
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ 

วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ทราบ - - - 

๑.๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ทราบ - - - 

      ระเบียบวาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชุม 

๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขรายงานการประชุม วาระที่ 

๔.๗ การพิจารณาเลือกผู้บริหารเป็นกรรมการใน

คณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน หน้าที่ 

๑๓ ข้อที่ ๑.๒.๑ และหน้าที่ ๑๔ ข้อที่ ๑.๓.๓ และมี

มติรับรองรายงานการประชุมตามที่แก้ไข 

- - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

                       ไม่มี  

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑  และ 

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประเมินส่วนงาน 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาต่อไป  

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๑๔๒๔๗ 

 ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๑ 

๔.๒ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร

โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๑๔๒๔๘ 

 ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๑ 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสํานักงานเลขานุการ 

คณะมนุษยศาสตร์ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางดนตรีแห่งมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านธุรกิจนําเที่ยว อาหาร 

และเครื่องดื่ม 

มีมติ ดังนี้ 

   ๑. มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างหน่วยงาน

ภายในสํานักงานเลขานุการ โดยเปลี่ยนชื่องาน 

บริการการศึกษา เป็น งานบริหารการศึกษา  

และเปลี่ยนชื่องานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  

เป็น งานทรัพยากรกายภาพ  และให้นําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

   ๒. มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางดนตรี

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University 

Music Learning Center) และศูนย์ปฏิบัติการด้าน

ธุรกิจนําเที่ยว อาหาร และเครื่องดื่ม (The Operations 

Center of Tour, Food and Beverage Businesses)   

โดยให้อยู่ภายใต้สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม

ศึกษาราชนครินทร์ 

   โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

ทางดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart 

University Music Learning Center) และศูนย์

ปฏิบัติการด้านธุรกิจนําเที่ยว อาหาร และเครื่องดื่ม 

(The Operations Center of Tour, Food and 

Beverage Businesses) เนื่องจากศูนย์ทั้งสองมี 

ลักษณะและภารกิจที่คล้ายกัน คือการให้บริการ 

วิชาการและสนับสนุนวิชาการ จงึเห็นควรพิจารณา 

จัดตั้งศูนย์ที่เป็นส่วนกลางทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของ

การบริหารจัดการหน่วยงานที่ไม่กําหนดสถานภาพ

เพื่อให้การบริหารจัดการภายในคณะมนุษยศาสตร์  

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๑๔๔๒๕ 

 ลว. ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑ 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๓ 

(ต่อ) 

 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว มีประสิทธิภาพ 

และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กรในภาพรวม ทั้งนี้ ขอให้คณะมนุษยศาสตร์

หารือร่วมกับกองแผนงานในรายละเอียด แล้วนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

   

๔.๔ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าตอบแทน

สําหรับผู้จัดการอาคารศูนย์เรียนรวมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ

อาคารและสถานที่ 

-ฝ่ายเลขานุการ ประกาศ มก. 

ลว. ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๑๔๔๒๙ 

 ลว. ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑ 

๔.๕ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าตอบแทน

ผู้จัดการอาคารบริการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ

อาคารและสถานที่ 

-ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๑๔๔๒๙ 

 ลว. ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑ 

๔.๖ การขออนุมัติกําหนดอัตราคา่บริการทางวชิาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 

-จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๑๔๓๖๖ 

 ลว. ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ 

-ประกาศ มก. 

ลว. ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ 

๔.๗ การขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการของสํานกัหอสมุด กําแพงแสน ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา  

และห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 

กําแพงแสน 

-ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๑๔๔๒๘ 

 ลว. ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑ 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๘ สํานักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทน  

ค่าสมนาคุณสาํหรับกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ปฏิบัติงาน ในการ

ดําเนินการสอบกลางภาคและการสอบไล่ (ฉบับที่ ๒) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

ผู้อํานวยการสํานักทะเบียน

และประมวลผล 

-ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๑๔๔๒๖ 

 ลว. ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑ 

๔.๙ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ขออนุมัติการมอบอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ 

มคอ.๓ - ๖ และเปิดใช้งานระบบบริหารการศึกษา (KU-ISEA) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๑๔๓๖๔ 

 ลว. ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ 

๔.๑๐ การพิจารณาแนวทางการเปิดปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ โดยให้หลักสูตรปกติให้เปิดปิดภาคการศึกษาตามเช่นเดิม 

ส่วนหลักสูตรนานาชาติ ให้เปิดปิดภาคการศึกษาตามปัจจุบัน 

เห็นชอบในหลักการ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนด

เปิดภาคการศึกษา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดเปิดภาคการศึกษา  

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องกบั

การจัดการศึกษาในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะ

ด้านการเกษตร ประมง วนศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์  

และมอบสํานักทะเบียนและประมวลผลทําหนังสือถึง

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อรับ

ฟังความคิดเห็นของ ทปอ. ตามข้อเสนอแนะแนว

ทางการเปิดปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

อธิการบดี 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๑๔๔๒๔ 

 ลว. ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑ 

๔.๑๑ การขออนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียนชุดวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน สําหรับบุคลากรและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๑๔๓๖๕ 

