
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ ๑๑/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที ่ เรื่อง 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานทีต่้องดําเนินการ ผูป้ฏบิตั ิ ผลการดําเนนิงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ราบ 

๑.๑.๑ สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน 

ทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้ทุกส่วนงาน
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด  

- - - 

๑.๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการในการจัดระเบียบวินัย
จราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒  

ทราบ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้  
   ๑. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกํากับดูแลมิให้
รถยนต์ทุกประเภท และรถจักรยานยนต์ วิ่งใน
เส้นทางการเดินรถจักรยานและวิ่งย้อนศรภายใน
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรการที่กําหนด
อย่างเคร่งครัด 
   ๒. ตามมาตรการที่ ๑ กําหนดให้รถยนต์ทุกประเภท 
ที่ไม่มีบัตรอนุญาตของมหาวิทยาลัย สามารถผ่าน
เข้าออกมหาวิทยาลัยได้เฉพาะประตูงามวงศ์วาน ๑ นัน้ 
เพื่อมิให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนน 
งามวงศ์วาน ฝั่งทางเข้าประตูงามวงศ์วาน ๑  
จึงขอให้มหาวิทยาลัยประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการจัดระเบียบ
การจราจรให้เกิดความคล่องตัว เมื่อมหาวิทยาลัย
เริ่มใช้มาตรการจัดระเบียบวินัยจราจรดังกล่าว 
   ๓. ขอให้พิจารณาแนวทางจัดระเบียบรถยนต์
โดยสาธารณะ (TAXI) ที่จะเข้าไปรับส่งผู้โดยสาร 
ในเขตการเรียนการสอน เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่มีความ
จําเป็นต้องใช้รถยนต์โดยสารสาธารณะ (TAXI) 
รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อกบัส่วนงานที่ตั้งอยู่ใน
เขตการเรียนการสอน 

- - - 



 

 
๒

วาระที ่ เรื่อง 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานทีต่้องดําเนินการ ผูป้ฏบิตั ิ ผลการดําเนนิงาน 

       ๑.๒  เรือ่งทีเ่ลขานกุารแจ้งใหท้ราบ 

๑.๒.๑ การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว  
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ แนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๓ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

ทราบ - - - 

      ระเบียบวาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชุม 

๒ 
 

 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จํานวน ๓๑ หน้า  

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสบืเนื่อง  

                       ไม่มี 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

๔.๑ 
 

การขออนุมัติกําหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติ โดยให้เพิ่มเติมความหมายของคํานิยาม 
“ผู้ใช้บริการ” ให้หมายความรวมถึง สมาชิก
ธนาคารหน่วยกิต และนิสิตเก่า ด้วย 

-จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ/
ผอ.สํานักบริการคอมพิวเตอร์/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๒ 
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/4900 
ลว. 21 พ.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๒ 
 

การขออนุมัติหลักการให้บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เช่าพื้นที่
บริเวณด้านข้างสหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีวิทยาเขต
กําแพงแสน/ผอ.สํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน/ 
ผอ.สํานักงานทรพัย์สิน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/4571 
ลว. ๑4 พ.ย. ๒๕๖๒ 



 

 
๓

วาระที ่ เรื่อง 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานทีต่้องดําเนินการ ผูป้ฏบิตั ิ ผลการดําเนนิงาน 

 ๔.๓ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
ระดับคณะ และส่วนงานสนับสนนุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ/ผอ.สํานักงานประกัน
คุณภาพ/ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ 
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/4588 
ลว. 14 พ.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๔ การขออนุมัติปรับเพิ่มโควตาพิเศษในการรับนักเรียนโครงการเรียน
ล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ 
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/4574 
ลว. 14 พ.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๕ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชบีริหาร (ภาคพิเศษ)  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์/ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ 
บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/4589  
ลว. 14 พ.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๖ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ในระดับบัณฑิตศกึษา สาํหรับนิสิตโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ 
 
 

-จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์/ 
ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๒ 
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/4590 
ลว. ๑4 พ.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๗ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๘ การพิจารณาเลือกกรรมการจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหารเป็นคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.) 

