
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทราบ 
๑.๑.๑ ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบและขอความร่วมมือทุกส่วนงานพิจารณา

ดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

   ๑. การกรอกข้อมูล มคอ. ในระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา  

(KU-ISEA) 

   ๒. การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และหลักสูตรแบบใหม่ ตลอดจน

รูปแบบการวิจัย และการบริการวิชาการแบบใหม่ เพื่อรองรับการจัดตั้ง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

   ๓. การพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนการสอน ควรนําแนวคิด 

Sandbox มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

   ๔. การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการ

พัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชาทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) การจัดการเรียน

การสอนออนไลน ์(Online Learning) ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

   ๕. การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้าง ขอให้ผู้บริหารทุกส่วนงานกํากับติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย

ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

   ๖. การส่งเสริมแนวคิดเรื่อง Digital Mindset Internationalization 

Mindset และ Green Mindset ให้แก่บุคลากรและนิสิต เพื่อขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

   ๗. การส่งเสริมการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ  

ในวารสารระดับนานาชาติ 

ทราบ - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

       ๑.๒  เรือ่งที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ 

๑.๒.๑ การขอความร่วมมือปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ

หรืออุตสาหกรรมยาสูบ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ทราบ - - - 

๑.๒.๒ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กําหนดหน่วยงานอื่น

ของรัฐที่อยู่ในกํากับขอของฝ่ายบริหาร 

ทราบ - - - 

      ระเบียบวาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

 เสนอขอแก้ไขรายงานการประชมุ หน้าที่ ๒๐ วาระที่ 

๔.๑๓ ย่อหน้าที่ ๒ (รายละเอียดตามรายงานการ

ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒) 

   แล้วรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  

วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ได้แก้ไข 

- - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑ การพิจารณาร่างข้อบังคับ และประกาศเกี่ยวกับการวิจัยของสถาบันวิจัย

และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี ้

   ๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร

ทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ 

และอัตราค่าอํานวยการโครงการวิจัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหาร

โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มีมติดังนี้ 

   ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้นําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

   ๒. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าอํานวยการ

โครงการวิจัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหาร

โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โดยให้ปรับแก้ไขอัตราการจ้างเหมานิสิตช่วยงานวิจัย

ในข้อ ๑.๑ 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

๑๐๑๐๒/๔๗๓๕ 

ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒ 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๓.๑ 

(ต่อ) 

  (รายละเอียดตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒) 

   ทั้งนี้ ให้ดําเนินการออกประกาศ เมื่อสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร

ทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

พ.ศ. ๒๕๖๒ แลว้ 

   

๓.๒ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งการจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา 

อนุมัติตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 

 

การพิจารณาร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 

   ๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกําหนด

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี 

พ.ศ. ....  

   ๒. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกําหนด

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อํานวยการและ 

รองผู้อํานวยการ พ.ศ. .... 

พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในสาระสําคัญของร่างข้อบังคับ

ทั้งสองฉบับ เนื่องจากยังคงไว้ซึ่งหลักการของการ 

สรรหาผู้บริหารส่วนงานโดยวิธีการสมัคร การมีส่วน

ร่วมของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร และการมีองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการสรรหา ทั้งจากภายในองค์กรและ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  โดยมีการลดขั้นตอน 

การดําเนินงานลง ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่าง

กว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพื่อเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณา (รายละเอียดตามรายงาน 

การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒) 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน/

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

๑๐๑๐๒/๔๗๓๖ 

ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๒ 

 

การขออนุมัติใช้เงินสะสมของวิทยาเขตกําแพงแสนสมทบโครงการก่อสร้าง

อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา 

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

๑๐๑๐๒/๔๕๖๙ 

ลว. ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒ 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

 ๔.๓    ด้วย รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ กรรมการ

สภามหาวิทยาลัย ประเภท คณาจารย์ประจํา ได้มีข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายเกี่ยวกับการปรับลดขั้นตอนการทํางานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้

การทํางานมีความรวดเร็วขึ้น และมีการกําหนดเวลาแล้วเสร็จทุกขั้นตอน  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอแนะของ รองศาสตราจารย์  

นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท

คณาจารย์ประจํา  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิการบดี 

ฝ่ายประกันคุณภาพรับไปดําเนินการ โดยให้ตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อ

