
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทราบ              
๑.๑.๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-

ราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดําเนินทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ จํานวน ๕ ต้น ได้แก่  
ต้นนนทรี ต้นรวงผึ้ง ต้นจําปีสิรินธร ต้นพยุง และต้นยางนา เนื่องใน 
วันอาสาฬหบชูา วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. 
ณ บริเวณด้านหลังอาคาร KU Ville (เคยู วิลล์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทราบ - - - 

๑.๑.๒ กําหนดการเข้าเฝา้ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องหมาย  
“เกษตราภิชาน” แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาส 
วันคลา้ยวันประสตูิ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

ทราบ - - - 

๑.๑.๓ กําหนดการเข้าเฝา้ถวายพระพรชัยมงคล พระเจา้วรวงศ์เธอ พระองคเ์จ้า
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยโปรดให้เข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจา้ฟ้า
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี แทนพระองค์ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

ทราบ - - - 

๑.๑.๔ การจดังานเฉลิมพระเกียรติ “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 
๑๓ ๑๓ เพื่อเฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ 
พระบรมราชชนนพีันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีกําหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สวนสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ฯ 

ทราบ - - - 



 

 
๒

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๑.๑.๕ กําหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเปน็
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผน่ดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยู่หัว ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป ี

ทราบ - - - 

๑.๑.๖ กําหนดการวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่าง 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ วันศุกร์ที่ ๑๑ วันเสาร์ที่ ๑๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ และ 
วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๕ วัน เวลา ๑๖.๐๐ น.  
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศริิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

ทราบ - - - 

๑.๑.๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกบัมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงาน
สนับสนนุ กําหนดจัดงานโครงการหลวง ๕๐ ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง
วันที่ ๙ – ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

ทราบ - - - 

๑.๑.๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดจัดงาน “นนทรีสีทอง ประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ  
โดยมีกําหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

ทราบ - - - 

       ๑.๒  เรือ่งที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ 

๑.๒.๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๗๘ ก เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ - - - 

๑.๒.๒ ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง เมื่อวันที่ ๑๓ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ - - - 



 

 
๓

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๑.๒.๓ แนวทางปฏิบัติในการนําเสนอเรื่องต่อผู้บริหาร กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ตามสําเนาหนังสือ ที่ สป.อว. ๐๒๐๑.๑/
๔๒๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ  - - - 

      ระเบียบวาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชุม 
๒ 
 

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

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
                                   ไม่มี 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ 

 
การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายในของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ.... (รายละเอียดตามรายงาน 
การประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒) 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๖๙๙๖ 
ลว. ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ 

๔.๒ 
 

การขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์
ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ 

เห็นชอบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๖๙๙๒ 
ลว. ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ 

 ๔.๓ การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง
ส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ (รายละเอียดตามรายงานการประชุม 
ก.บ.ม. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒) 

-จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่ง มก./ผอ.สํานักงาน
กฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒ 
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๘๗๖๗ 
ลว. ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ 

๔.๔ การขออนุมัติค่าใช้จ่ายงานโครงการหลวง ๕๐ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
เป็นงบอุดหนุนทั่วไป 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
ผอ.กองคลัง 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๘๕๐๒ 
ลว. ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ 



 

 
๔

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๕ การขออนุมัติหลักการการให้เงินรางวัลแก่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและตําแหน่งสูงขึ้น 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศ
กลางที่ให้อํานาจส่วนงานในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การจ่ายค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนงานวิชาการ
และวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของส่วนงาน  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
และเงินสนับสนุนงานวิชาการและวิจัยของส่วนงาน  
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยกองทุนของ
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ 
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จงึมีมติให้คณะมนุษยศาสตร์
ดําเนินการตามประกาศกลางของมหาวิทยาลัย โดยให้
คณะไปพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้
ของคณะ เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคลากร  
ตามหลักการที่กําหนดไว้ในประกาศ เพื่อรองรับ
ภารกิจการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและ
ตําแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์/
ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๘๕๐๑ 
ลว. ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ 

