
 สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ ๙/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที ่ เรื่อง 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานทีต่้องดําเนินการ ผูป้ฏบิตั ิ ผลการดําเนนิงาน 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

      ๑.๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ราบ 

๑.๑.๑ ไม่มี - - - - 

       ๑.๒  เรือ่งทีเ่ลขานกุารแจ้งใหท้ราบ 

๑.๒.๑ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ 
- - - 

๑.๒.๒ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ 
- - - 

๑.๒.๓ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนมุัติเงินจัดสรรการบริหาร
งบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ไปพลางก่อน 

ทราบ - - - 

๑.๒.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ - - - 

      ระเบียบวาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชุม 

๒ 
 
 
 
 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จํานวน ๔๒ หน้า  

ประธานสภาพนักงาน เสนอขอแก้ไขรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ หน้าที่ ๒ รายชื่อผู้มาประชุม  
ลําดับที่ ๕๐ จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ แก้ไขเป็น  

- - - 



 

 
๒

วาระที ่ เรื่อง 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานทีต่้องดําเนินการ ผูป้ฏบิตั ิ ผลการดําเนนิงาน 

๒ (ต่อ) 
 

รองศาสตราจารย์วีระเกษตร  สวนผกา, แทน  
แล้วรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ตามที่ได้แก้ไข 

     ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสบืเนื่อง  

                       ไม่มี 

     ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

๔.๑ 
 

งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
(เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๕๙๕ 
ลว. ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๒ 
 

การขออนุมัติหลักการให้บริษัท อาร์ค ฟู้ด เทคโนโลยี จํากัด เช่าพื้นที่
บริเวณห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
คณบดีคณะอุตสาหกรรม
เกษตร/ผอ.สํานักงานทรัพย์สิน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๕๐๓  
ลว. ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ 

 ๔.๓ การขออนุมัติหลักการให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  
ต่อสัญญาเช่าพื้นที่บริเวณอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีวิทยาเขต
กําแพงแสน/ผอ.สํานักงาน
ทรัพย์สิน  

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๕๐๒ 
ลว. ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๔ การขออนุมัติหลักการให้ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ เช่าพื้นที่บริเวณ
ชั้น ๒ อาคาร KU Green 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร/
ผอ.สํานักงานทรพัย์สิน 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๕๐๖  
ลว. ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๕ การขออนุมัติค่าใช้จ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นงบอุดหนุนทั่วไป 

อนุมัติตามเสนอ จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน/ 
ผอ.กองคลัง 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๕๐๔  
ลว. ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๖ การขออนุมัติจัดการเรียนการสอนโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์  
ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

อนุมัติตามเสนอ 
 
 

จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ 
ผอ.สํานักบริหารการศึกษา 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๕๐๕  
ลว. ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ 



 

 
๓

วาระที ่ เรื่อง 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานทีต่้องดําเนินการ ผูป้ฏบิตั ิ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๗ การขออนุมัติกําหนดรายวิชาที่เปิดสอนในธนาคารหน่วยกิต แก้ไข  
และเพิ่มเติมอัตราค่าหน่วยกิต 

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําประกาศ มก.  
เสนออธิการบดีลงนาม 
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัย
บูรณาการศาสตร์/ 
ผอ.สํานักงานกฎหมาย 

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ 
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๕๙๖  
ลว. ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๘ การขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการการศึกษานานาชาติ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

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

ฝ่ายเลขานุการ -ประกาศ มก. 
ลว. ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๒ 
-บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๕๒๐  
ลว. ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๙ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย- 
เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง 
วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของผู้บริหาร 
ฝ่ายสนับสนุนตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย และ
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๐ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
(ฉบับที่ ๒) 

อนุมัติในหลักการ โดยปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับ
การจ่ายเงินชดเชยให้ครอบคลุมสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยผู้เกษียณอายุที่ได้รับการต่อสัญญา
ทุกราย 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๑ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ให้นํากลับไปทบทวนอีกครั้ง โดยมอบ 
กองการเจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังส่วนงาน  
เพื่อพิจารณาเสนอข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ
ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน และเสนอที่ประชุม 
ในคราวต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งและจํานวนตําแหน่ง 
ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 

เห็นชอบในหลักการตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๔

วาระที ่ เรื่อง 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานทีต่้องดําเนินการ ผูป้ฏบิตั ิ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๑๓ การขออนุมัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 
ประเภทคณาจารย์เต็มเวลาที่เกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพิ่มเติม จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จํานวน ๖ ตําแหน่ง และไม่ผ่าน
การคัดเลือก จํานวน ๒ ตําแหน่ง 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๕ การพิจารณาเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณา
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร 

แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็น
กรรมการลําดับที่ ๒ 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๖ การขออนุมัติเพิ่มเงินรางวัลสําหรับบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๗ การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๓๒ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๘ การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ 
ประเภทคณาจารย์ประจํา โดยการคัดเลือก จํานวน ๑๐ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๑๙ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ  
ประเภทคณาจารย์ประจําเต็มเวลา ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต และ
ประเภทนักวิจัย ตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น จํานวน ๑๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๐ การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายวิชาการ  
จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๑ การขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
จํานวน ๑ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๒ การขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  
จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๓ การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ) 
จํานวน ๔ ราย 

เห็นชอบตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๔ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนกังานมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ให้นํากลับไปทบทวนอีกครั้ง โดยมอบ 
กองการเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลไปยังส่วนงาน 
เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็น 
ที่ปรับแก้ไขอีกครั้ง และนําเสนอที่ประชุม
พิจารณาในคราวต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 



 

 
๕

วาระที ่ เรื่อง 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานทีต่้องดําเนินการ ผูป้ฏบิตั ิ ผลการดําเนนิงาน 

