
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ 
วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ปฏิทินการประชุมและกิจกรรมสําคัญ ประจําปีบญัชี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปฏิทินการประชุมและปิดรับเรื่องเข้าที่
ประชุม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) 

ทราบ - - - 

๑.๒ รายงานความก้าวหน้าการสมัครสมาชิกวุฒิสภา โดยการแนะนําชื่อบุคคล
จากองค์กร 

ทราบ - - - 

๑.๓ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 
๑๐๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ทราบ - - - 

๑.๔ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

ทราบ - - - 

๑.๕ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณากลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิม 

ทราบ - - - 

๑.๖ การประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย นายกรัฐมนตรี 

ทราบ - - - 

      ระเบียบวาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชุม 

๒ 
 
 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และวาระพิเศษ  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

 มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม ก.บ.ม. วาระพิเศษ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ หน้าที่ ๖  โดยให้เพิ่มเติมข้อความใน
ย่อหน้าที่ ๔ คือ “ทั้งนี้ ประธานสภาพนักงาน ของด

- - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๒ (ต่อ) 
 

ออกเสียงการพิจารณา” แล้วรับรองรายงานการ
ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ รายงานการประชุม 
ก.บ.ม. วาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
และรายงานการประชุม ก.บ.ม. วาระพิเศษ ครั้งที่  
๑/๒๕๖๑ ตามที่แก้ไข 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งการจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
กลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจํา 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 
 

การพิจารณาร่างประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๔ ฉบับ ดังนี้  
   ๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัย
หลังปริญญาเอก 
   ๒. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนอุดหนุน
วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๓. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร
ทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๔. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกําหนดหลกัเกณฑ์
การบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อการวิจัยและพัฒนาทุนอุดหนุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มีมติดังนี้ 
   ๑. อนุมัติหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลัง 
ปริญญาเอก ตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับ 
แก้ไข (ร่าง) ประกาศ ทั้งนี้ ขอให้สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. หารือร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ และ
สํานักงานกฎหมาย ดําเนินการปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก.บ.ม. ให้เรียบร้อยก่อน
ออกประกาศ  
   ๒. ขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. นําร่าง
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในลําดับที่ ๒ - ๔ 
เสนอสํานักงานกฎหมายตรวจสอบความถูกต้อง 
อีกครั้งหนึ่ง แล้วนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาในการ
ประชุมคราวต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๑๕๗๒๕ 
ลว. ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๒ 
 

การขออนุมัติจัดตั้งฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งฝ่ายมาตรฐานการวจิัย (Research 
Standard Division) เป็นหน่วยงานที่มีสถานภาพ
เทียบเท่าฝ่าย อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสถาบัน 
วิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยขอให้สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. และกองแผนงาน นํากลับไปตรวจสอบ
ข้อมูลงบประมาณแสดงรายรับรายจ่ายย้อนหลัง ๓ ปี 
และประมาณการงบประมาณ ๕ ปี โดยแก้ไขข้อมูล 
ให้ถูกต้อง ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๑๕๗๙๙ 
ลว. ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ 

 ๔.๓ การขออนุมัติปรับโครงสร้างสํานกังานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ มีมติเห็นชอบดังนี้ 
   ๑. ให้ปรับโครงสร้างงานภายในสํานักงานเลขานกุาร 
คณะบริหารธุรกิจ โดยให้จัดตั้ง “งานอาคาร สถานที่
และยานพาหนะ” เป็นผลให้สํานักงานเลขานุการ 
คณะบริหารธุรกิจ มีส่วนงานภายในจํานวน ๖ งาน 
ประกอบด้วย ๑) งานบริหารและธุรการ  ๒) งานการเงิน
และบัญชี  ๓) งานพัสดุ  ๔) งานนโยบายและแผน  
๕) งานบริการการศึกษา และ ๖) งานอาคาร สถานที่
และยานพาหนะ 
   ๒. ให้สํานักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ ควบรวม 
“หน่วย” ที่มีภารกิจใกล้เคียงกันไว้ในหน่วยเดียวกัน
เช่น หน่วยทะเบียนพัสดุ (๑ อัตรา) หน่วยควบคุมและ
บริหารพัสดุ (๑ อัตรา) และหน่วยบริหารสัญญา (๑ อัตรา) 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการบุคลากรในการทํางานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
   และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๑๕๘๐๐ 
ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๔ โครงการประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ ๗๖ ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มีมติเห็นชอบตามเสนอ และขอให้ทุกส่วนงานมีส่วน
ร่วมในการจัดงานดังกล่าวด้วย 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รักษาการแทนผู้อํานวยการ
กองวิเทศสัมพันธ์ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๑๕๗๐๖ 
ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ 