พิจารณาเสนอรูปแบบและแนวทางการปรับลดขั้นตอนการทํางานของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป 

รับทราบ - - - 

๔.๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ในการดําเนินการโครงการนําร่องการจัดการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ 

เห็นชอบให้โครงการนําร่องการจดัการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ  

ใช้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 

และค่าบริหารจัดการอื่น ๆ ในการดําเนินการโครงการ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนด

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๐ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

๑๐๑๐๒/๔๕๗๐ 

ลว. ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๕ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) 

คณะบริหารธุรกิจ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

๑๐๑๐๒/๔๗๓๘ 

ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒ 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๖ การขออนุมัติปรับแก้ไขประกาศฯ กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายสําหรับนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมนิสิต 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กิจการภายใน/ 

ผอ.กองกิจการนิสิต/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

๑๐๑๐๒/๔๗๓๗ 

ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๗ การพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนั 

อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 

๔.๘ การพิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภท

คณาจารย์เต็มเวลาที่เกษียณอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 

๔.๙ การพิจารณาอนมุัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๑๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 

๔.๑๐ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๑๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 

๔.๑๑ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท

คณาจารย์ประจําเต็มเวลาและประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต  

ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จํานวน ๑๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 

๔.๑๒ การพิจารณาขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงาน

มหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 

๔.๑๓ การพิจารณาขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยโดยการคัดเลือก  

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 

๔.๑๔ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มอํานวยการ จํานวน ๑ ราย อนุมัติตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 

๔.๑๕ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๖ ราย อนุมัติตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๑๖ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายวิชาการ  

จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 

๔.๑๗ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๒ ราย อนุมัติตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 

๔.๑๘ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)  

จํานวน ๑ ราย 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รับทราบมติรับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

และครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ดังนี ้

   ๑. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหาร 

ออกระเบียบ เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงาน และ 

การอนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ดังนี้       

       ๑. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ อนุชัย  

ภิญโญภูมิมินทร์ ดํารงตําแหน่งในการบริหาร เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขต

กําแพงแสน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

       ๒. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัย ดําเนตร ดํารงตําแหน่ง

ในการบริหารเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี 

       ๓. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สถาพร เชื้อเพ็ง ดํารงตําแหน่งใน

การบริหารเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี  

       ๔. อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสํานักงานเลขานุการ  

คณะสิ่งแวดล้อม  

ทราบ - - - 



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 

(ต่อ) 

       ๕. อนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จํานวน ๒ หลักสูตร 

       ๖. อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  

       ๗. อนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอนสองปริญญา (Dual Degree 

Program) ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดิน

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กับ Master of Science 

Program in Environmental Science, Graduate School, 

University of the Philippines Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

       ๘. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร จํานวน ๑๑ หลักสูตร  

       ๙. อนุมัติให้เปิดชุดวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะเลือกสําหรับหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จํานวน ๒ ชุดวิชา 

       ๑๐. อนุมัติให้ปรับปรุงรายวิชา ๐๔๒๕๑๓๒๘ การออกแบบ

โครงสร้างไม้และเหล็ก     

       ๑๑. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ยกเลิกการใช้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

       ๑๒. อนุมัติให้แก้ไขการพิมพ์ผิดรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

      ๑๓. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ จํานวน ๖๐ คน 

    



 

 
๘

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 

(ต่อ) 

       ๑๔. เห็นชอบผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ผ่าน

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๑ ราย คือ คณะบริหารธุรกิจ 

ตําแหน่งศาสตราจารย์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด จํานวน ๒ ราย 

คือ คณะเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอนุมัติกําหนดตําแหน่ง 

และแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๑ ราย  

รองศาสตราจารย์ ๑๐ ราย และศาสตราจารย์ ๑ ราย รวมจํานวน  

๒๒ ราย ตั้งแต่วันที่คณะรับเรื่อง 

   ๒. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับ

การศึกษา และการอนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

       ๑. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร จํานวน ๑๙ หลักสูตร  

       ๒. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ยกเลิกอาจารย์ประจํา

หลักสูตรใช้ร่วม จํานวน ๓ หลักสูตร  

       ๓. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕ จํานวน ๓๒๕ คน 

       ๔. เห็นชอบผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ไม่ผ่านตาม

เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๑ ราย คือ คณะศึกษาศาสตร์ ตําแหน่ง

