
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
วันจันทร�ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
งานที่ต*องดําเนินการ ผู*ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ*งให*ที่ประชุมทราบ 

๑.๑ ประกาศแต�งตั้งประธานองคมนตรแีละองคมนตร ี ทราบ  - - - 

๑.๒ ประกาศให&รัฐมนตรีพ&นจากความเป)นรัฐมนตรีและแต�งตั้งรัฐมนตร ี ทราบ  - - - 

๑.๓ ร�างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ&างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม 
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) 

- - - 

๑.๔ 
นโยบายจัดทํางบประมาณรายจ�าย ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม 
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) 

- - - 

๑.๕ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แจ&งการแต�งตั้งรักษาการแทน
ผู&อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คือ 
นายพรศักดิ์  แสนศรี ตั้งแต�วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป)นต&นไป 

ทราบ - - - 

      ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

รับรองรายงานการประชุม โดยไม�มีข&อแก&ไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การขออนุมัติให&ข&าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให&กลับไปดํารง
ตําแหน�งประเภทเดิมระดับเดิม 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๓.๒ การขออนุมัติแต�งตั้งข&าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให&ดํารง
ตําแหน�งสูงขึ้น 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 
 
 

การพิจารณาร�างข&อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ว�าด&วยการลงทุน
และการร�วมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลยั พ.ศ. .... 

เห็นชอบ โดยมีข&อสังเกตและข&อเสนอแนะให&ปรับแก&ไข
ร�างข&อบังคับฯ และมอบสํานักงานกฎหมายดําเนินการ
ปรับแก&ไขร�างข&อบังคับฯ ให&สอดคล&องกับมติที่ประชุม 
ก.บ.ม. แล&วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต�อไป 

-จัดทําบันทึกแจ&งมติเสนอ
กรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลยั 

-ฝKายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
 ๑๐๑๐๒/๕๘๘ 
 ลว. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๐ 



 

 
๒ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
งานที่ต*องดําเนินการ ผู*ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๒ การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการเปLดสอนปรญิญาตรีวิศวกรรมศาสตร�  
ภาคพิเศษ วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร� กําแพงแสน 

เห็นชอบ และให&เสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา
ต�อไป 

-จัดทําบันทึกแจ&งมติ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายวิชาการ  

-ฝKายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
 ๑๐๑๐๒/๒๐๑ 
 ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๓ สํานักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติปรับปรุงแก&ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) 
โดยเพิ่มสถานที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีการใช&หลักสูตรร�วม
ต�างวิทยาเขต จํานวน ๑๐ หลักสตูร ดังนี้ 
   ๑. หลักสตูรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับป<  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ๒. หลักสตูรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ 
การท�องเที่ยว ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๔. หลักสตูรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๖. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ๗. หลักสตูรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๘. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๔  
   ๙. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕  
   ๑๐.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟLสิกส� ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เห็นชอบ และให&เสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา
ต�อไป 

-จัดทําบันทึกแจ&งมติ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายวิชาการ  

-ฝKายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
 ๑๐๑๐๒/๒๐๒ 
 ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด&วยคณะต�าง ๆ ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงอาจารย�ประจําหลักสูตรและ
อาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๔ หลักสูตร ดังนี้  
   ๑. คณะวนศาสตร� ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย�ประจําหลักสตูรและ
อาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวนวัฒน� ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๒. คณะวิศวกรรมศาสตร� ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย�ประจํา
หลักสตูรและอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๓. คณะสังคมศาสตร� ขออนุมตัเิปลี่ยนแปลงอาจารย�ประจําหลักสตูร
และอาจารย�ผู&รับผดิชอบหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสตูร ดังนี้ 
       ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต&
ศึกษา ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕ 
       ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  
ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เห็นชอบ และให&เสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา
ต�อไป 

-จัดทําบันทึกแจ&งมติ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายวิชาการ  

-ฝKายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
 ๑๐๑๐๒/๒๐๓ 
 ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐ 



 

 
๓ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
งานที่ต*องดําเนินการ ผู*ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๔ 
(ต�อ) 