๔.๕ การขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายงานเกษตรแฟร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นงบอุดหนุนทั่วไป 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๑๕๗๐๗ 
ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ 

๔.๖ การขออนุมัติหลักการให้นางสาวรอด น้ําใจดี ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ส่วนกลาง 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๑๕๗๑๐ 
ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ 

๔.๗ การขออนุมัติหลักการให้ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เช่าพื้นที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๑๕๗๑๐ 
ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ 

๔.๘ การขออนุมัติหลักการเช่าพื้นที่ภายในอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ อนุมัติหลักการตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๑๕๗๐๙ 
ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ 

๔.๙ การขออนุมัติกําหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการใชบ้ริการคลินิกกายภาพบําบัด
ทางการกีฬา ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา สํานักการกีฬา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ 
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
 ๑๐๑๐๒/๑๖๐๓๖ 
 ลว. ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ 

๔.๑๐ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องจักรกล 
ทางการเกษตร และอุปกรณ์การเกษตร และกําหนดอัตราค่าผลิตภัณฑ์
และผลผลิต คณะเกษตร กําแพงแสน จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
   ๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์
การเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน 
   ๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่า
ผลิตภัณฑ์และผลผลิต คณะเกษตร กําแพงแสน 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
คณบดีคณะเกษตร 
กําแพงแสน 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ 
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
 ๑๐๑๐๒/๑๖๐๓๘ 
 ลว. ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๑๑ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน 
ค่าใช้จ่าย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของโครงการการศึกษา
นานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ 
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
 ๑๐๑๐๒/๑๖๑๘๕ 
 ลว. ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ 

๔.๑๒ การขออนุมัติหลักการโควตาพิเศษในการรับนักเรียนโครงการเรียน
ล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๑๕๗๐๘ 
ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ 

๔.๑๓ การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา สําหรับนิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ 
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
 ๑๐๑๐๒/๑๖๐๓๗ 
 ลว. ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑ 

๔.๑๔ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
   ๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   ๒. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบตามเสนอ - - - 

๔.๑๕ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

มีมติเห็นควรมอบกองการเจ้าหน้าที่ และสํานักงาน
กฎหมายพิจารณาและปรับแก้ไขในประเด็นปัญหา 
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และการได้รับเงิน
ชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  
เพื่อนําเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง 

- - - 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๑๖ การขออนุมัติกําหนดคุณวุฒิของตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมจาก
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๗ การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๘ การพิจารณาเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณา
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร จํานวน 
๑ ราย 

มีมติแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการ
ลําดับที่ ๒ 

- - - 

๔.๑๙ การพิจารณาขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๒๐ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
ให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ จํานวน ๒๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๒๑ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๙ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๒๒ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท
คณาจารย์ประจําเต็มเวลาและประเภทนักวิจัย ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น 
จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๒๓ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายวิชาการ  
จํานวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๒๔ การพิจารณาขออนุมัติวงเงินการจัดทําประกันสุขภาพกลุ่มพนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และพนักงานราชการ 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๒๕ การพิจารณาอนมุัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๒๖ การพิจารณาขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา เป็นกรณีพิเศษ 
จํานวน ๒ อัตรา 

อนุมัติตามเสนอ - - - 



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ออกข้อบังคับ และเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้  
   ๑. อนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีบัญชี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๒. อนุมัติหลักการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นเงนิเหลือจ่ายงบอุดหนุน 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายบุคลากรสําหรับการปรับค่าจ้าง
และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย และอนุมัติงบประมาณ
สําหรับ การปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ๓. อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑   
   ๔. อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการประเมิน
ส่วนงาน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๕. อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร
โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
   ๖. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ก.ว.ช.) โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๗. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา ดํารง
ตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

ทราบ - - - 



 

 
๘

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 
(ต่อ) 

   ๘. อนุมัติแต่งตั้ง นายพัสกร องอาจ ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็น
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๙. อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๖ ราย และรองศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย  
รวมจํานวน ๗ ราย ตั้งแต่วันที่คณะรับเรื่อง 
   ๑๐. อนุมัติบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
   ๑๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวน ๑๐ หลักสูตร 
   ๑๒. อนุมัติปรับปรุงรายวิชา จาํนวน ๑๐ รายวิชา 
   ๑๓. อนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือก จํานวน ๔ ราย ในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕    
   ๑๔. อนุมัติเพิ่มวิชาเฉพาะเลือก จํานวน ๑ รายวิชา ในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ๑๕. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ จํานวน ๒๑ คน 

    

๕.๒ รายงานข้อมูลหลักสูตรและจํานวนนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

ทราบ  - - - 

                       
จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 