๔.๖ การขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการของสํานักหอสมุด กําแพงแสน 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
ผอ.สาํนักหอสมุด กําแพงแสน/ 
รองฯ กําแพงแสน/ 
ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒ 
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๘๗๐๘ 
ลว. ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒ 



 

 
๕

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๗ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง
อาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
คณบดีคณะเกษตร/ 
ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒ 
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๘๗๐๙ 
ลว. ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒ 

๔.๘ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การบริหารโครงการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการ
สัตวแพทย์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
คณบดีคณะเทคนิค- 
การสัตวแพทย์/ 
ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒-
บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๘๗๐๗ 
ลว. ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒ 

๔.๙ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สําหรับพนักงานผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๐ การเลือกผู้บริหารเป็นกรรมการสรรหาคณบดี จํานวน ๔ คณะ  
คณะละ ๒ คน ดังนี้  
๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
๒. คณบดีคณะสงัคมศาสตร ์
๓. คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
๔. คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

มีมติให้กําหนดวิธีการเลือกโดยการเสนอชื่อ ซึ่งประธาน
ได้เสนอชื่อผู้บริหารส่วนงานเป็นกรรมการ โดยที่
ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 
ดังนี้ 
๑. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  
    ๑) รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา  
    ๒) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๒. คณบดีคณะสงัคมศาสตร ์  
    ๑) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ 
         และสื่อสารองค์กร  
    ๒) คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๖

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๑๑ 
(ต่อ) 

 ๓. คณบดีคณะทรพัยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   
    ๑) รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน  
    ๒) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
๔. คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
    ๑) รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
        จังหวัดสกลนคร  
    ๒) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

   

๔.๑๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ดังนี้ 
๑. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
    นางพรศรี กาญจนภักดิ์  สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ 
    ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร ์
    น.ส.มนัธญา นิลพันธุ์  สังกัดคณะสังคมศาสตร ์
    ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
    น.ส.ฟารีดา เราะห์มานีย์ สังกดัคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
    ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เห็นชอบผลการคัดเลือกตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๒ การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการ จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๓ การขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๔ การขออนุมัติจา้งและแต่งตั้งบคุคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชา 
การ ประเภทคณาจารย์ประจําและประเภทนักวิจัย โดยการคัดเลอืก  
จํานวน ๑๔ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๗

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๑๕ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๖ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท
คณาจารย์ประจําเต็มเวลาตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จํานวน ๕ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๗ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๗ ราย อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๘ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายวิชาการ  
จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๙ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ) จํานวน ๑ ราย เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๐ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)  
จํานวน ๑ ราย 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๑ การขออนุมัติรูปแบบและแนวทางการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านบริการวิชาการและ
ด้านวิจัย 

เห็นชอบรูปแบบและแนวทางการปรับลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ด้านบริการวิชาการและด้านวิจัยตามเสนอ 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 
๑๐๑๐๒/๘๕๐๓ 
ลว. ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติกําหนดตําแหน่ง
และแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
   ๑. เห็นชอบผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ผ่าน 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด รวมจํานวน ๒ ราย คือ คณะศิลปศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ๑ ราย และคณะวิทยาการจัดการ ๑ ราย 
   ๒. เห็นชอบผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กําหนด รวมจํานวน ๖ ราย คือ คณะเกษตร ๑ ราย  
คณะวิทยาศาสตร์ ๑ ราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓ ราย และ  
คณะสังคมศาสตร์ ๑ ราย 

ทราบ - - - 



 

 
๘

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 
(ต่อ) 

   ๓. อนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๓๓ ราย รองศาสตราจารย์ จํานวน ๘ ราย 
และศาสตราจารย์ จํานวน ๔ ราย ตั้งแต่วันที่คณะรับเรื่อง รวมจํานวน  
๔๕ ราย 
   สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการ การบริหารงานบุคคล และเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้ 
   ๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ การบริหาร
การเงิน และทรัพย์สิน 
   ๒. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทนตําแหน่ง
ที่ว่าง ในคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   ๓. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จํานวน  
๔ ส่วนงาน ได้แก่ 
       - แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
       - แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะสังคมศาสตร์ 
       - แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พีรเดช ทองอําไพ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
       - แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อมเรศ ภูมิรัตน กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