   ๔. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติเปลีย่นแปลงอาจารย�ประจํา
หลักสตูรและอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสตูร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 
       ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ  
ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕ 
       ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๕. คณะวิศวกรรมศาสตร� กําแพงแสน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย�
ประจําหลักสตูรและอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๖. คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย�ประจํา
หลักสตูรและอาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสตูร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้  
       ๑) หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับป<  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
       ๒) หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส� 
ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ๗. คณะวิทยาศาสตร�และวิศวกรรมศาสตร� ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารย�ประจําหลักสตูรและอาจารย�ผู&รับผดิชอบหลักสตูร จํานวน  
๒ หลักสูตร ดังนี้ 
       ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร�ประยุกต� 
ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๔ 
       ๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยี ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๘. คณะศิลปศาสตร�และวิทยาการจัดการ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารย�ประจําหลักสตูรและอาจารย�ผู&รับผดิชอบหลักสตูร จํานวน  
๓ หลักสูตร ดังนี้ 
       ๑) หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับป<  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับป<  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      ๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
ฉบับป< พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 

 
๔ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
งานที่ต*องดําเนินการ ผู*ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๕ คณะเทคนิคการสัตวแพทย� และคณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัต ิ
เปLดรายวิชาใหม� จํานวน ๒ รายวิชา ดังนี้ 
   ๑. คณะเทคนิคการสัตวแพทย� ขออนุมัติเปLดรายวิชา ๐๑๖๐๑๔๓๔ 
ชีววิทยาโมเลกุลทางการพยาบาลสัตว� จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน�วยกิต  
เป)นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลสัตว� 
   ๒. คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปLดรายวิชา ๐๒๐๒๙๔๔๒  
พืชสมุนไพรและการใช&ประโยชน� จํานวน ๓(๓-๐-๖) หน�วยกิต เป)นวิชา
เฉพาะบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร�) สาขาวิชา 
พืชไร�นา 

เห็นชอบ และให&เสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณา
ต�อไป 

-จัดทําบันทึกแจ&งมติ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายวิชาการ  

-ฝKายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
 ๑๐๑๐๒/๒๐๔ 
 ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๖ 
 

การขออนุมัติกําหนดอัตราค�าบํารงุสาขาวิชาและค�าธรรมเนียมรายวิชา 
สําหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การท�องเที่ยว ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร� 

มีมติให&ถอนวาระนี้ออกไปก�อน และมอบสํานักทะเบียน
และประมวลผลนําไปพิจารณาในภาพรวมของ
มหาวิทยาลยั แล&วเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาต�อไป 

-จัดทําบันทึกแจ&งมติ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายวิชาการ และหน�วยงาน
ที่เกี่ยวข&อง 

-ฝKายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
 ๑๐๑๐๒/๑๙๙ 
 ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๗ 
 

การขออนุมัติกําหนดอัตราค�าธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตรา 
ค�าเบี้ยประชุม ค�าสมนาคุณ และค�าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

อนุมัติตามเสนอ - จัดทําประกาศ มก. 
เสนออธิการบดลีงนาม 
จํานวน ๒ ฉบับ 

- ฝKายเลขานุการ ประกาศ มก. 
ลว. ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๘ การขออนุมัติกําหนดอัตราค�าเบี้ยประชุม ค�าสมนาคุณ และค�าตอบแทนอื่น ๆ 
ในการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
โรงแรมและท�องเที่ยว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน (ฉบับที่ ๓) 

อนุมัติตามเสนอ - จัดทําประกาศ มก. 
เสนออธิการบดลีงนาม  

- ฝKายเลขานุการ ประกาศ มก. 
ลว. ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๙ การขออนุมัติกําหนดอัตราค�าใช&จ�ายในการบริหารโครงการสนับสนุน 
การจัดตั้งห&องเรียนวิทยาศาสตร�ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� (โครงการ วมว.มก.) 

