
สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 

วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ การนําระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) มาใช้ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ตั้งแต่เดือน

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทราบ - - - 

๑.๒ การกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ - - - 

๑.๓ การเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ทราบ - - - 

๑.๔ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

งบกลางรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ ครั้งที่ ๒ 

ทราบ ประธานฯ ขอให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด

การดําเนินการและใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยขอให้จัดทําแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  

การดําเนินการ และรายงานผลการดําเนินงาน ให้แล้ว

เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ คือ ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

- - - 

๑.๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน

วันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ทราบ - - - 

      ระเบียบวาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข - - - 



 

 
๒

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การพิจารณาแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มีมติดังนี้

   ๑. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้นําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให้ความเห็นชอบต่อไป 

   ๒. เห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๕ ปี (พ.ศ. 

๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โดยมีข้อเสนอแนะ

ให้ปรับแก้ไขข้อมูลในเอกสารก่อนนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัย ดังนี้    

     (๑) ตรวจสอบและปรับแก้ไขข้อมูลขนาดพื้นที่ของ

บางเขน และวิทยาเขต ให้ถูกต้อง  

     (๒) เพิ่มเติมแนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ

การดําเนินงานตามภารกิจ คือ ส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากรทางด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี  

ที่มีศักยภาพในการทํางานตามวิชาชีพ 

     (๓) ให้ปรับแก้ไขข้อความในข้อ ๒ และข้อ ๓ ของ

จุดอ่อน (Weakness) จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ด้านการเงินในปัจจุบัน เป็นดังนี้ 

          “ข้อ ๒) ผู้บริหารบางส่วนยังขาดความรู้ความ

เข้าใจในการแปลความหมายและการนําข้อมูลทาง

การเงินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน 

  ข้อ ๓) บุคลากรทางด้านงบประมาณ พัสดุ 

การเงิน และบัญชี บางส่วนยังขาดศักยภาพในการ

ทํางานตามวิชาชพี”

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์  

 

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายการเงิน 

 

-ฝ่ายเลขานุการ

 

 

 

-ฝ่ายเลขานุการ 

 

 

 

 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๙๕๐๙ 

 ลว. ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐ 

 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๙๕๐๘ 

 ลว. ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 



 

 
๓

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๓.๒ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหาร

จัดการทรัพย์สินถาวร พ.ศ. …. 

ที่ประชุมพิจารณาโดยได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง

และมีมติให้นํากําหนดอัตราการจัดสรรรายได้จากการ

เช่าที่ดินและอาคาร การใช้อาคารและสถานที่ อุปกรณ์ 

และการใช้บริการการวิเคราะห์ของส่วนงานและยานพาหนะ

ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ในการจัดสรรรายได้และไม่ซ้ําซ้อนในการจัดเก็บ 

เนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกบัรายได้และผลประโยชน์

อันเกิดจากการประกอบกิจกรรมหลากหลายประเภท

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์

และสื่อสารองค์กร 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๙๖๙๘ 

 ลว. ๒๒  ส.ค. ๒๕๖๐ 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ 

 

การขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุม ก.บ.ม.  

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๙๖๙๗ 

ลว. ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๒ 

 

มาตรการดําเนินการกรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรซ้ําซ้อน เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมข้อความใน

มาตรการข้อ ๓ โดยให้ถือเป็นกรณีการผิดวินัยด้วย ดังนี้ 

   “๓. หากพบว่าอาจารย์ท่านใดมีรายชื่อซ้ําซ้อนโดยมี

สัญญาจ้างเป็นอาจารย์ประจํากับมหาวิทยาลัยใด ที่มิใช่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมควรให้ดําเนินการ

เช่นเดียวกันกับกรณีการผิดวินัยและการผิดจรรยาบรรณ

อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วแต่กรณี”

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๙๕๐๗ 

 ลว. ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๓ 

 

 

การเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศจากองค์กรระหว่างประเทศเป็น

อาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เห็นชอบตามเสนอ โดยขอให้กองวิเทศสัมพันธ์จัดส่ง

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศให้คณะวิชาได้นําไป

พิจารณาและศึกษาคุณสมบัติ และประสานงานในการ

ดําเนินการต่อไป

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

ผู้อํานวยการกอง 

วิเทศสัมพันธ์  

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๙๗๐๖ 

 ลว. ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐ 



 

 
๔

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๔ 

 

การขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย

แบบปากเปล่า ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุน

สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ - จัดทําประกาศ มก.

เสนออธิการบดีลงนาม   

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

-ฝ่ายเลขานุการ

 

-ฝ่ายเลขานุการ 

ประกาศ มก. 

