คุณภาพพิจารณายุทธศาสตรเชิงรุกเพ่ือยกอันดับโลกของมหาวิทยาลัย

ตอไป 

    

      ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจงใหทราบ  

๑.๒.๑ มติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเกี่ยวกับฐานขอมูลรายช่ือ

หนวยงานตางประเทศ เพ่ือทําหนาที่หนวยงานประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับอุดมศึกษา 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ ขอเชิญเขารวมประกวด “Ombudsman Awards” รางวัลแหงคุณคา

องคกรพัฒนาสรางสรรคสังคม ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๓ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ 

เมื่อวันจันทรที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๔ เปลี่ยนแปลงกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที ่๑๐/๒๕๖๕ จากเดิมวันที่ ๑๐ ตลุาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันจันทรที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

รับรองรายงานการประชุมโดยไมมขีอแกไข - - - 

           ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 

๓.๑ การขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ โดยการคัดเลือก  

ใหไดรับคาประสบการณ ราย Mr. Sigit Dwiananto Arifwidodo 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 



 

 
๓ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 

 

การขออนุมัติปรับโครงสรางหนวยงานภายในคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาการจัดการ 

เห็นชอบการปรับโครงสรางหนวยงานภายใน 

คณะศลิปศาสตรและวิทยาการจัดการ และใหนําเสนอ 

สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๙๒๐๐ 

ลว. ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๒ การขออนุมัติจัดตั้งสถาบันเทควันโดแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

KU Taekwondo Academy (KUTA) 

เห็นชอบการจัดตั้งสถาบันเทควันโดแหงมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร (KU Taekwondo Academy : KUTA) 

เปนหนวยงานที่ไมกําหนดสถานภาพและไมแบง

หนวยงานภายใน อยูภายใตการกํากับดูแลของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และมอบกองแผนงาน

ปรับแกไขรายงานการวิเคราะหการเสนอขอจัดตั้ง

สถาบันเทควันโดแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

ตามขอเสนอแนะของ ก.บ.ม. กอนนําเสนอสภา

มหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาตอไป ดงันี ้

   ๑. ปรับแกไขโครงสรางการบรหิารอัตรากําลัง

สถาบันเทควันโดแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

ในแผนภูมิที่ ๒ โดยใหระบุกรอบโครงสราง ดังน้ี  

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

  ประธานคณะกรรมการ 

- รองอธิการบดี จํานวน ๓ คน  กรรมการ 

- ผูทรงคณุวุฒิภายนอก จํานวน ๓ คน  กรรมการ 

- คณบดี  จํานวน ๑ คน  กรรมการ 

- ผูอํานวยการสถาบันเทควันโดแหงมหาวิทยาลัย 

  เกษตรศาสตร  กรรมการและเลขานุการ 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

ผอ.กองแผนงาน 

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๙๒๑๒ 

ลว. ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๕ 



 

 
๔ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒ 

(ตอ) 

 ๒. เพ่ิมเติมภารกิจดานการเงนิ พัสดุ และแผน ของ

สถาบันเทควันโดแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรใหมี

ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

  ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๓ การขออนุมัติยกเลิกระเบียบวาดวยการบริหารศูนยนานาชาติสริินธร  

เพ่ือการวิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เห็นชอบการยกเลิกระเบียบวาดวยการบริหาร 

ศูนยนานาชาติสริินธร เพื่อการวิจยั พัฒนา และ

ถายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหนําเสนอ 

สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาตอไป 

จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกที ่อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๙๒๑๑ 

ลว. ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๔ การขออนุมัติหลักการใชพ้ืนที่ราชพัสดุแปลงพ้ืนท่ีวางบริเวณมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน ๔ แปลง 

อนุมัติหลักการใชพื้นที่พัสดุฯ แปลงพื้นท่ีวางบริเวณ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

