
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทราบ 
๑.๑.๑ เมื่อวันที่ ๔ - ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ได้เดินทางเยือน Polus International College และ 

Chengdu University ณ มณฑลเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน  

เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 

ทราบ - - - 

๑.๑.๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ขอพระราชทานเชิญเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐา- 

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรง

ปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากร คณะวนศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

ทราบ - - - 

       ๑.๒  เรือ่งที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ 
๑.๒.๑ ประกาศ เรื่อง การกําหนดวันสําคัญของชาติไทย ทราบ - - - 

๑.๒.๒ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันหยุดราชการประจําปี ทราบ - - - 

๑.๒.๓ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ทราบ - - - 

๑.๒.๔ 

 

 

 

 

 

ประกาศและคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จํานวน ๔ ฉบับ ดังนี้ 

   ๑. คําสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การปฏิบัติราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระยะเริ่มแรกตามบทเฉพาะกาล  

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ - - - 



 

 
๒

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๑.๒.๔ 

(ต่อ) 

   ๒. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เรื่อง การกําหนดกลุ่มภารกิจเพื่อการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ๓. คําสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการมอบหมาย 

ให้ปฏิบัติหน้าที่ (ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ลงวันที่ ๑๗ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ๔. คําสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ที่ ๕/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา)  

ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๒.๕ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี 

ทราบ - - - 

๑.๒.๖ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 

ผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๕ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ - - - 

      ระเบียบวาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชุม 

๒ 

 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประธานสภาพนักงาน ขอแก้ไขรายงานการประชมุ

หน้าที่ ๑๐ โดยให้เพิ่มเติมความในวาระที่ ๔.๔ 

บรรทัดที่ ๑๗ ดังนี้  

 “ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ 

ประธานสภาพนักงานของดออกเสียงการพิจารณา”

แล้วรับรองรายงานการประชุมตามที่แก้ไข 

- - - 



 

 
๓

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑ แนวทางการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS Rankings มีมติเห็นชอบเป้าหมายการดําเนินงาน QS Ranking 

by Subject ตามแนวทางการขับเคลื่อนอันดับ

มหาวิทยาลัยโลก QS Ranking โดยให้เพิ่มเป้าหมาย

การดําเนินงานอีก ๒ สาขาวิชา คือ Economics และ 

Veterinary Science และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ดังนี้ 

   ๑. ขอให้รองอธิการบดีฝา่ยประกันคุณภาพ พิจารณา

ความเป็นไปได้ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีความโดดเด่น 

เพื่อกําหนดเป็นเป้าหมายการดําเนินงานของปีถัดไป   

   ๒. ขอให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ พิจารณาจัดทํา

หลักสูตรนานาชาติ โดยอาจเป็นหลักสูตรแบบ Degree 

หรือ Non Degree เพื่อเพิ่มจํานวนนิสิตต่างชาติ  

และจํานวนการตีพิมพ์ผลงาน เนื่องจากคณะมีศักยภาพ

และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยโลกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายประกัน

คุณภาพ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

๑๐๑๐๒/๗๑๑๓ 

ลว. ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

๓.๒ การขออนุมัติให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษสําหรับผู้ดํารง

ตําแหน่งนิติกร จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 

 

การพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ 

การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

จํานวน ๑๒ ราย 

เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ ราย และให้นําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

๑๐๑๐๒/๖๙๙๖ 

ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ 



 

 
๔

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๒ 

 

การเลือกกรรมการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทนตําแหน่ง 

ที่ว่าง  

ผลการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน ๑ ราย ผู้ได้รับเลือกที่ได้

คะแนนสูงสุด ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ 

และเพื่อให้การแต่งตั้งกรรมการวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมจึงเห็น

ควรเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลาํดับถัดไป เพื่อแทน 

ผู้ได้รับคัดเลือกกรณีสละสิทธิ์ จํานวน ๒ ราย ตามลาํดับ 

ดังนี้ 

   ๑.  ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 

   ๒.  ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต 

   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองรายชื่อผู้ที่ได้รับ

เลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการวิชาการ แทนตําแหน่ง 

ที่ว่าง และรายชื่อสํารอง ทั้ง ๒ ราย 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/

