
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเป็นประธานงานวันเด็กและวันครู 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ทราบ - - - 

๑.๒ การติดตามความก้าวหน้าการบริหารงานของผู้บริหารที่เข้ารับตําแหน่ง

ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป 

ทราบ - - - 

๑.๓ การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

“สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน” ในวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ฝั่งอาคารศูนย์เรียนรวม ๓ 

ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. 

ทราบ - - - 

๑.๔ การจัดโครงการเสวนาคอนเสิร์ต วัฒนธรรมนําไทย : ไทยนิยม...สู่นิยมไทย 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ โดยคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม 

แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ 

ทราบ - - - 

      ระเบียบวาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

                                    ไม่มี 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 

 

 

การขออนุมัติปิดศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ต่อไป 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๔๒๑๓ 

 ลว. ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑ 



 

 
๒

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

การขออนุมัติการดําเนินการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับคณะ 

เห็นชอบ การดําเนินการนําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ

การดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และให้นําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา ดังนี้ 

   ๑. ให้ทุกคณะใช้ระบบ EdPEx ของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ในการประเมินผลการดําเนินงานตั้งแต่ปี

การศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

   ๒. ให้ยกเว้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) แต่ให้ทุกคณะรายงานข้อมูลพื้นฐาน 

(Common Data Set) บนระบบ CHE QA Online 

   ๓. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์ประเมิน

คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

   ๔. สง่เสริมให้นําเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พัฒนาไปสู่การประเมิน

คุณภาพการศกึษาภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยเตรียม

ความพร้อมผู้บริหาร บุคลากร และทรัพยากรของ

มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๔๒๑๘ 

 ลว. ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑ 

๔.๓ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าตอบแทนการตรวจรายงานผลการดําเนินงาน

ตามเกณฑ์ EdPEx 
อนุมัติตามเสนอ --จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผู้อํานวยการสํานักงาน

ประกันคุณภาพ 

-ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๔๖๗๙ 

 ลว. ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ 



 

 
๓

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าบํารุงรักษาระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (Smart PMS) สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์สมชาย  นําประเสริฐชัย ผู้อํานวยการ

สํานักบริการคอมพิวเตอร์ เสนอที่ประชุมขอถอนวาระนี้

ออกจากระเบียบวาระการประชุม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ 

- - - 

๔.๕ การขออนุมัติหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก. 

-ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๔๖๘๐ 

 ลว. ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ 

๔.๖ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าทดแทน และค่าปรับจากการ

ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และอุปกรณ์ของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน 

-ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๔๖๘๒ 

 ลว. ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ 

๔.๗ การขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพจากภายนอก

ที่มาปฏิบัติงานให้กับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผู้อํานวยการกองกิจการ

นิสิต 

-ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๔๖๘๑ 

 ลว. ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ 

๔.๘ การขออนุมัติโควตาพิเศษในการรับนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเข้าศึกษา 

ในสังกัดคณะในปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รักษาการแทนรองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการ 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๔๒๑๔ 

 ลว. ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑ 

๔.๙ การพิจารณาเลือกคณะกรรมการจรรยาบรรณประเภทผู้แทนบุคลากร เห็นชอบให้ใช้แนวปฏิบัติเดิม โดยมอบสภาพนักงานและ 

กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทนบุคลากร

เป็นกรรมการจรรยาบรรณ 

- - - 



 

 
๔

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๑๐ การพิจารณาอนมุัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่ม

วิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๖ ราย 
อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๑ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๒ ราย 
อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๒ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

ประเภทคณาจารย์ประจําให้ได้รับตามคุณวุฒิ จํานวน ๒ ราย 
อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๓ การขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน ๑ ราย 
อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ให้ได้รับ

ตามคุณวุฒิ จํานวน ๑ ราย 
อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๕ การพิจารณาแก้ไขคําสั่งลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ) เห็นชอบตามเสนอ - - - 

๔.๑๖ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ) เห็นชอบตามเสนอ - - - 

๔.๑๗ การเลือกกรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน แทนตําแหน่งที่ว่าง 
มีมติให้นําไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. วันอังคารที่ 

๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอให้สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล หารือร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ และ

สํานักงานกฎหมาย ในการตรวจสอบคุณสมบัติของ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการวิชาการ 

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ทรงคณุวุฒิภายใน 

(คณาจารย์ประจาํ) ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

- - - 

๔.๑๘ การขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทดสอบ KU-EXITE 

และ TOEIC ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
อนุมัติตามเสนอ -จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผู้อํานวยการสํานักทะเบียน

และประมวลผล 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๔๒๑๗ 

 ลว. ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑ 

๔.๑๙ สํานักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติหลักการใช้ห้องเรียนคณะ

ทดแทนอาคารศูนย์เรียนรวม ๑ ในช่วงเวลาปิดปรับปรุงอาคาร 
อนุมัติตามเสนอ -จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผู้อํานวยการสํานักทะเบียน

และประมวลผล 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๔๒๑๕ 

 ลว. ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑ 



 

 
๕

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และในการประชุมครั้งที่  

๓/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

ผู้บริหารส่วนงาน และเรื่องเกี่ยวกบัการศึกษา ดังนี ้

   สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติดังนี้ 

   ๑. อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารส่วนงาน จํานวน ๒ ส่วนงาน ดังนี้ 

       ๑.๑ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วินัย  พูลศรี ดํารงตําแหน่งในการ

บริหารเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       ๑.๒ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สมชาย  นําประเสริฐชัย ดํารง

ตําแหน่งในการบริหารเป็นผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์  

ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ๒. อนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จํานวน ๒ หลักสูตร  

   ๓. อนุมัติเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา  

(Dual Degree) ระหว่างหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรก์ารประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) และ Master 

Program ของ Ocean University of China สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   ๔. อนุมัติบรรจุรายวิชา ๐๒๗๑๔๑๐๑ การคิดเชิงวิพากษ์และ

สร้างสรรค์ ไว้ในคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   ๕. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๕ หลักสูตร 

 

ทราบ - - - 



 

 
๖

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 

(ต่อ) 

   ๖. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร   

   ๗. อนุมัติปรับปรุงรายวิชา ปิดรายวิชา และใช้รายวิชาร่วม จํานวน  

๗ รายวิชา  

   ๘. อนุมัติปิดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 

ชีวภาพ (ภาคพิเศษ) และโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคพิเศษ) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

   ๙. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี

การศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ จํานวน ๗๖ คน 

    สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติดังนี้ 

   ๑. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน ดํารงตําแหน่ง 

ในการบริหารเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ๒. อนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และอนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ๓. อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑  

   ๔. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร 

   ๕. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร จํานวน ๑๒ หลักสูตร  

   ๖. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา 

   ๗. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ จํานวน ๑,๒๖๖ คน 

    



 

 
๗

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๒  สํานักทะเบียนและประมวลผล นาํเสนอข้อมูลการรับเข้าศึกษาในระบบ 

TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑/๒ 

ทราบ  - - - 

๕.๓ กองคลัง ได้รายงานงบแสดงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจาํเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีบญัชี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ทราบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป -จัดทําบันทึกแจ้งมติ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๔๒๑๖ 

 ลว. ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑ 

๕.๔ รับทราบการกําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

ทราบ - - - 

 จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 