    
 

   



 

 
๙

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 
(ต่อ) 

   ๔. อนุมัติแผนวิเคราะห์อัตรากําลังระยะ ๔ ปี ในการพิจารณาต่อเวลา
ราชการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของคณะเกษตร กําแพงแสน       
   ๕. อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๖. อนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม และขออนุมัติ
ยกเลิกการใช้หลักสูตรร่วม จํานวน ๗ หลักสูตร 
   ๗. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน ๕๔ หลักสูตร  
   ๘. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๑๑ หลักสูตร 
   ๙. อนุมัติปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา และตัวบ่งชี้ของหลักสูตร เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐     
   ๑๐. อนุมัติให้คณะเข้าร่วมโครงการนําร่องการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) จํานวน ๙ คณะ 
๒๓ สาขาวิชา 
   ๑๑. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดศึกษาทั่วไป จํานวน ๓ รายวิชา 
และแนวปฏิบัติกรณีเรียนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
   ๑๒. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงรายวิชา และใช้รายวิชาร่วม 
จํานวน ๑๑ รายวิชา 
   ๑๓. อนุมัติเพิ่มวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการผลิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๑๔. อนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖     

 
 
 

   



 

 
๑๐

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 
(ต่อ) 

   ๑๕. อนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือก/รายวิชาเลือกในหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖    
   ๑๖. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร
บริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (หลักสูตรแยกเล่ม) ให้สอดคลอ้งกับต้นสังกัดรายวิชา 
   ๑๗. อนุมัติเปิดชุดวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะเลือกสําหรับหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จํานวน ๑ ขุดวิชา 
   ๑๘. อนุมัติแก้ไขการพิมพ์คลาดเคลื่อนในหมวดเฉพาะในหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๑๙. อนุมัติแก้ไขการพิมพ์คลาดเคลื่อน โดยขอให้ระบุวิชาที่ต้องเรียนมา
ก่อน จํานวน ๒๒ รายวิชา และแก้ไขการพิมพ์ชื่อรายวิชาคลาดเคลื่อน 
จํานวน ๑ รายวิชา 
   ๒๐. อนุมัติแก้ไขการพิมพ์รหัสวิชาคลาดเคลื่อนและเพิ่มเติมข้อมูลของ
รายวิชาภาษาจีนในคู่มือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   ๒๑. อนุมัติแก้ไขการพิมพ์ชื่อรายวิชาคลาดเคลื่อนในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ๒๒. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศกึษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘ จํานวน ๑๖๙ คน 

 
    
 

   

๕.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักการ แนวทาง และ 
การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ - - - 

๕.๓ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

ทราบ - - - 



 

 
๑๑

วาระที ่ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

๖.๑ ผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ แจ้งประชาสัมพันธ์ KULife 
Mobile Application เวอร์ชั่น ๑.๒ ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง
สํานักบริการคอมพิวเตอร์และกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ช่วยอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
เพิ่มการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรเพิ่มเติมจากการให้บริการ
เรียกดูใบแจ้งเงินเดือนและข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน เช่น ข้อมูล 
ด้านประวัติส่วนตัว การศึกษา ที่อยู่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตําแหน่งและ
อัตราเงินเดือน ตําแหน่งทางการบริหาร การลาศึกษาต่อ ประวัติการลา 
ฝึกอบรม ดูงาน วิจัยต่างประเทศ และข้อมูลด้านบริหารงานบุคคลอื่น ๆ  
ซึ่งบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
และยังมีการให้บริการข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ข้อมูลการติดต่อ
ของบุคลากร คณะ และหน่วยงาน ข่าวสารกิจกรรมสําคัญต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด Application ดังกล่าวได้ที่ 
Google Play Store 

ทราบ - - - 

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง   