ผอ.สาํนักทะเบียนและ

ประมวลผล 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

๑๐๑๐๒/๖๙๙๒ 

ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

 ๔.๓ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน/

ผอ.กองแผนงาน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

๑๐๑๐๒/๖๙๙๓ 

ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๔ การขออนุญาตใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ต่อท้ายชื่อสมาคม

นิสิตเก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และการขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อเป็น

สถานที่จดทะเบียนและดําเนินงานด้านธุรการในกิจกรรมของสมาคม 

มีมติดังนี้ 

   ๑. อนุญาตให้ใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 

ต่อท้ายชื่อสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

   ๒. เห็นชอบให้ใช้ห้อง ๔๑๖ ชั้น ๔ อาคาร ๑๕ 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ขนาดพื้นที่ ๑๑.๒๕ ตารางเมตร เพื่อเป็นสถานที่จด

ทะเบียนและดําเนินงานด้านธุรการในกิจกรรมของ

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์/

ผอ.สาํนักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

๑๐๑๐๒/๖๙๙๗ 

ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ 



 

 
๕

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๕ การขออนุมัติหลักการให้ร้านนานานาเช่าพื้นที่บริเวณ HALL AREA  

คณะมนุษยศาสตร์ 

อนุมัติหลักการตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์/

ผอ.สํานักงานทรพัย์สิน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

๑๐๑๐๒/๖๙๙๔ 

ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๖ การขออนุมัติหลักการจัดทําโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปี

การศึกษา ๒๕๖๒ 

อนุมัติหลักการตามเสนอ ทั้งนี้ กรณีที่มีงบประมาณ

เหลือจ่ายจากการดําเนินงาน ขอให้นําส่งคืนคณะ 

ต้นสังกัดต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

/ผอ.กองกิจการนิสิต 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

๑๐๑๐๒/๖๙๙๕ 

ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๗ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เส้นทางจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 

ทุกประเภท ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขประกาศ 

(รายละเอียดในรายงานการประชมุ ก.บ.ม. ครั้งที่  

๕/๒๕๖๒) และมอบผู้เกี่ยวข้องปรับแก้ไขร่างประกาศฯ 

ตามข้อเสนอแนะ ของ ก.บ.ม. ก่อนดําเนินการออก

ประกาศต่อไป 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กิจการภายใน/ผอ.กองยาน 

พาหนะ อาคารและสถานที่ 

--จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

๑๐๑๐๒/๗๑๑๔ 

ลว. ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

 

--ประกาศ มก. 

ลว. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๘ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายทางการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

๑๐๑๐๒/๗๑๑๗ 

ลว. ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๙ การขออนุมัติจัดการเรียนการสอนโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

รายวิชาโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ประธานกรรมการโครงการ

เรียนล่วงหน้า มก./ผอ.สํานัก 

ทะเบียนและประมวลผล/

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ ประกาศ มก. 

ลว. ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

๑๐๑๐๒/๗๑๑๖ 

ลว. ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ 



 

 
๖

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๑๐ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๒ ฉบับ 

ดังนี้  

   ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาชีพ 

กลุ่มอํานวยการและกลุ่มบริการ 

   ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กรรมการและเลขานุการ 

ก.บ.ม. ขอถอนวาระนี้ออกไปก่อน เพื่อตรวจสอบ 

ในรายละเอียดอีกครั้ง ก่อนนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณา

ต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๑ การพิจารณาแผนวิเคราะห์อัตรากําลังระยะ ๔ ปี ในการพิจารณาต่อเวลา

ราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๒ การพิจารณาเลือก ก.บ.ม. เป็นกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองของ

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน ในการพิจารณาต่อเวลา

ราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มีมติเลือกคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 

เป็นกรรมการ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้

ดํารงตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จํานวน ๑๐  ตําแหน่ง 

รับทราบ และมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๔ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการ จํานวน ๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๕ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๖ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น

อาจารย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๗ การขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๖ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๘ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทนักวิจัย โดยการคัดเลือก จํานวน 

๑๙ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๙ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๗ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๗

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๒๐ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวทิยาลัยให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับชาํนาญการ 

จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๑ การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ จํานวน ๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๒ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท

คณาจารย์ประจําเต็มเวลาตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๓ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายวิชาการ จํานวน  

๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๔ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  (ลับ) 

จํานวน ๑ ราย 

มีมติเห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๕ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาตรี 

ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและ

ท่องเที่ยว ภาคปกติ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  

เสนออธิการบดีลงนาม 

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผู้อํานวยการโครงการจัดตั้ง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี/ 

ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 

ลว. ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

๑๐๑๐๒/๗๑๑๕ 

ลว. ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ข้อบังคับ และเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้ 

   ๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตําแหน่งที่ว่าง  

   ๒. อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกําหนด

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดีและรองคณบดี 

พ.ศ. .... และร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกําหนด 

ทราบ - - - 



 

 
๘

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 

(ต่อ) 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อํานวยการและ 

รองผู้อํานวยการ พ.ศ. ....  

