
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 
วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทราบ - - - 

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงาน 

ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ และการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ 

ทราบ - - - 

๑.๓ ปฏิทินการดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

(TCAS) การศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่ ๓ - ๕) 

ทราบ ในการนี้ สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดทํา

ปฏิทินการดําเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน 

อุดมศึกษา (TCAS) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่ ๓-๕) ขึ้นใหม่ เพื่อให้

สอดคล้องกับประกาศของ ทปอ. 

- - - 

๑.๔ การจัดสัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกองคลัง 

ทราบ  - - - 

      ระเบียบวาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 

วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

                                    ไม่มี 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 

 

การขออนุมัติหลักการให้สหกรณ์โคเนื้อกําแพงแสน จํากัด ต่อสัญญาเช่า

พื้นที่บริเวณศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์

และสื่อสารองค์กร 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๕๖๒๓ 

 ลว. ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑ 



 

 
๒

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๒ 

 

การขออนุมัติหลักการให้บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ต่อสัญญาเช่า

พื้นที่เพื่อดําเนินกิจการร้านค้า 7-ELEVEN 

อนุมัตินามเสนอ -จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์

และสื่อสารองค์กร 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๕๖๒๔ 

 ลว. ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑ 

๔.๓ การขออนุมัติจัดสรรเงินรายได้ในการดําเนินงานการรับเข้าศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผู้อํานวยการสํานัก

ทะเบียนและประมวลผล 

-ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๕๖๖๗ 

 ลว. ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๑ 

๔.๔ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการสนับสนนุการ

จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการ วมว.มก.) 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รักษาการแทนรองอธิการบดี

วิทยาเขตกําแพงแสน 

-ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๕๖๖๘ 

 ลว. ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๑ 

๔.๕ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษของหลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)  

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

การกีฬา 

-ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๕๖๖๙ 

 ลว. ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๑ 

๔.๖ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้

บุคลากรไปปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการให้บุคลากรไป

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เห็นชอบตามเสนอ - - - 



 

 
๓

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๗ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย

กลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจําเต็มเวลา ประเภทคณาจารย์

โรงเรียนสาธิต และประเภทนักวิจัย 

เห็นชอบตามเสนอ - - - 

๔.๘ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

ให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการ จํานวน ๒๗ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๙ การพิจารณาขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา เป็นกรณีพิเศษ 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๐ การพิจารณาอนมุัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่ม

วิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจําโดยการคัดเลือก จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๑ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการโดยการคัดเลือก จํานวน ๘ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๒ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

ประเภทคณาจารย์ประจําให้ได้รับตามคุณวุฒิ จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๓ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๔ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานราชการ (ลับ) เห็นชอบให้ลงโทษตามเสนอ - - - 

๔.๑๕ การพิจารณาทบทวนข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาผูบ้ริหารส่วนงาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมี

ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพื่อการปรับแก้ไขร่างข้อบังคบั และ

มีมติให้กรรมการนํา (ร่าง) ข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหา

ผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน  

๒ ฉบับ ไปพิจารณาทบทวน ทั้งนี้ หากมีข้อคิดเห็นและ

ข้อสังเกตประการใด ขอให้จัดส่งไปยังสํานักงานสภา  

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

คณะ/สถาบัน/สาํนัก 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๕๕๖๔ 

 ลว. ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑ 



 

 
๔

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๑๕ 

(ต่อ) 

 มหาวิทยาลัยพร้อมระบุเหตุผลประกอบ ที่ e-mail: 

Kucouncil@ku.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อจะได้รวบรวมเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาต่อไป 

   

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์

ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารส่วนงาน  

เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา และอนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งตําแหน่ง

ทางวิชาการ ดังนี้  

   สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติกําหนดตําแหน่งและ

แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จํานวน ๙ ราย  

รองศาสตราจารย์ จํานวน ๓ ราย และศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย  