ลว. ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๙๗๐๐ 

 ลว. ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๕ 

 

 

 

 

การขออนุมัติกําหนดค่าตอบแทนในการดําเนินงานเกี่ยวกับทุนสนับสนุน

โครงการวิจัย ค่าตอบแทนให้กับผู้แต่งหนังสือหรือตําราและผู้ทรงคุณวุฒิ

ในการประเมินหนังสือและตํารา และการให้เงินรางวัลสําหรับผลงาน

วิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นําไปพิจารณาร่วมกับสํานักงานกฎหมาย เพื่อกําหนด

หลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะขอให้พิจารณาความเหมาะสม

ในหลักการการให้ทุนสนับสนุน ว่าควรใช้เงินรายได้คณะ 

โดยจัดทําเป็นประกาศกลางของมหาวิทยาลัย หรือควร

ใช้เงินกองทุนพัฒนาคณะ เพื่อมิให้เกิดความซ้ําซ้อนใน

การให้ทุนสนับสนุน แล้วนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาต่อไป 

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก. 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๙๖๙๙ 

 ลว. ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๖ การขออนุมัติกําหนดค่าตอบแทนในการดําเนินงานเกี่ยวกับการสนับสนุน

ทุนอุดหนุนวิจัย ทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารทางวิชาการ และ 

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

 

 

 

 

 

มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นําไปพิจารณาร่วมกับสํานักงานกฎหมาย เพื่อกําหนด

หลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมตามที่คณะเศรษฐศาสตร์  

ศรีราชา เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะขอให้พิจารณาความ

เหมาะสมในหลักการการให้ทุนสนับสนุน ว่าควรใช้ 

เงินรายได้คณะโดยจัดทําเป็นประกาศกลางของ

มหาวิทยาลัย หรือควรใช้เงินกองทุนพัฒนาคณะ  

เพื่อมิให้เกิดความซ้ําซ้อนในการให้ทุนสนับสนุน  

แล้วนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาต่อไป 

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนาแห่ง มก. 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๙๖๙๙ 

 ลว. ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐ 



 

 
๕

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๗ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทเอกชน

ในการตรวจสอบต้นฉบับ (manuscript) ภาษาต่างประเทศ  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

อนุมัติตามที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรเสนอ เนื่องจาก

กรณีดังกล่าวเป็นการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่

ผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทเอกชนในการตรวจสอบ ตรวจ

แก้ไขบทความทางวิชาการหรือต้นฉบับ (manuscript) 

ภาษาต่างประเทศ  จึงไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ

ประเมินวารสารทางวิชาการ 

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

ผู้อํานวยการสํานักงาน

กฎหมาย 

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๙๗๐๕ 

 ลว. ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๘ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ใน

โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ระดับคณะ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ - จัดทําประกาศ มก.

เสนออธิการบดีลงนาม  

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

ผู้อํานวยการสํานักงาน

ประกันคุณภาพ  

-ฝ่ายเลขานุการ

 

-ฝ่ายเลขานุการ 

ประกาศ มก. 

ลว. ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐ 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๙๗๐๑ 

 ลว. ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๙ การขออนุมัติหลักการให้ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด 

เช่าพื้นที่อาคารร้านสหกรณ์ต่อในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
อนุมัติตามเสนอ - จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์

และสื่อสารองค์กร  

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๙๗๐๔ 

 ลว. ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๑๐ การขออนุมัติหลักการให้ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการ

แพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จํากัด เช่าพื้นที่อาคารจอดรถวิภาวดี 
อนุมัติตามเสนอ - จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์

และสื่อสารองค์กร  

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๙๗๐๔ 

 ลว. ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๑๑ การขออนุมัติหลักการจัดเก็บอัตราค่าบริการจอดรถบริเวณอาคาร 

KU VILLE 
อนุมัติตามเสนอ - จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์

และสื่อสารองค์กร  

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๙๗๐๓ 

 ลว. ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๑๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง

วิชาการ 
เห็นชอบตามเสนอ - - - 



 

 
๖

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๑๓ การขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการสายสนับสนุนให้ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการ
อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๔ การอนุมัติเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๕ การขอความเห็นชอบเงินประจําตําแหน่งบริหารของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา

เห็นชอบตามเสนอ - - - 

๔.๑๖ พิจารณาการขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา เป็นกรณีพิเศษ

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๗ การพิจารณาอนมุัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่ม

วิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๓ ราย

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๘ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

และช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก จํานวน ๒ ราย

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๑๙ การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 