อนุมัติตามเสนอ - จัดทําประกาศ มก. 
เสนออธิการบดลีงนาม 

- ฝKายเลขานุการ ประกาศ มก. 
ลว. ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๑๐ การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ “ภาควิชาศิลปาชีพ” เป)น “ภาควิชาอุตสาหกรรม
ท�องเที่ยวและบริการ” คณะมนุษยศาสตร� 

มีมติให&ถอนวาระนี้ออกไปก�อน และขอให&คณะ
มนุษยศาสตร�เสนอข&อมูลความเป)นมาในการจัดตั้ง
ภาควิชาศิลปาชีพ เพื่อเป)นข&อมลูประกอบการพิจารณา
เพิ่มเตมิ แล&วเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้ง 
 

-จัดทําบันทึกแจ&งมตคิณบดี
คณะมนุษยศาสตร�  

-ฝKายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
 ๑๐๑๐๒/๒๐๐ 
 ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐ 



 

 
๕ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
งานที่ต*องดําเนินการ ผู*ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๔.๑๑ สํานักงานประกันคุณภาพ เสนอพิจารณาติดตามแผนพัฒนาปรับปรงุ 
ตามข&อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ป<การศึกษา 
๒๕๕๘ (สปค.๐๑) 

มีมติให&ส�วนงานที่ยังไม�ส�งแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.๐๑) 
ดําเนินการจัดส�งแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.๐๑) ไปยัง
สํานักงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

-จัดทําบันทึกแจ&งมติ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายวิชาการ  

-ฝKายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
 ๑๐๑๐๒/๒๐๖ 
 ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๑๒ สํานักงานประกันคุณภาพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําป<การศึกษา ๒๕๕๘ และเสนอแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําป<การศึกษา ๒๕๕๙ 

รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําป<การศึกษา ๒๕๕๘ และเห็นชอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป<การศึกษา 
๒๕๕๙ ตามเสนอ 

-จัดทําบันทึกแจ&งมติ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายวิชาการ  

-ฝKายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
 ๑๐๑๐๒/๒๐๕ 
 ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๑๓ กองคลัง ขออนุมัติงบประมาณค�าใช&จ�ายงานเกษตรแฟร� ประจําป<  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป)นงบอุดหนุนทั่วไป 

อนุมัติตามเสนอ และมีข&อเสนอแนะให&ขยายพื้นที่การจัด
งานเกษตรแฟร� เพื่อจําหน�ายสินค&าทางการเกษตรที่มิใช�
เชิงพาณิชย� โดยเสนอให&ใช&พื้นที่บริเวณรอบคณะประมง 
และมอบรักษาการแทนรองอธิการบดีฝKายบริหารกิจการ
ภายในรับไปประสานงานกับคณบดีคณะประมงต�อไป 

-จัดทําบันทึกแจ&งมติ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายบริหารกิจการภายใน  

-ฝKายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
 ๑๐๑๐๒/๒๐๗ 
 ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๑๔ การขออนุมัติจ&างและแต�งตั้งบุคคลเป)นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ�มวิชาการ 
ประเภทคณาจารย�ประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๘ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๕ 
 

การขออนุมัติจ&างและแต�งตั้งบุคคลเป)นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช�วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๖ การขออนุมัติกําหนดอัตราค�าจ&างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ�มวิชาการ 
ประเภทคณาจารย�ประจํา ให&ได&รบัตามคุณวุฒิ จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๗ การขออนุมัติกรอบคุณวุฒิและกําหนดอัตราค�าจ&างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและช�วยวิชาการให&ได&รับค�าจ&างตามคุณวุฒิ โดยการคัดเลือก 
จํานวน ๖ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๘ ขออนุมัติปรับอัตราค�าจ&างตามคุณวุฒิและเปลี่ยนตําแหน�งพนักงาน
มหาวิทยาลยั โดยการคัดเลือก จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๙ การขออนุมัติแต�งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช�วยวิชาการ
ให&เข&าสู�ตําแหน�งระดับชํานาญการ จํานวน ๘ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๒๐ 
 

การขออนุมัติเพิ่มวงเงินเบี้ยประกันสุขภาพกลุ�มให&กับพนักงานมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

อนุมัติหลักการตามเสนอ - - - 

๔.๒๑ การจ&างผู&มคีวามรู&ความสามารถพิเศษเป)นอาจารย�ประจําป<งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุมัติตามเสนอ - - - 



 

 
๖ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
งานที่ต*องดําเนินการ ผู*ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

๕.๒๒ การขออนุมัติเปลี่ยนตาํแหน�งและกําหนดอัตราค�าจ&างพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได&ให&ได&รับตามคุณวุฒิสายสนับสนุนและช�วยวิชาการ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๒๓ การขออนุมัติเปลี่ยนตาํแหน�งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได&  
จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๒๔ การขออนุมัติหลักการในการดําเนินการตามผังแม�บทมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� บางเขน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) 