รวม ๑๓ ราย ตั้งแต่วันที่คณะรับเรื่อง 

   สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติดังนี้ 

   ๑. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารเมศ  กําแหงฤทธิรงค์ ดํารง

ตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

   ๒. อนุมัติแต่งตั้ง นางวนิดา  ศรีทองคํา ดํารงตําแหน่งในการบริหารเปน็

ผู้อํานวยการสาํนกัหอสมุด ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปน็ต้นไป   

   ๓. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑       

ทราบ - - - 



 

 
๕

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 

(ต่อ) 

   ๔. อนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา (ภาคพิเศษ) คณะสงัคมศาสตร์  

   ๕. อนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตร จาํนวน ๓ หลักสูตร 

   ๖. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร จํานวน ๑๓ หลักสูตร 

   ๗. อนุมัติให้ใชร้ายวิชาร่วม จาํนวน ๔ รายวิชา 

   ๘. อนุมัติให้เพิ่มเติมข้อมูลรายวิชา ๐๔๘๓๗๑๑๑ วิทยาศาสตร์การกีฬา

เพื่อสุขภาพ ไว้ในคู่มือหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มก. ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   ๙. อนุมัติให้แก้ไขการพิมพ์รหัสวิชาผิดในหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   ๑๐. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา สตัวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   ๑๑. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕ จํานวน ๕๖๘ คน    

    

๕.๒  กองคลงัได้จัดทํารายงานงบแสดงผลการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปบีัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ทราบ  - - - 

๕.๓ ผลการคัดเลือกรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจําปี  

พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาคารหอประชุมเกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพมหานคร 

ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจําปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ จากสมาคม

สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ทราบ - - - 

๕.๔ รับทราบรายงานผลการติดตามการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

ทราบ - - - 

 

 



 

 
๖

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

๖.๑ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาจัดสรร

อัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยให้กับส่วนงาน เพื่อทดแทนอัตรา

เกษียณอายุในปีที่ผ่านมาแล้ว โดยดําเนินการจัดสรรจากอัตราส่วนกลาง

ของมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ใน ๓ ส่วน  สําหรับอัตราที่คงเหลืออีก  

๑ ส่วน ส่วนงานใดที่มีความจําเป็นต้องการอัตรากําลังเพิ่มเติม สามารถ

ขอรับจดัสรรอัตรากําลังเพิ่มเติมได้ โดยแจ้งไปยังกองแผนงานพร้อมระบุ

เหตุผลความจําเป็นเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณา 

ทราบ ทั้งนี้ ส่วนงานใดที่มีอัตราว่างด้วยเหตุอื่นและยัง

ไม่ดําเนินการบรรจุ ขอให้เร่งดําเนินการบรรจุอัตราว่าง

ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากสํานักงบประมาณมี

นโยบายจะดึงงบประมาณของอัตราว่างที่ยังไม่

ดําเนินการบรรจุกลับคืน 

   

๖.๒ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการ

ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อประกอบการพิจารณา

คัดเลือกบริษัทจัดทําประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี

ข้อเสนอแนะให้สํารวจความต้องการจัดทําประกันสุขภาพกลุ่มในระดับ

ครอบครัวของบุคลากรเพิ่มเติม โดยบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบชําระส่วนที่

เพิ่มเติม 

ประธานฯ ขอให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กิจการภายใน และกองการเจ้าหน้าที่รับข้อเสนอแนะไป

ดําเนินการต่อไป 

   

๖.๓ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการแจ้งผล

การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ กรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 

เนื่องจากที่ผ่านมาการแจ้งผลการพิจารณามีความล่าช้า ส่งผลให้ 

ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเสียสิทธิ์ในการดําเนินการขอตําแหน่งทาง

วิชาการใหม่ 

ประธานฯ ขอรับเรื่องและจะมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่ง

ดําเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการ

กําหนดมาตรการในการขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  

ซึ่งจะทําให้การขอตําแหน่งทางวิชาการดําเนินการได้

รวดเร็วขึ้น 

   

 จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 