   ๓. อนุมัติโครงการนําร่องการจดัการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ  

   ๔. อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ๕. อนุมัติหลักสูตรใหม่เพื่อทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม จํานวน ๓ หลักสูตร 

ดังนี้ 

       ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๖๒  

       ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๖๒  

       ๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. ๒๕๖๒  

   ๖. อนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา-

ทางสัตวแพทย์  

   ๗. อนุมัติปิดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมชลประทาน ภาคพิเศษ  

   ๘. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

       ๑) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการ

พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       ๒) หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  

       ๓) หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (๔ ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๔๖๒ 

    

 

   



 

 
๙

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 

(ต่อ) 

   ๙. อนุมัติแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ

ท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อเสนอแนะจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   ๑๐. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๓๒ หลักสูตร  

   ๑๑. อนุมัติบรรจุหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริการ

และพัฒนาอุตสาหกรรม ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

   ๑๒. อนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอนสองปริญญา (Dual Degree 

Program) ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การอาหาร กับหลักสูตร Master Program in Food 

Science, Faculty of Agricultural Engineering and Technology 

and Graduate School, Institut Pertanian Bogor (IPB) /Bogor 

Agricultural University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

   ๑๓. อนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอนสองปริญญา (Cotutelle/ 

Joint Doctoral Supervision Program) ระหว่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎี-

บัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง กับหลักสูตร Doctor of 

Philosophy, Department of Geography and Planning, 

Department of Sociology, Faculty of Arts, and Higher Degree 

Research Office, Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย 

   ๑๔. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ใช้รายวิชาร่วม ปรับปรุงรายวิชา และ 

ปิดรายวิชา จํานวน ๑๔ รายวิชา 

   ๑๕. อนุมัติเปิดชุดวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะเลือก สําหรับหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จํานวน ๒ ชุดวิชา ได้แก่ ชุดวิชาอัญมณีและเครื่องประดับเพื่ออุตสาห-

กรรมอัญมณีที่ยั่งยืน จํานวน ๖ รายวิชา และชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบ

ธุรกิจผลิตปุ๋ย จํานวน ๕ รายวิชา 

    



 

 
๑๐

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 

(ต่อ) 

   ๑๖. อนุมัติยกเลิกรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนของรายวิชา ๐๑๔๑๖๓๑๑ 

หลักพันธุศาสตร์     

   ๑๗. อนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จาํนวน ๗ รายวิชา    

   ๑๘. อนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือก ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จาํนวน ๑ รายวิชา 

   ๑๙. อนุมัติแกไ้ขการพิมพ์รหัสรายวิชาผิดของวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน

รายวิชา ๐๑๑๓๒๔๑๓ ในหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   ๒๐. อนุมัติแกไ้ขการพิมพ์รหัสรายวิชาผิดในหมวดวิชาเฉพาะ ในหลกัสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ๒๑. อนุมัติแกไ้ขการพิมพ์ชื่อวิชาภาษาอังกฤษผิดของรายวิชา 

๐๑๑๕๒๖๙๔ ในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   ๒๒. อนุมัติแกไ้ขการพิมพ์รหัสรายวิชาวิทยานิพนธ์ผิด ในหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   ๒๓. อนุมัติแกไ้ขการพิมพ์รหัสวิชาผิดในหมวดเฉพาะ ในหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   ๒๔. อนุมัติปริญญาแก่ผูส้ําเรจ็การศึกษา ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ครั้งที่ ๖ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๘๖๙ คน 

   ๒๕. เห็นชอบผูเ้สนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ผา่นตาม

เกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กาํหนด รวมจาํนวน ๔ ราย คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑ ราย   

คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ ๒ ราย และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

๑ ราย 

    



 

 
๑๑

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 

(ต่อ) 