๔.๒๕ การขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
จํานวน ๓ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๖ การขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินรายได้ จํานวน ๖ ราย 

อนุมัติตามเสนอ - กองการเจ้าหน้าที่ - 

๔.๒๗ การขออนุมัติโครงการและงบประมาณการจัดงานเกษตรกําแพงแสน 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

อนุมัติตามเสนอ -จัดทําบันทึกแจ้งมติ  
รองอธิการบดีวิทยาเขต
กําแพงแสน/ผอ.กองคลัง 

ฝ่ายเลขานุการ บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. 
๐๒๐๑/๑๕๐๗  
ลว. ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ 

๔.๒๘ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
การจ่ายเงินชดเชยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยออกระเบียบ  
เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชย  
โดยปรับแก้ไขร่างประกาศ เป็นร่างระเบียบ 
เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

- กองการเจ้าหน้าที่ - 

     ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับ 
การบริหารงาน แต่งตั้งผู้บริหารและคณะอนุกรรมการ ข้อบังคับ  
เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา และการอนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
   ๑. อนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 
   ๒. อนุมัติเปลี่ยนชื่อ “สาํนักทะเบียนและประมวลผล” เป็น  
“สํานักบริหารการศึกษา” มีฐานะเป็นส่วนงาน และปรับโครงสร้างองค์กร 
โดยแบ่งออกเป็น ๑ สํานักงาน และ ๗ ฝ่าย 
   ๓. อนุมัติกําหนดตัวบ่งชี้ผลงานการดําเนินงานมหาวิทยาลัย-
เกษตรศาสตร์ จํานวน ๔๒ ตัวบ่งชี้ 
   ๔. อนุมัติต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน จํานวน ๑ ราย 
๕. อนุมัติให้ยกเลิกเอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอน ผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ 
ฉบับแก้ไขแทนฉบับเดิม 

ทราบ - - - 



 

 
๖

วาระที ่ เรื่อง 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานทีต่้องดําเนินการ ผูป้ฏบิตั ิ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 
(ต่อ) 

   ๖. อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
เกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๗. อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี 
ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นประธานอนุกรรมการ 
   ๘. อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารส่วนงาน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งสี่ปี 
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๔ ราย ดังนี้ 
       ๘.๑ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์สถาพร จิตตปาลพงศ์ ดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
       ๘.๒ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุิยัน ธัญกิจจานุกิจ ดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะประมง 
       ๘.๓ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ บัวเลิศ ดํารงตําแหน่ง 
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม 
       ๘.๔ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สุวิสา พัฒนเกียรติ ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
   ๙. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ   
   ๑๐. อนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 
        ๑๐.๑ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
        ๑๐.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 
   ๑๑. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
สัตว์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 - - - 



 

 
๗

วาระที ่ เรื่อง 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานทีต่้องดําเนินการ ผูป้ฏบิตั ิ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๑ 
(ต่อ) 

   ๑๒. อนุมัติโครงการการจัดการเรียนการสอนร่วมสองปริญญา (Dual 
Degree Program) ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) กับ Master 
of Philosophy Program in Agriculture, Environmental and 
Related Studies หรือ Master of Philosophy Program in Natural 
and Physical Sciences, Division of Tropical Environments and 
Societies, James Cook University เครือรัฐออสเตรเลีย 
    ๑๓. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๑๒ หลักสูตร 
   ๑๔. อนุมัติเปิดรายวิชา ๐๓๖๕๔๑๑๒ สมุนไพรไทยให้คุณ 
   ๑๕. อนุมัติปรับปรุงรายวิชา จาํนวน ๑ รายวิชา และเพิ่มรายวิชาไว้ใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
   ๑๖. อนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๑๗. อนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๑๘. อนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๐ จํานวน ๘,๓๓๙ คน 
    ๑๙. มีมติเห็นชอบผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน ๑ ราย คือ คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา ๑ ราย ตําแหน่งศาสตราจารย์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
จํานวน ๒ ราย คอื คณะวศิวกรรมศาสตร์ ๑ ราย และคณะสัตวแพทยศาสตร์  
๑ ราย และอนุมัติกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๓๒ ราย รองศาสตราจารย์ จํานวน ๕ ราย 
และศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย ตั้งแต่วันที่คณะรับเรื่อง รวมจํานวน ๓๙ ราย 

    

๕.๒ สถานีวิทยุ ม.ก. สรุปรายงานการขับเคลื่อนและความคืบหน้าการดําเนิน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศและเครือข่ายผู้สูงอายุประเทศไทย 
ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ - - - 



 

 
๘

วาระที ่ เรื่อง 
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานทีต่้องดําเนินการ ผูป้ฏบิตั ิ ผลการดําเนนิงาน 

๕.๓ กองวิเทศสัมพันธ์ แจ้งการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์สู่สากล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี ้
   ๑. การกําหนดสัดส่วนในการสนับสนุนทุนตามโครงการย่อยที่ ๑ - ๗ 
(ยกเว้นโครงการย่อยที่ ๖ ดําเนินการโดยกองกิจการนิสิต) ในอัตรา ๕๐ : ๕๐ 
ระหว่างโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล 
ประจําปี ๒๕๖๓ กับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา หลักสูตร 
   ๒. การดําเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
สู่สากลในส่วนของคณะวิชา ควรมีการตั้งโครงการและงบประมาณของ
คณะวิชารองรับ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดสรรทุนให้แก่นิสิตในส่วนที่
คณะวิชาต้องสนบัสนุน รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกนิสิตของคณะวิชาควร
มีการกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน ก่อนเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากลพิจารณาจัดสรรทุน 

ทราบ    

๕.๔ กําหนดการโครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทราบ - - - 

จัดทําโดย : งานการประชุม กองกลาง 


