
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                       ไม่มี 

      ระเบียบวาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชุม 

๒ 
 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑  

 รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
                       ไม่มี 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 
 

รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ ระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๕๘๖ 
ลว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ 

๔.๒ 
 

การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(ฉบับที่ ๒)  

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/
ผอ.สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล/ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ 
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๖๔๒ 
ลว. ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ 

 ๔.๓ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าสมนาคุณคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

อนุมัติตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๔ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

- กองการจา้หน้าที่ - 

๔.๕ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการ จํานวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 

๔.๖ การพิจารณาอนมุัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๑๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 

๔.๗ ขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๘ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 

๔.๘ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท
คณาจารย์ประจําเต็มเวลาและประเภทนักวิจัย ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น 
จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 

๔.๙ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๓  ราย อนุมัติตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 

๔.๑๐ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายวิชาการ  
จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 

๔.๑๑ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 

๔.๑๒ การขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
จํานวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 

๔.๑๓ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน  
๒๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 

๔.๑๔ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ) จํานวน 
๒ ราย 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการจา้หน้าที่ - 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๑๕ สํานักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติปรับแก้ไขปฏิทินการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มีมติให้ปรับแก้ไขกําหนดวันเปิดภาคการศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ ดังนี ้
   ๑. กําหนดวันเปิดภาคการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย  
       - ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๕ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
       - ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๙ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
       - ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๘ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ๒. การเปิดภาคการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 
กําหนดให้ทุกหลักสูตรเปิดภาคต้นในเดือนสิงหาคม 
ตามแนวทางเดิม โดยปีการศึกษา ๒๕๖๒ กําหนดเปิด
ภาคต้น ในวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ทั้งนี้ หากหลักสูตรนานาชาติหลักสตูรใดได้รับผลกระทบ
หรือมีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ขอให้ทําหนังสือ
พร้อมระบุผลกระทบและเหตุผล เสนอหารือใน
คณะกรรมการประจําส่วนงานเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ แล้วแจ้งไปยังฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณา
นําเสนออธิการบดีอนุมัติเป็นกรณีไป 
   ๓. ขอให้สํานักทะเบียนและประมวลผล ปรับปรุง
ตารางสอบให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษา เสนอ 
ก.บ.ม. เพื่อทราบ โดยมีข้อเสนอแนะว่า รายวิชาใดที่มี
จํานวนนิสิตลงทะเบียนเรียนจํานวนมาก ควรพิจารณา
กําหนดวันสอบเป็นลําดับแรก เพื่อให้การตรวจข้อสอบ
แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กําหนด 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/
ผอ.สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๕๘๔ 
ลว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๑๖ การขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับพนักงานสาย
สนับสนุนที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ ๒) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กิจการภายใน/ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ ประกาศ มก. 
ลว. ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ 
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๖๔๓ 
ลว. ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้บริหาร 
ออกระเบียบ เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา และอนุมัติกําหนดตําแหน่งและ
แต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
   ๑. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล ดํารง
ตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่  
๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
   ๒. อนุมัติบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การศึกษา ไว้ในแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
   ๓. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบ
เกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๔. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน ๑๐ หลักสูตร 
   ๕. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๗ รายวิชา 
   ๖. อนุมัติให้ใช้รายวิชาของคณะมนุษยศาสตร์เป็นรายวิชาร่วม จํานวน 
๘ รายวิชา 
   ๗. อนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๒ รายวิชา 

ทราบ - - - 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 
(ต่อ) 

   ๘. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒จํานวน ๓๐ คน 
   ๙. เห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
และวันปิดรับเรื่องเข้าวาระการประชุม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๑๐. อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
         (๑) เห็นชอบผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด จํานวน ๑ ราย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ 
         (๒) เห็นชอบผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๑ ราย ได้แก่ คณะเกษตร กาํแพงแสน 
         (๓) เห็นชอบผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด จํานวน ๑ ราย ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ 
         (๔) อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๓ ราย และรองศาสตราจารย์ ๑ ราย ตั้งแต่วันที่
คณะรับเรื่อง รวมจํานวน ๑๔ ราย 

    

๕.๒ กองแผนงานได้รายงานสรุปการมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดโดย สํานักงบประมาณ  
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 
ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย 

ทราบ  - - - 

๕.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดส่งให้สํานัก
งบประมาณ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแบบฟอร์ม 
ที่สํานักงบประมาณกําหนดในการนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ 
กองแผนงาน และกองคลัง ผู้รับผิดชอบข้อมูล ดําเนินการจัดทําข้อมูล 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมนําส่งให้แก่สํานกังบประมาณต่อไป  

ทราบ  - - - 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๔ การเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทราบ  - - - 

๕.๕ แนวทางการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของส่วนราชการ ทราบ  - - - 

๕.๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

ทราบ  - - - 

๕.๗ กองการเจ้าหน้าที่ได้สรุปจํานวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
ที่ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

รับทราบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อทราบต่อไป 

- - - 

๕.๘ แนวทางในการจัดทําโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

ทราบ  - - - 

๕.๙ รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มศาสตราจารย์แบบ 
ก้าวกระโดด 

ทราบ  - - - 

๕.๑๐ การเตรียมความพร้อมและแนวทางการดําเนินการกรอก มคอ. ๓-๔  
และ มคอ. ๕-๖ ในระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA) 

รับทราบ และเห็นชอบแนวทางการดําเนินการกรอก 
มคอ. ๓-๔ และ มคอ. ๕-๖ ในระบบสารสนเทศ
บริหารการศึกษา (KU-ISEA) ตามเสนอ 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/
ผอ.สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๕๘๕ 
ลว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒ 

                       
จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 