จํานวน ๔ แปลง ตามหนังสือสําคัญที่หลวง นฐ ๐๑๘๙ 

เลขที่ นฐ ๐๑๑๘ เลขที่ นฐ ๐๑๒๗ และ เลขท่ี  

นฐ ๐๑๑๙ เพ่ือใชประโยชนในเชิงพาณิชย และเปน

พ้ืนท่ีสําหรับจัดตั้ง Agriculture and Food 

innovation Park เพ่ือรองรับ BCG Innovation Park 

ตามเสนอ  

จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

รองอธิการบดีวิทยาเขต

กําแพงแสน/ผอ.สํานักงาน

วิทยาเขตกําแพงแสน 

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๙๓๒๖ 

ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๕ การขออนุมัติยกเลิกการกําหนดอตัราคาเชาเต็นทเพ่ือใชในการจัด 

งานพิธีตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดลีงนาม 

-แจงเวียนผานระบบ 

https://eoffice.ku.ac.th 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๕๔๐ 

๔.๖ การขออนุมัติกําหนดอตัราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคณุ คาตอบแทน  

และคาใชจายอื่น ๆ ในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารโครงการ 

และคณะกรรมการภายใตโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดลีงนาม 

-แจงเวียนผานระบบ 

https://eoffice.ku.ac.th 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๕๔๒ 

ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕ 



 

 
๕ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๗ การขออนุมัติกําหนดอตัราคาธรรมเนียมประกันสุขภาพสาํหรับนสิิต

ตางชาติ และคาสวนตางจดัเก็บเปนเงินรายไดของโครงการจัดตั้งวิทยาลัย

นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดลีงนาม 

-แจงเวียนผานระบบ 

https://eoffice.ku.ac.th 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๕๔๑ 

ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๘ การขออนุมัติโครงการเรียนลวงหนาระดับบณัฑติศึกษา และกําหนด

หลักเกณฑการเปดรับนิสติ/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี เขาศึกษาใน

โครงการเรียนลวงหนาระดับบณัฑติศึกษา การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษา และการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษา โครงการเรียนลวงหนา

ระดับบัณฑติศกึษา ทั้งนี้ ไดจัดทํารางประกาศ จํานวน ๓ ฉบับ มาเพ่ือ

พิจารณา ดังนี้   

   ๑. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง โครงการเรียน

ลวงหนาระดับบัณฑิตศึกษา และกาํหนดหลักเกณฑการเปดรับนสิติ/

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี เขาศึกษาในโครงการเรียนลวงหนาระดับ

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   ๒. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาในโครงการเรยีนลวงหนาระดับบณัฑติศึกษา ภาคปกติ  

และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

   ๓. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การจัดสรร

คาธรรมเนียมการศึกษา โครงการเรียนลวงหนาระดับบณัฑติศึกษา  

ภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดลีงนาม 

-แจงเวียนผานระบบ 

https://eoffice.ku.ac.th 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๕๔๓, 

๑๕๔๔, ๑๕๔๕ 

ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕ 



 

 
๖ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๙ การขออนุมัติกําหนดอตัราคาธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตราคา

เบ้ียประชุม คาสมนาคุณ คาตอบแทน และคาใชจายอื่น ๆ ในการบริหาร

โครงการหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการ

จัดการอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก. 

เสนออธิการบดลีงนาม 

-แจงเวียนผานระบบ 

https://eoffice.ku.ac.th 

ฝายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕ 

-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/ว ๑๕๔๖, 

๑๕๔๗ 

ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕ 

๔.๑๐ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วาดวยคณะกรรมการประจาํสวนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มีมติมอบสวนงานนํากลับไปทบทวนและรับฟง

ขอเสนอแนะจากบุคลากรในสวนงาน โดยให 

กองการเจาหนาที่ สํานักงานกฎหมาย เชิญประชุม 

ผูบริหารสวนงานใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

และละนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาตอไป 

- กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๑๑ การขออนุมัติการตอสญัญาจางพนกังานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการประเภท

คณาจารย เตม็เวลาที่เกษียณอายุ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม) 