    ๒๖. เห็นชอบผู้เสนอขอกาํหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์

ที่ ก.พ.อ.กําหนด รวมจํานวน ๒ ราย คือ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ๑ ราย และ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ๑ ราย 

   ๒๗. อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ จาํนวน ๑๑ ราย และรองศาสตราจารย์ จํานวน  

๕ ราย ตั้งแต่วันที่คณะรับเรื่อง รวมจํานวน ๑๖ ราย  

   สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการ ข้อบังคับ และเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้ 

   ๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

   ๒. อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร

ทุนอุดหนุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าอํานวยการโครงการวิจัย 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   ๓. อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ๔. อนุมัติร่างข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

วิธีการ เงื่อนไข การสอบสวน ทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ๕. อนุมัติแก้ไขเอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ว่าด้วยการพิจารณากําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ 

ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ชํานาญการ 

อาจารย์ชํานาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ๖. อนุมัติหลักสูตรปรับปรุง จํานวน ๗ หลักสูตร 

   ๗. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ครั้งที่ ๗ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๔๓ คน 

    



 

 
๑๒

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๒ โครงการทุนศึกษาระยะสั้นสําหรับนักศึกษาประเทศกลุ่มอาเซียน  

เพื่อเฉลิมฉลองในวาระโอกาส ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ ๘๐ ป ี

ทราบ - - - 

๕.๓ แนวทางในการดําเนินงานสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่นําเกณฑ์ EdPEx  

ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และประกัน

คุณภาพการดําเนินงานขององคก์าร และแบบฟอร์มรายงานการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับคณะ 

ทราบ - - - 

๕.๔ การยุติการผลิต E-magazine KURDI for LIFE ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทราบ - - - 

๕.๕ ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทราบ - กองการจา้หน้าที่ - 

๕.๖ รายงานข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ทราบ - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

๖.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอหารือที่ประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้ 

   ๑. การหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับ

มหาวิทยาลัย 

       สืบเนื่องจากแนวทางการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 

QS Ranking คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีโครงการหลักสูตรนานาชาติและ

ได้จัดส่งนิสิตเข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในต่างประเทศและได้รับรางวัล 

โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นิสิต 

ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจํานวนหลายราย ทําให้โครงการ

ขาดรายได้ในการบริหารจัดการจึงส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานโครงการ 

และการพิจารณาจัดส่งนิสิตเข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในต่างประเทศไม่

สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมหาวิทยาลัยยังไม่มี

ระเบียบรองรับการดําเนินการดังกล่าว จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัย

พิจารณามาตรการการส่งเสริมนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

 

- รักษาการแทนอธิการบดี ขอรับเรื่องไว้และ 

มอบให้ฝ่ายวิชาการไปดําเนินการศกึษาเพื่อหา 

แนวทางแก้ไขต่อไป 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 



 

 
๑๓

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๖.๑ 

(ต่อ) 

   ๒) การหารือแนวทางในการลดภาระของอาจารย์ในการกรอกข้อมูล 

มคอ. ๕ 

       ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้อง

จัดทําข้อมูล มคอ. และกรอกข้อมูล มคอ. ในระบบบริหารการศึกษา  

(KU-ISEA) ให้แล้วเสร็จตามกําหนด เนื่องจากมีระยะเวลาจํากัดในการ

ดําเนินการ ประกอบกับระบบ KU-ISEA ยังใช้งานได้ไม่เสถียรเท่าที่ควร  

จึงขอหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ มหาวิทยาลัยจะมีมาตรการอย่างไร 

ในการลดภาระของอาจารย์ผู้สอนในการกรอกข้อมูล มคอ. 

- รักษาการแทนอธิการบดี ขอให้รองอธิการบดี 

ฝ่ายประกันคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

และผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

ร่วมกันพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดทํา มคอ. 

ให้มีความชัดเจน และแจ้งอาจารย์ผู้สอนทราบต่อไป 

   

๖.๒ ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ประชาสัมพันธ์การจัด

ประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรื่อง Digital Education and Learning for the Future กําหนดจัดขึ้น

ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ บางเขน และถ่ายทอดทางไกลไปวิทยาเขตกําแพงแสน 

วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

และผ่านระบบถ่ายทอดสด Nontri Live (live.ku.ac.th) โดยเปิดรับ

ลงทะเบียนออนไลน์ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา 

ทราบ - - - 

     
จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 