 ลว. ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๑๒ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ํา คณะบริหารธุรกิจ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

-ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๑๔๔๒๗ 

 ลว. ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑ 

๔.๑๓ 

 

การพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายใน ประเภทคณาจารย์ประจํา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ในคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการวิชาการ ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการ

วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการคัดเลือก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายใน ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

และเห็นควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ต่อไป ดังนี้ 

   ๑. กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ได้รับ

เลือก ๕ ลําดับ ดังนี้ 

       (๑) ศาสตราจารย์ ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์  

       (๒) ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ 

       (๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กุลวดี มกราภิรมย์ 

       (๔) ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 

       (๕) รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กิจจา อุไรรงค์    

๒. กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (คณาจารย์

ประจํา) ผู้ได้รับเลือก ๔ ลําดับ ดังนี้  

       (๑) รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล 

       (๒) รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์ 

       (๓) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม 

       (๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๑๔๒๔๖ 

 ลว. ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๑ 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๑๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบตําแหน่งและจํานวนตําแหน่งที่กําหนด

เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ 

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กรณีผู้รักษาการแทน 

เห็นชอบตามเสนอ - - - 

๔.๑๕ การพิจารณา (ร่าง) ปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงาน

มหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจําเต็มเวลา 

เห็นชอบตามเสนอ - - - 

๔.๑๖ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและการปรับ

ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

เห็นชอบแนวทางการกําหนดอัตราค่าจ้างและปรับ

อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามเสนอ และ

ขอให้มหาวิทยาลัยแจ้งรายละเอียดแหล่งเงินและ

วงเงินที่ใช้ในการปรับอัตราค่าจ้างเพื่อนําเสนอที่

ประชุมพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 

- - - 

๔.๑๗ การพิจารณาอนมุัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๖ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๘ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๗ ราย 

อนุมัติตามเสนอ    

๔.๑๙ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท

คณาจารย์ประจําเต็มเวลาตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ    

๔.๒๐ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ    

๔.๒๑ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายวิชาการ  

จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ    

๔.๒๒ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและ

ช่วยวิชาการ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ    

๔.๒๓ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)  

จํานวน ๑ ราย 

 

เห็นชอบตามเสนอ    



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติอนุมัติกําหนดตําแหน่ง

และแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ ออกข้อบังคับ ประกาศสภามหาวิทยาลัย 

แต่งตั้งผู้บริหาร แต่งตั้งกรรมการ และเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้ 

   ๑. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติกําหนดตําแหน่ง 

และแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๒๔ ราย  

รองศาสตราจารย์ จํานวน ๙ ราย และศาสตราจารย์ จํานวน ๓ ราย  

รวม ๓๖ ราย ตั้งแต่วันที่คณะรับเรื่อง 

   ๒. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติดังนี้ ๒๙ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

       ๑) อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ

พิจารณากําหนดตําแหน่งพนักงาน มหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท

คณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ชํานาญการ  

อาจารย์ชํานาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๖๑        

       ๒) อนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 

แนวนโยบาย แผนพัฒนา และแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

       ๓) อนุมัติร่างข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้ง

และถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง ทางวิชาการและการประเมินผลการสอน 

ในการขอตําแหน่งทางวิชาการ จาํนวน ๔ ฉบับ ดังนี้ 

           ๓.๑) ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

สําหรับข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ทราบ - - - 

 

 

 

 

 

 



 

 
๘

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ๓.๒) ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ สําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

           ๓.๓) ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลกัเกณฑ์

และวิธีการประเมินผลการสอน ในการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ 

สําหรับข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

           ๓.๔) ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลกัเกณฑ์

และวิธีการประเมินผลการสอน ในการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ 

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       ๔) อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการงบประมาณ 

การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       ๕) อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกําหนด

วงเงินการอนุมัติดําเนินการและการสั่งจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

       ๖) อนุมัติแต่งตั้ง นายวัชรพงษ์ อินทรวงศ์ ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

       ๗) อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ชัชพล ชงัชู ดํารงตําแหน่ง 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       ๘) อนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

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

       ๙) อนุมัติเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนสองปริญญา (Dual 

Degree Program) ของคณะเกษตร จํานวน ๔ โครงการ        

       ๑๐) อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-

โยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อทดแทนหลักสูตรใช้ร่วมของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ และขออนุมัติยกเลิกการขอใช้หลักสูตรร่วม        

       ๑๑) อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๕ รายวิชา 



 

 
๙

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ๑๒) อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิด

ขอบหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร  

       ๑๓) อนุมัติเพิ่มจํานวนโควต้ารับนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑๓ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาชาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

