
ฉบับ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓    

วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา     
ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

…………………………………….     
      

วาระปกติ  
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ      

 ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ   
  ๑.๑.๑ การแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่กรรมของประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์  
   ๑.๑.๒  อ่ืนๆ 

 

 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ทราบ     
๑.๒.๑ ค าสั่งศาลปกครองกลาง เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา คดีพิพาทเก่ียวกับการที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย คดีหมายเลขด าท่ี บ. ๓๑๑/๒๕๖๒ 
 ๑.๒.๒ สรุปข้อมูลนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
  ๑.๒.๓ สรุปผลการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ๑.๒.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  
   ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑.๒.๕ อ่ืนๆ 

 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๗  
  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระปกติ)    
  

วาระท่ี ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย        
 ๓.๑ ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๑ ส่วนงาน     
 ๓.๒ ความคืบหน้าการด าเนินการการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
 ๓.๓ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
  ๓.๔ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   
  ๓.๕ ความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร 
   ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ 
   เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 

๓.๖ ความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจาก
รองอธิการบดี 
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  ๓.๗ ความคืบหน้าการด าเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ 
   ประจ า และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
 ๓.๘ ความคืบหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 

วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง   
 ๔.๑ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   
   เพ่ือปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....   
 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย     
  -  
 

วาระท่ี ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา       

  การบริหารงาน  

 ๖.๑ การน าเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาส่วนงานของผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่   
   (๑) นางพาลิณี  ไวถนอมสัตย์ ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร 
        และอุตสาหกรรมเกษตร  
  ๖.๒ รายงานความก้าวหน้าการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ จ านวน ๒ ส่วนงาน    
   (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
  (๒) รองศาสตราจารย์สมชาย  น าประเสริฐชัย ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์       
  ๖.๓ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๖.๔ การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ 

   ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบ 
  ๖.๕ การขออนุมัติร่างข้อระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
   เพ่ือการวิจัยและพัฒนา และเพ่ือการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ....  
  ๖.๖ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน 
  มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ๖.๗ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานส าหรับบุคคลพนักงาน 
   มหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 

 การแต่งตั้ง    
   ๖.๘  การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๒ ราย  
 ๖.๙ การขออนุมัติเทียบต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย 
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  ๖.๑๐ การขออนุมัติให้ความเห็นชอบการขอทบทวนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   และศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑ จ านวน ๓ ราย และต าแหน่งศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๒ จ านวน ๑ ราย    
  ๖.๑๑ การขออนุมัติให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาการขอทบทวนการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย   

 เรื่องท่ีคณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๑๑ เรื่อง  
    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๘ เรื่อง        
 ๖.๑๒ การขออนุมัติโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ)  
   คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  
  ๖.๑๓ การขออนุมัติหลักสูตรใหม่ จ านวน ๓ หลักสูตร    
   ๖.๑๔  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๓๘ หลักสูตร    
  ๖.๑๕  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑๗ หลักสูตร   
 ๖.๑๖ การขออนุมัติปิดหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร   
  ๖.๑๗ การขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม 
   และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗   
  ๖.๑๘ การขออนุมัติแก้ไขจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระภาษากับการสื่อสารผิด ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ๖.๑๙ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
   วิทยาศาสตร์การประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙   

     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๒ เรื่อง              
  ๖.๒๐ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงรายวิชา และปิดรายวิชา จ านวน ๑๐ รายวิชา   
  ๖.๒๑ การขออนุมัติใช้รายวิชาร่วม จ านวน ๑ รายวิชา  

  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

  ๖.๒๒  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
   ครั้งที ่๔ จ านวน ๖๒๙ ราย  
 

วาระท่ี ๗  เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ     
     - 
 

วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

 ๘.๑ รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าเดือนมกราคม 
   พ.ศ. ๒๕๖๓  
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  ๘.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
วาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ    
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รายละเอียดประกอบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓     

วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา       
ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน    

…………………………………….      
      

วาระปกติ 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ      
 ๑.๑.๑ การแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่กรรมของประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  

 

   ด้วย นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ได้ถึงแก่กรรม โดยมีก าหนดการพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ และสวดอภิธรรม ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์ วัดพระศรี 
พระธาตุวรวิหาร บางเขน ดังนี้ 
   วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓    เวลา ๑๗.๓๐ น. รดน้ าศพ 
         เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ 
   วันที่ ๑๘ - ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓   เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดอภิธรรม 
   วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓   สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย  
         เกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ 
   วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓   เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ  

   สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอร่วมไว้อาลัยในการจากไป 
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 ๑.๑.๒ อ่ืนๆ 
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 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ทราบ       

 ๑.๒.๑ ค าสั่งศาลปกครองกลาง เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย คดีหมายเลขด าที่ บ. ๓๑๑/๒๕๖๒ 

  โดยรายเอียดจะน าเสนอในที่ประชุม 
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  ๑.๒.๒ สรุปข้อมูลนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒   

   มหาวิทยาลัยขอน าเสนอสรุปข้อมูลนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้   