จํานวน ๑ ราย 

มีมตอินุมติัการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

โดยใหไดรับคาจางและเงินประจําตําแหนงจากเงนิ

งบประมาณ สําหรับคาตอบแทนตาํแหนงใหสวนงาน

เปนผูรับผิดชอบ 

- กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๑๒ การเลือกผูแทน ก.บ.ม. เพ่ือเสนอชื่อเปนกรรมการสรรหาผูบรหิารสวนงาน 

สวนงานละ ๒ คน ดังน้ี 

   ๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

   ๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ศรรีาชา 

   ๓. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

   ๔. คณบดีวิทยาลัยบรูณาการศาสตร  

มีมติเลือกผูแทน ก.บ.ม. เปนกรรมการสรรหาผูบริหาร

สวนงาน ดังนี ้

   ๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา ผูแทน ก.บ.ม. 

ไดแก  

       ๑.๑ รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 

       ๑.๒ คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

   ๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ศรรีาชา ผูแทน ก.บ.ม. 

ไดแก  

       ๒.๑ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา 

       ๒.๒ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

- กองการเจาหนาที ่ - 



 

 
๗ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๒ 

(ตอ) 

    ๓. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

ผูแทน ก.บ.ม. ไดแก 

       ๓.๑ รองอธิการบดีฝายวิจัยและสรางสรรค 

       ๓.๒ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

   ๔. คณบดีวิทยาลัยบรูณาการศาสตร ผูแทน ก.บ.ม. 

ไดแก ๔.๑ รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยดีิจิทัล 

        ๔.๒ คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 

   

๔.๑๓ การขออนุมัติการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย ประจําป

บัญชี พ.ศ. ๒๕๖๖ จาํนวน ๔๕ อัตรา 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๑๔ การขออนุมัติแตงตั้งศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting Professor)  

จํานวน ๑ อัตรา 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๑๕ การขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวชิาการ 

โดยการคัดเลือก จํานวน ๑๐ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๑๖ การขออนุมัติบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

และชวยวิชาการ โดยการคดัเลือก จํานวน ๓๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ สําหรับรายที่ ๒๕ นางสาวพิชญาภา 

คณานุรักษ แกไขสาขาวิชาเปน “เทคโนโลยีทาง

อาหาร”  

- กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๑๗ การขออนุมัติบรรจุผูมีความรูและประสบการณเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลยั กลุมวิชาการ ประเภทคณาจารยประจํา จํานวน ๑ ราย 

มีมตอินุมติัการบรรจุตามเสนอ และมอบให 

คณะศึกษาศาสตรพิจารณากําหนดอัตราคาจาง

เพ่ิมเตมิจากรายไดสวนงาน เสนอ ก.บ.ม. พิจารณา 

ในการประชุมครั้งตอไป 

- กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๑๘ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ตามคณุวุฒิ 

ที่ไดรับสูงขึ้น ๕ สวนงาน จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๑๙ การขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 

ใหดํารงตําแหนง ในระดับที่สูงข้ึน ๕ สวนงาน จํานวน ๖ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 



 

 
๘ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๐ การขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย โดยการคัดเลือก 

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๑ การขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมวิชาการ ประเภท

คณาจารยโรงเรียนสาธิต ใหดาํรงตําแหนงระดับชํานาญการ  

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๒ การขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 

ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ๓ สวนงาน จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๓ การขออนุมัติเปล่ียนตาํแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ราย อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๔ การขออนุมัติตดัโอนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ สวนงาน อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๕ การขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายไดกลุมวิชาการ  

ประเภทคณาจารย โรงเรยีนสาธติใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ 

จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๖ การขออนุมัติแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายไดสายสนับสนุนและ

ชวยวิชาการ ใหดํารงตําแหนงระดบัชํานาญงานและชํานาญการ  

๘ สวนงาน จํานวน ๒๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๗ การขออนุมัติกําหนดคาตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได 

กลุมวิชาการ ประเภทคณาจารยประจํา สังกัดคณะศิลปศาสตรและ 

วิทยาศาสตร 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๒๘ การขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตาํแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย 

เงนิรายได จํานวน ๑ ราย 

มีมตไิมรับพิจารณา หากสํานักงานวิทยาเขต 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความจําเปน 

ในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตําแหนง

เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป ใหดําเนินการตาม

หลักเกณฑการจางพนักงานมหาวทิยาลัยเงินรายได 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

- กองการเจาหนาที ่ - 



 

 
๙ 

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒๙ การขออนุมัติตดัโอนตําแหนงและอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยและ

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได จํานวน ๑ อัตรา 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๓๐ การพิจารณาเลือกผูบริหารเปนคณะกรรมการคัดเลือกผูบริหารฝายสนับสนุน 

จํานวน ๓ หนวยงาน ดังน้ี 

   ๑. กองบริหารการกีฬา ทองเท่ียว และศลิปวัฒนธรรม 

   ๒. สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

   ๓. สํานักงานบริหารจัดการทรพัยากรการเรียนรู 

เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูบริหาร 

ฝายสนบัสนุน จํานวน ๓ หนวยงาน ดังน้ี 

๑. กองบริหารการกีฬา ทองเที่ยว และศลิปวัฒนธรรม    

  ประกอบดวย 

  ประธานกรรมการ 

   ๑) รองอธกิารบดีฝายกจิการนสิิตและพัฒนาอยางย่ังยนื 

   กรรมการ 

   ๒) รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน   

   ๓) คณบดีคณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร        

   ๔) คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 

   ๕) ผูอํานวยการสาํนักงานมหาวทิยาลัย 

   เลขานุการ 

   ๖) ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่    

๒. สถานพยาบาลมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

    วิทยาเขตกําแพงแสน ประกอบดวย  

ประธานกรรมการ 

   ๑) รองอธิการบดีฝายบริหาร 

   กรรมการ 

   ๒) รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน   

   ๓) คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร        

   ๔) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 

   ๕) ผูอํานวยการสาํนักงานมหาวทิยาลัย 

   เลขานุการ 

   ๖) ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่    

- กองการเจาหนาที ่ - 



 

 
๑๐

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๓๐ 

(ตอ) 

    ๓. สํานักงานบริหารจัดการทรพัยากรการเรียนรู 

ประกอบดวย 

   ประธานกรรมการ 

   ๑) รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

   กรรมการ 

   ๒) รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน   

   ๓) ผูอํานวยการสาํนักหอสมุด        

   ๔) ผูอํานวยการสาํนักสงเสริมและฝกอบรม    

       กําแพงแสน 

   ๕) ผูอํานวยการสาํนักงานมหาวทิยาลัย 

   เลขานุการ 

   ๖) ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่    

   

๔.๓๑ การขออนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบตัิงานตอเนื่องตามขอ ๓๕  

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๔๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๓๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกผูสมควรไดรับการแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนง ผูบริหารฝายสนบัสนุน ดังนี ้

   ๑. ตําแหนงท่ีผูสมัครผานการคดัเลือก 

       ๑.๑ ผูอํานวยการสถานพยาบาล 

             พ.ต.ท.ปรีชา  รุงศักดิ์แสงมณ ี

             ตําแหนง แพทยชํานาญการพิเศษ สังกัดสถานพยาบาล 

       ๑.๒ ผูอํานวยการกองคลัง 

             นางอายนางศ  แซลี้  

             ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สังกัดกองคลัง 

รับทราบการดําเนินการ และเห็นชอบผลการคดัเลือก - กองการเจาหนาที ่ - 



 

 
๑๑

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๓๒ 

(ตอ) 

       ๑.๓ หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะสตัวแพทยศาสตร 

             นางฐิตารีย  ดิฐไชยพงศ  

             ตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไปชํานาญการ สังกัด  

             คณะสัตวแพทยศาสตร 

   ๒. ตําแหนงท่ีไมมผูีสมัคร 

       ๒.๑ หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดลอม 

    

๔.๓๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกผูบริหารฝายสนับสนนุ

ตําแหนงผูอํานวยการ สํานักงานวทิยาเขตกําแพงแสน ไดแก นายอกุฤษฏ 

มนูจันทรัถ  พนักงานมหาวิทยาลยัที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ 