มีมติเลือกผู้อํานวยการสํานักหอสมุด เป็นกรรมการ 
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.) 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๔

วาระที ่ เรื่อง 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานทีต่้องดําเนินการ ผูป้ฏบิตั ิ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๙ การเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มีมติเลือกผู้แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เป็นกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน ๒ ราย 
ดังนี้ 
   ๑. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  
   ๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๐ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งนักวิจัยระดับ 
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ และคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งให้สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาชีพ  
กลุ่มอํานวยการ และกลุ่มบริการ เพิ่มเติม 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๑ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง 
ทางวิชาการ จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๒ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๓ การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์เป็นกรณีพิเศษ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๔ การพิจารณาอนมุัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
กลุ่มวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๗ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๕ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๖ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งพนกังานมหาวิทยาลยักลุ่มวิชาการ ประเภท
นักวิจัย ให้ดํารงตําแหน่งระดับชาํนาญการ จาํนวน ๑ ราย  

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๗ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท
คณาจารย์ประจําเต็มเวลา และประเภทนักวิจัย ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น 
จํานวน ๖ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๘ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มอํานวยการ จํานวน ๑ ราย อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๙ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งและตัดโอนพนักงานมหาวิทยาลัย  
โดยการคัดเลือก จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๕

วาระที ่ เรื่อง 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานทีต่้องดําเนินการ ผูป้ฏบิตั ิ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๒๐ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายวิชาการ  
จํานวน ๒ ราย 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๑ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ) จํานวน ๑ ราย อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๒ การพิจารณาจัดทําประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ 

อนุมัติหลักการตามข้อ ๑ โดยเพิ่มวงเงินอัตรา 
ค่าเบี้ยประกันจากเดิม ๔% เป็น ๓,๖๔๐ บาท 
โดยพิจารณาความคุ้มครองและผลประโยชน์
เหมือนเดิม หากวงเงินเกินให้นําเสนอที่ประชุม 
ก.บ.ม. พิจารณาในการประชุมคราวต่อไป กรณี
พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มที่เปลี่ยนสถานภาพ 
จากข้าราชการ มอบกองการเจ้าหน้าที่หาข้อมูล 
เพื่อประกอบการพิจารณาในปี ๒๕๖๔ ต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๓ 
 
 
 
 
 
 

 

การขออนุมัติปรับเปลี่ยนการเปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ภาคปลาย  
และภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๖๔ และร่างปฏิทินการศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายวิชาการ
นําไปพิจารณาและดําเนินการ ดังนี้ 
   ๑. ขอให้ฝ่ายวิชาการไปศึกษาวิเคราะห์ข้อดี 
ข้อเสีย ผลกระทบหรือปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการเปิดภาคการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
ตามประชาคมอาเซียน จากผลการดําเนินงานใน 
ห้วงเวลาที่ผ่านมา แล้วจัดทํารายงานสรุปผลการ
วิเคราะห์เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
   ๒. ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายไม่งดการเรียน
การสอนในชว่งการจัดงานเกษตรแฟร์ และให้ผนวก
รวมกิจกรรมดังกล่าวเข้ากบัการเรยีนการสอน นั้น 
ขอให้ฝ่ายวิชาการไปพิจารณารูปแบบและวิธี 
การดําเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงการจัด
งานเกษตรแฟร์ให้ชัดเจน และแจ้งให้ทุกคณะวิชา
ได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์ผู้สอนได้
พิจารณาและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป โดยให้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ 
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา 
 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/4573  
ลว. ๑4 พ.ย. ๒๕๖๒ 



 

 
๖

วาระที ่ เรื่อง 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานทีต่้องดําเนินการ ผูป้ฏบิตั ิ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๒๔ การขออนุมัติกําหนดสีประจําวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/4572  
ลว. 14 พ.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๒๕ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อปฏิบัติงานให้กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

     ระเบียบวาระที ่๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับ 
การบริหารงาน แต่งตั้งผู้บริหาร และเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้ 
   ๑. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี กุญแจนาค ดํารงตําแหน่ง 
รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๒. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง งามลมัย  
ผิวเหลือง ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร ์ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๓. อนุมัติแต่งตั้ง นายศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช ดํารงตําแหน่งคณบดี 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ อุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๔. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ กัญญาคํา ดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒    
   ๕. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง งามลมัย  
ผิวเหลือง พ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตั้งแต่วันที่ ๒๙ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๖. อนุมัติให้ นางมะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ พ้นจากตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแต่งตั้งรองศาสตราจารย์  
พีรเดช ทองอําไพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
กรรมการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ทราบ - - - 



 

 
๗

วาระที ่ เรื่อง 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานทีต่้องดําเนินการ ผูป้ฏบิตั ิ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 
(ต่อ) 