ประเภทคณาจารย์ประจํา ให้ได้รับตามคุณวุฒิ จํานวน ๖ ราย

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๒๐ การขออนุมัติปรับกรอบคุณวุฒิและกําหนดอัตราค่าจ้างพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามคณุวุฒิ 

โดยการคัดเลือก จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๒๑ การพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๒๒ รายงานงบแสดงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สําหรับ

ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เห็นชอบรายงานงบแสดงผลการดาํเนินงานของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สําหรับไตรมาสที่ ๓ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้นําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

-ฝ่ายเลขานุการ

 

 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๙๕๑๐ 

 ลว. ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๒๓ การขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายชําระคืนเงินค่าก่อสร้างอาคารให้สหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด 

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ต่อไป 

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

-ฝ่ายเลขานุการ

 

 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๙๕๑๑ 

 ลว. ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐ 



 

 
๗

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๒๔ การลงนามในรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลัง

มหาวิทยาลัยเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
เห็นควรให้ อธิการบดี และผู้อํานวยการกองคลัง 

เป็นผู้ลงนามในรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนอธิการบดี  

-ฝ่ายเลขานุการ -บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๙๗๐๒ 

 ลว. ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐ 

๔.๒๕ การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อนุมัติตามเสนอ - - - 

๔.๒๖ การขออนุมัติแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายโครงการเกษตร อาหาร 

และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนุมัติตามเสนอ - จัดทําประกาศ มก.

เสนออธิการบดีลงนาม 

จํานวน ๒ ฉบับ 

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายบริการวิชาการ  

-ฝ่ายเลขานุการ

 

 

-ฝ่ายเลขานุการ 

ประกาศ มก. 

ลว. ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๐ 

 

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓. 

 ๑๐๑๐๒/๑๐๐๘๖ 

 ลว. ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๐ 

      ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
๕.๑ รายงานผลการจัดอันดับเว็บไซต์ที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุด 

uniRank™ (formerly ๔ International Colleges & Universities or ๔

icu.org) ประจําเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๗ 

ทราบ - - - 

๕.๒ การจดัโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ทราบ - - - 

๕.๓ งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาํบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทราบ - - - 

๕.๔ ข้อมูลการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทราบ - - - 

๕.๕ 

 

 

 

 

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติร่างข้อบังคับ  

และเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้ 

   ๑. อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสํานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. อนุมัติเปิดโครงการความร่วมมือการจดัการเรียนการสอนสองปริญญา 

(Double Degree) จํานวน ๕ โครงการ  

ทราบ - - - 



 

 
๘

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๕ 

(ต่อ) 

   ๓. อนุมัติแนวปฏิบัติการขออนุมัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

สองปริญญา (Double Degree Program) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

สถาบันการศึกษาต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   ๔. อนุมัติหลักสูตรใหม่เพื่อทดแทนหลักสูตรที่ขอใช้ร่วม จํานวน ๑๖ หลักสูตร

   ๕. อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงรายวิชา ปิดรายวิชา และเปลี่ยนแปลง

รหัสวิชา จาํนวน ๕๕ รายวิชา  

   ๖. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๑๑๒ หลักสูตร 

   ๗. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร จํานวน ๓๑ หลักสูตร    

   ๘. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

จุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อรับนิสิตต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสตูร 

   ๙. อนุมัติแก้ไขคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การประมงและเทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาติ 

 ๑๐. อนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๑๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ หลักสตูร

นานาชาติ      

 ๑๒. อนุมัติแก้ไขการพิมพ์รหัสวิชาผิดในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๑๓. อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ยกเลิกการใช้หลักสูตร

ร่วมหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของคณะ

สังคมศาสตร ์

 ๑๔. อนุมัติปิดหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร 

 ๑๕. อนุมัติยืมรายวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  

คณะมนุษยศาสตร์ จํานวน ๔ รายวิชา  

 ๑๖. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ครั้งที่ ๕ ในระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี จํานวน ๑,๐๖๖ คน

 



 

 
๙

วาระที่ เรื่อง 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานที่ต้องดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ ผลการดําเนนิงาน 

       ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 
๖.๑ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ขอหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์

ประจําหลักสูตร กรณีคณบดีที่แต่งตั้งจากบคุคลภายนอกและมีคุณสมบัติ

เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ สามารถดําเนินการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษโดยไม่รับค่าตอบแทนได้หรือไม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัด 

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายวิชาการรับประเด็นดังกล่าวนําไป

พิจารณาตรวจสอบต่อไป 

- - - 

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง   