 

เห็นชอบผลการคัดเลือก - กองการเจาหนาที ่ - 

๔.๓๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้น

เงนิเดือนประจําป และเงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลยั 

ที่ไดรับอนุมัติใหลาไปปฏบิัติการวจิัย ทั้งนี้ ไดจัดทํารางประกาศ 

จํานวน ๒ ฉบับ ประกอบดวย 

   ๑. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการการเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) 

   ๒. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ  

การเบิกจายเงินประจาํตําแหนง และคาตอบแทน ตําแหนงประเภท

ผูบริหาร และตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)  

 

มีขอเสนอแนะกรณีการไปทาํวิจัยทีเ่ปนการสรางเครือขาย 

ความรวมมือระหวางประเทศ สรางผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมทีม่คีุณภาพของมหาวิทยาลัย ถือเปนการไป

ปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วาดวยการใหบุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของ

มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใหมีการจัดทําสัญญา

ผูกพันกับมหาวิทยาลัยในระหวางการไปปฏิบัติงาน 

และมมีติมอบใหสวนงานพิจารณาดําเนินการตาม

ระเบียบตอไป 

- กองการเจาหนาที ่ - 



 

 
๑๒

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๓๕ การขอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วาดวยการกําหนด

คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และถอดถอนผูบริหารสวนงาน 

จํานวน ๒ ฉบับ ดังน้ี 

   ๑. แกไขขอบังคับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วาดวยการกําหนด

คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ๒. แกไขขอบังคับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วาดวยการกําหนด

คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการและ 

รองผูอํานวยการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ 

   ๑. (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วาดวยการกําหนดคณุสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง 

และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.....  

โดยใหแกไขความในขอ ๙.๑.๕ วรรคหก (๒) ดังน้ี 

“เปนผูปฏิบตัิงานในคณะ หรือวิทยาลัยมาแลวไมนอย

กวาหาปนับถึงวันเลือกผูแทน กรณขีองผูปฏิบัติใน

คณะหรือวิทยาลยัซึ่งจัดตั้งนอยกวาหาป ใหนับเวลา

ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในสวนงานเดิมรวมดวยได”   

   ๒. (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วาดวยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง 

และถอดถอนผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.... โดยใหแกไขความในขอ ๙.๑.๕ 

วรรคหก (๒) ดังนี้ “เปนผูปฏิบัติงานในสถาบัน  

หรือสํานักมาแลวไมนอยกวาหาปนับถึงวันเลือกผูแทน 

กรณขีองผูปฏิบัติในสถาบันหรือสํานักซึ่งจัดตั้งนอยกวา

หาป ใหนับเวลาปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในสวนงาน

เดิมรวมดวยได”    

จัดทําบันทึกแจงมต ิ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 

๐๒๐๑/๙๓๒๗ 

ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รายงานสรุปความกาวหนาโครงการผลิตบณัฑติพันธุใหมเพ่ือสรางกําลังคน

ที่มีสมรรถนะสูง สําหรบัอุตสาหกรรม New Growth Engine ตาม

นโยบาย Thailand ๔.๐ 

รับทราบ  - กองการเจาหนาที ่ - 

๕.๒ โครงการประกวดผลงานดานความย่ังยืน (SDGs) มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ทราบ  - กองการเจาหนาที ่ - 



 

 
๑๓

วาระท่ี เร่ือง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๕.๓ รายงานงบประมาณวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แยกตามประเภท

แหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณทีไ่ดรบัการ

พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามกรอบการสนับสนุน

งานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

ทราบ  - - - 

๕.๔ รับทราบความคืบหนาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย 

ที่บรรจุโดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษต่ํากวาที่หลักเกณฑกําหนด  

เปนกรณีพิเศษ จํานวน ๔ ราย 

รับทราบ  - กองการเจาหนาที ่ - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

               ไมมี 

 

จัดทําโดย งานการประชุม กองกลาง 

                  