       ๑๔) อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐ จํานวน 

๔,๗๐๑ คน 

       ๑๕) อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๑๕ ราย รองศาสตราจารย์ จํานวน ๔ ราย 

และศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย รวม ๒๑ ราย ตั้งแต่วันที่คณะรับเรื่อง 

และเห็นชอบผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่

ก.พ.อ. กําหนด รวม ๙ ราย ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน  

๗ ราย และศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย  

   ๓. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติดังนี้ 

       ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน

กรรมการ 

       ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ การบริหาร

การเงิน และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน

กรรมการ  

       



 

 
๑๐

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 

(ต่อ) 

 

       ๓) แต่งตั้ง พลเอก วุฒินันท์  ลีลายุทธ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน คณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

       ๔) อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       ๕) อนุมัติร่างข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ

พิจารณากําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท

นักวิจัย ให้ดํารงตําแหน่งชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และ

เชี่ยวชาญพิเศษ  

       ๖) อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ จาํนวน ๑๒ ราย รองศาสตราจารย์ จํานวน ๔ ราย และ

ศาสตราจารย์ จาํนวน ๒ ราย รวมจํานวน ๑๘ ราย 

       ๗) อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

จํานวน ๑ ราย คือ ศาสตราจารย์นวลจันทร์  ทัศนชัยกุล ตั้งแต่วันที่ ๒๔ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่คณะสังคมศาสตร์รับเรื่อง 

       ๘) อนุมัติเทียบตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ นางสาวบุศรินทร์  

จงเจริญยานนท์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการบรรจุจ้าง 

       ๙) อนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

เทคนิคการสัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ)        

       ๑๐) อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน  

๗ หลักสูตร 

       ๑๑) อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ (สมอ.๐๘)  

       ๑๒) อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๒ รายวิชา 



 

 
๑๑

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 

(ต่อ) 

       ๑๓) อนุมัติเพิ่มรายวิชา ๐๑๐๑๗๓๒๕ การประเมินภาวะโภชนาการ

ผู้ป่วยในโรงพยาบาล เป็นวิชา เฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกําหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

       ๑๔) เห็นชอบการวิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและ

รายงานการดําเนินงานของหลกัสูตร (มคอ. ๗) 

       ๑๕) อนุมัติผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

       ๑๖) อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับอนุปริญญา ครั้งที่ ๑๑ จํานวน ๑ คน 

    

๕.๒ รายงานสถานภาพงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรและจ่ายจริงตาม

สัญญาของรายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทราบ  - - - 

๕.๓ สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวม ๕ วัน โดยมี

ผู้สําเร็จการศึกษาทุกชั้นปริญญา รวมทั้งสิ้น ๑๕,๓๒๕ คน และเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร จํานวน ๑๓,๙๕๒ คน 

ทราบ - - - 

๕.๔ สรุปคาํพิพากษาของศาลปกครองกลาง ระหว่างบริษัทเจมิไนย แอสโซซิเอท 

จํากัด ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ถูกฟ้องคดี กรณีสัญญา

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและ

วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตกําแพงแสน 

ทราบ - - - 

๕.๕ ผลการคัดเลือก Best Practice ด้านภูมิทัศน์ยั่งยืน จากที่ประชุมเครือข่าย

มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ทราบ - - - 



 

 
๑๒

วาระที่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

       ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

๖.๑ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน แจ้งกําหนดการจัดกิจกรรมสําคัญ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   ๑. การจัดงานกาชาด ประจําป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งสภากาชาดไทย กําหนด
จัดงานภายใต้แนวคิด “๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ 
ที่งดงาม” ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน – วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๙ วัน ณ บริเวณสวนลุมพินี 
   ๒. การจัดงานวันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสาน
วันทรงดนตรี” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๓. การจัดงานขอบคุณบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ในการนี้ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้แจ้งกําหนดการ
จัดงานวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และขอสอบถาม
ความคืบหน้าโครงการประหยัดพลังงาน ดังนี ้
   - การจัดงานวันสถาปนาคณะศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 
๒๓ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยขอเชิญผู้บริหารทุกส่วนงานเข้าร่วมงาน 
   - สอบถามความคืบหน้าโครงการประหยัดพลังงาน ตามที่มหาวิทยาลัย
ได้แจ้งให้ทราบในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 
solar cell และ solar roof เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ แล้วนั้น 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ในฐานะประธานคณะทํางาน
จัดทําข้อเสนอการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า 
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชี้แจงข้อมูลให้ทราบว่า ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการจัดทําข้อกําหนดขอบเขตงาน (Term of Reference : 
TOR) โครงการดังกล่าว เพื่อจัดจ้างผู้ประกอบการ ในการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะเร่งดําเนินการโดยเร็วต่อไป 

ทราบ - - - 

   จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 