   ๗. อนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ข้อมูลชีวการแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

   ๘. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   ๙. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จํานวน ๑๕ หลักสูตร 

 ๑๐. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ๑๑. อนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๓ รายวิชา 

 ๑๒. อนุมัติแก้ไขการพิมพ์รายวิชา ๐๒๒๐๘๕๕๙ ในหลักสูตรวิศวกรรม-

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๑๓. อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา ๐๒๒๐๔๔๙๕ ในหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๑๔. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๗ รายวิชา 

 ๑๕. อนุมัติยกเลิกการอนุมัติรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคฤดูร้อน จํานวน ๑ ราย  

 ๑๖. เห็นชอบข้อเสนอแนะจากผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพ

ระดับหลักสูตรและรายงานการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) ประจําปี

การศกึษา ๒๕๖๑ และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร 

 ๑๗. เห็นชอบผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ผ่าน 

ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๑ ราย และเห็นชอบผู้เสนอขอ

กําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 

จํานวน ๑ ราย และอนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง  

    



 

 
๘

วาระที ่ เรื่อง 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานทีต่้องดําเนินการ ผูป้ฏบิตั ิ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 
(ต่อ) 

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๒๔ ราย รองศาสตราจารย์  
จํานวน ๙ ราย และศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย ตั้งแต่วันที่คณะรับเรื่อง 
รวมจํานวน ๓๕ ราย 
 ๑๘. รับทราบรายงานผลการดําเนินการทางวินัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ จํานวน ๔ ราย 

    

๕.๒ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ นําเสนอระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ สําหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย ๒ ระบบหลัก คือ 
   ๑. ระบบบูรณาการข้อมูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบจะแสดง
รายงานสารสนเทศเชิงบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม 
ภารกิจหลัก และการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
   ๒. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS/EIS) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ระบบจะแสดงสรุปข้อมูลในรูปแบบ Dashboard  
โดยการบูรณาการข้อมูลหลักเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและกําหนด
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

ทราบ - - - 

๕.๓ กองวิเทศสัมพันธ์ นําเสนอระบบขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศแบบ
ออนไลน์ เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิตอล เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
การเดินทางไปต่างประเทศของบุคลากรและนิสิต (outbound staff และ 
outbound student) ข้อมูลองค์กรสถาบันต่างประเทศ วัตถุประสงค์ 
ลักษณะกิจกรรมในการเดินทางไปต่างประเทศ และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้
ประกอบการดําเนินนโยบายด้านนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และแจ้งให้ทุกส่วนงานรวมถึงนิสิตได้รับทราบและถือปฏิบัติการขออนุมัติ
เดินทางไปต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์แล้ว 

ทราบ - - - 

๕.๔ ข้อเสนอแนะจากผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและ
รายงานการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

ทราบ - - - 

๕.๕ สํานักบริหารการศึกษา รายงานสรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ที่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้ง ๕ วัน มีจํานวนรวม
ทั้งสิ้น ๑๓,๘๒๐ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาเอก ๑๙๗ คน ระดับ
ปริญญาโท ๑,๕๒๕ คน และระดับปริญญาตรี ๑๒,๐๙๘ คน 

ทราบ - - - 



 

 
๙

วาระที ่ เรื่อง 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานทีต่้องดําเนินการ ผูป้ฏบิตั ิ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๖ สํานักบริหารการศึกษา แจ้งปฏิทินการคัดเลือกระบบคัดเลือกบุคคล 
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ทราบ - - - 

๕.๗ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และสํานักบริหารการศึกษา รายงาน
ความก้าวหน้าการดําเนินงานจัดทํา มคอ.๒ และ มคอ.๓-๔ ภาคต้นปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ในระบบสารสนเทศการศึกษา (KU-ISEA) 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

๖.๑ รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน แจง้การจัดงานวันสถาปนาวิทยาเขต
กําแพงแสน ครบรอบ ๔๐ ปี ในวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระ
พิรุณ และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนา ภายในงานจะมีพิธีตักบาตร
พระสงฆ์ จํานวน ๔๐ รูป พิธีวางพวงมาลาหม่อมหลวงชูชาติ กําภู  
ณ หน้าอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กําภู และการมอบโล่ให้แก่ศิษย์ 
เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น และนิสิตดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๒  
ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอเชิญผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และผู้บริหารทุกส่วนงานร่วมงานในวันดังกล่าว 

ทราบ - - - 

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 