อนุมัติหลักการในการดําเนินการตามผังแม�บทมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� บางเขน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) โดยมี
ข&อสังเกตและข&อเสนอแนะดังนี้ 
   ๑. การวางระบบขนส�งภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมต�อ
กับระบบขนส�งมวลชนของเมือง คือ สถานีรถไฟฟUา BTS  
สายสเีขียวทางถนนพหลโยธิน และสถานีรถไฟฟUาชาน
เมือง SRT สายสีแดงทางถนนวิภาวดีรังสิต เพื่ออํานวย
ความสะดวกให&แก�บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ หากเปLดกว&างให&บุคคลภายนอกใช&บริการได& ขอให&
พิจารณาถึงเรื่องความปลอดภัยด&วย เนื่องจากเป)น
ช�องทางหลักในการผ�านเข&า-ออกมหาวิทยาลัย 
   ๒. การจัดการพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย  
ซึ่งเป)นประเด็นปZญหาหลักของมหาวิทยาลัย ณ ปZจจุบัน 
เนื่องจากในผังแม�บทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บางเขน 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) ไม�ได&ระบุแนวทางการ
ดําเนินการไว& จึงขอให&พิจารณาในเรื่องดังกล�าวด&วย 
   ๓. การจัดการทรัพยากรน้ํา เสนอแนะว�าควรปรับปรุง
คูน้ําทุกแห�งภายในมหาวิทยาลัยให&สามารถเชื่อมต�อกัน
ได& เพื่อให&น้ําไหลเวียนได&สะดวกและเข&าสู�ระบบบําบัดน้ํา
เสียกลางได&ครบถ&วน 

-จัดทําบันทึกแจ&งมติ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร�
และสื่อสารองค�กร 

-ฝKายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
 ๑๐๑๐๒/๒๓๔ 
 ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๒๕ การขออนุมัติหลักการให&ความช�วยเหลือนิสิตประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต& 
ป< พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุมัติหลักการให&ความช�วยเหลือนิสิตประสบภัยพิบัต ิ
ในพื้นที่ภาคใต& ป< พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 

-จัดทําบันทึกแจ&งมติ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายกิจการนิสิต  

-ฝKายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
 ๑๐๑๐๒/๒๓๕ 
 ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐ 
 
 



 

 
๗ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
งานที่ต*องดําเนินการ ผู*ปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
๕.๑ รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ทราบ  - - - 

๕.๒ ปฏิทินงานพิธีการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ประจําป<บัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ - - - 

๕.๓ กําหนดการประชุม และวันปLดรับเรื่องเข&าวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ประจําป<บัญชี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ทราบ  - - - 

๕.๔ ผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Rankings ประจําป< 
ค.ศ. ๒๐๑๖ 

ทราบ - - - 

๕.๕ การบรรยายพิเศษ “มหาวิทยาลัยในโลกของเศรษฐกิจดิจิตอล” ทราบ  - - - 

๕.๖ รายงานการจัดซื้อจัดจ&างรายจ�ายงบลงทุนประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบ - - - 

๕.๗ ขั้นตอนการรับ-จ�ายเงิน โครงการพัฒนาวิชาการ ที่ปรับปรุงใหม� ทราบ -จัดทําบันทึกแจ&งมติ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝKายการเงิน  

-ฝKายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
 ๑๐๑๐๒/๔๐๒ 
 ลว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  

๖.๑ กําหนดการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันจันทร�ที่ ๖ กุมภาพันธ� 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารศูนย�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
วิทยาเขตกําแพงแสน  และก�อนเริ่มการประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น. วิทยาเขต
กําแพงแสน โดยภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน กําหนดจัดพิธีรับ
มอบโรงเรือนเลี้ยงไก�เนื้อระบบอุตสาหกรรม จากเครือซันกรุqป 

ทราบ  - - - 

๖.๒ การจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๕ ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม 
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) 

- - - 

๖.๓ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนานิสิต  
สู�การพัฒนาคนไทย สู� Thailand ๔.๐ 

ทราบ (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม 
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) 

- - - 

ข�อมูล : กองกลาง  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*านAccount Nontri 