ศาสตราจารย์ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด จํานวน ๒ ราย คือ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเกษตร กําแพงแสน และอนุมัติกําหนด

ตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๙ ราย 

รองศาสตราจารย์ ๖ ราย และศาสตราจารย์ ๗ ราย รวมจํานวน ๓๒ ราย 

ตั้งแต่วันที่คณะรับเรื่อง    

    



 

 
๙

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๒ การตรวจสอบรายงานการเงิน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๕๙  พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ และค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

รับทราบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

๑๐๑๐๒/๔๕๖๘ 

ลว. ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒ 

๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจําปีบัญชี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ ๑๒ เดือน) 

ทราบ - - - 

๕.๔ รายงานความก้าวหน้าการจัดทําข้อมูล มคอ.๓/๔ และ มคอ.๕/๖  

ในระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา 

ทราบ - - - 

๕.๕ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ  

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ปีที่ ๒) 

รับทราบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้

ประโยชน์อาคารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ภาคต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ปีที่ ๒) และให้นําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

๑๐๑๐๒/๔๕๖๗ 

ลว. ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒ 

๕.๖ รายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการจรรยาบรรณ กรณีอาจารย์

ผู้สอนไม่ส่งหรือแก้ไขคะแนนตามเวลาที่กําหนด ในปฏิทินการศึกษา  

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
๖.๑ รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน แจ้งผลการประชุมผู้ดําเนินการงบการเงนิของ

ทุกส่วนงาน เกี่ยวกับปัญหาการจัดทํางบการเงิน โดยได้มอบทุกส่วนงาน

กลับไปดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และจะมีการติดตามผลการดําเนินการ

ต่อไป ทั้งนี้ หากส่วนงานใดมีปัญหาสามารถสอบถามได้ที่กองคลัง 

รักษาการแทนอธิการบดี ขอให้กองคลังทําหนังสอืแจ้ง

ทุกส่วนงานเพื่อทราบอีกครั้ง พร้อมทั้งจัดตั้งทีมงาน

เพื่อให้คําปรึกษาและช่วยเหลือส่วนงานที่มีปัญหา 

   

๖.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน แจ้งกําหนดการจัดงานสบืสาน

ประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจําปี ๒๕๖๒ “สงกรานต์กลางกรุง  

ลั่นทุ่งบางเขน” ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณ

หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

    



 

 
๑๐

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๖.๓ ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา ดังนี้ 

   (๑) ผู้อํานวยการสาํนักสง่เสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ประชาสัมพันธ์ 

การจัดอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาของนักบริหารอุดมศึกษา

ระดับกลาง (สายสนับสนุน) สําหรับผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนย์ ผู้ช่วยเลขานุการสํานัก/คณะ

สถาบัน/ศูนย์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายหรือผู้ที่เตรียมพร้อมขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหาร

ระดับกลาง ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม และโรงแรมใน

กรุงเทพ โดยมีค่าลงทะเบียน ๔๕,๐๐๐ บาทต่อคน 

   (๒) ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์การจัด

หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยระดับกลาง (สําหรับผู้บริหาร

สายวิชาการ) โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารระดับผู้ช่วยอธิการบดี 

หัวหน้าภาควิชา รองคณบดี รองผู้อํานวยการสถาบัน ศูนย์ สํานัก หรือ

หน่วยงานเทียบเท่า ที่ดํารงตําแหน่งดังกล่าวอยู่ หรือผู้ที่คาดว่าจะเข้าดํารง

ตําแหน่งดังกล่าว ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 

๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม และโรงแรมใน

กรุงเทพ โดยมีค่าลงทะเบียน ๕๕,๐๐๐ บาทต่อคน 

   (๓) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน แจ้งโครงการฝึกอบรม

หลักสูตรนักบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Mini Kasetsart 

University Management Training Program - Mini KUM) เพื่อเตรียม

ความพร้อมของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สามารถปฏิบัติ

ภารกิจในการสนับสนุนฝ่ายวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี  

พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเน้นการอบรมเฉพาะหัวหน้าภาควิชา 

    

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 