  ๑.  จ านวนนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
    ภาพรวมจ านวนนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี จ านวนทั้งสิ้น ๑๖,๖๒๖ คน พบว่า สูงกว่าแผน
กลั่นกรองเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ (สูงกว่าจ านวน ๑๔ คน จากแผนที่ก าหนดไว้ ๑๖,๖๒๖ คน) เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบแต่ละวิทยาเขต พบว่า ทุกวิทยาเขตมีการรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีเพ่ิมข้ึน ยกเว้น วิทยาเขตศรีราชา และ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่มีจ านวนนิสิตใหม่ลดลง โดยวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไม่มี
การรับนิสิตใหม่ภาคพิเศษ (จากแผนกลั่นกรองการรับนิสิตใหม่ ก าหนดจ านวนรับภาคพิเศษ รวม ๘๐ คน) สัดส่วนการรับ
นิสิตตามวิธีการรับเข้าศึกษา พบว่า ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการรับนิสิตผ่านโครงการรับตรง และรับตาม
ข้อตกลง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๗ และรับผ่านส่วนกลาง (ทปอ.) คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๓ จากจ านวนนิสิตใหม่ทั้งหมด 

   ๒. จ านวนนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ย้อนหลัง ๔ ปี (ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)  
   ภาพรวมนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ พบว่า จ านวน 
นิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ต่ ากว่าแผนกลั่นกรองการรับนิสิต คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๑, ๑๔.๐๕ และ ๗.๒๘  
ตามล าดับ แตกต่างจากจ านวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งสูงกว่าแผนการกลั่นกรองฯ เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ 
เมื่อพิจารณาแผนกลั่นกรองฯ และจ านวนนิสิตใหม่ (รับจริง) ย้อนหลัง ๔ ปี พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีการก าหนดแผนฯ 
ลดลง ส่งผลให้จ านวนนิสิตใหม่ (รับจริง) ของปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในภาพรวมเป็นไปตามจ านวนรับที่ก าหนดไว้ในแผน
กลั่นกรองฯ 

  ๓. ข้อมูลพ้ืนฐานของบิดา มารดา และผู้ปกครองของนิสิตใหม่ 
   ๓.๑ นิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในบริเวณ
โดยรอบที่ตั้งของมหาวิทยาลัย มีเพียงร้อยละ ๒๕.๕๙ ของนิสิตใหม่ทั้งหมดที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
    - บางเขน นิสิตส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ ๓๒.๗๘) รองลงมา
คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และชลบุรี คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๐ 
    - วิทยาเขตก าแพงแสน นิสิตส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตภาคกลาง ได้แก่ นครปฐม 
ราชบุรี สุพรรณบุรี และนนทบุรี คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๒ รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ ๒๑.๗๘) 
    - วิทยาเขตศรีราชา นิสิตส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก 
ได้แก่ ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และปทุมธานี คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๐ รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 
๒๐.๔๙) 
    - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี นิสิตส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตภาคกลาง 
ได้แก่ นนทบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี และสมุทรปราการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๒ รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร 
(ร้อยละ ๓๐.๘๔) 
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    ส าหรับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของประเทศไทยนั้น พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดสกลนคร (ร้อยละ ๓๐.๘๒) รองลงมาคือ นครพนม   
(ร้อยละ ๑๔.๔๓) อุดรธานี (ร้อยละ ๘.๐๓) กาฬสินธุ์ (ร้อยละ ๖.๕๖) และบึงกาฬ (ร้อยละ ๔.๗๕) ตามล าดับ  
  ๓.๒ การประกอบอาชีพของผู้ปกครองนิสิตใหม่ สังกัดบางเขน วิทยาเขตก าแพงแสน   
วิทยาเขตศรีราชา และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีนั้น มีลักษณะที่คล้ายกัน คือ ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
(สูงสุดเป็นอันดับ ๑ ของทุกวิทยาเขตท้ังบิดาและมารดา) รองลงมาคือ รับราชการ และพนักงานเอกชน ส่วนวิทยาเขต  
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความแตกต่างจากวิทยาเขตอ่ืน คือ ประกอบอาชีพเกษตรกร (สูงสุดเป็นอันดับ ๑   
ทั้งบิดาและมารดา) รองลงมาคือ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และรับราชการ  

    ๓.๓ รายได้ของผู้ปกครองนิสิตใหม่ในภาพรวม พบว่า รายได้ต่ าสุด คือ ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐  
บาทต่อปี และรายได้สูงสุด คือ มากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ในขณะที่บิดาและมารดาที่มีรายได้คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๔ 
และ ๔.๔๐ ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายได้ของบิดาจ าแนกตามวิทยาเขต พบว่า บางเขน ส่วนใหญ่มากกว่า ๓๐๐,๐๐๐  
บาทต่อปี วิทยาเขตก าแพงแสนและวิทยาเขตศรีราชา มีรายได้ระหว่าง ๑๕๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีรายได้ระหว่าง ๑๓๐,๐๐๑ - ๑๔๙,๙๙๙ บาท
ต่อปี นอกจากนี้ ทั้งสองวิทยาเขตมีข้อมูลบิดาที่ไม่มีรายได้ คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๖ และ ๕.๗๕ ตามล าดับ   
      เมื่อพิจารณารายได้ของมารดาจ าแนกตามวิทยาเขต พบว่า บางเขน ส่วนใหญ่มากกว่า 
๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี มีรายได้ระหว่าง ๑๓๐,๐๐๑ - ๑๔๙,๙๙๙ บาทต่อปี นอกจากนี้ ยังพบว่าทั้งสองวิทยาเขตมีข้อมูลมารดา 
ที่ไม่มีรายได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๗, ๑๐.๐๙ และ ๑๕.๑๒ ตามล าดับ ส่วนวิทยาเขตศรีราชา มีรายได้ระหว่าง ๑๒๐,๐๐๑  
- ๑๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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  ๑.๒.๓ สรุปการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานเกษตรแฟร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มกราคม - วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รวม ๙ วนั) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการ
เกษตร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ของภาครัฐและเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  

   การนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอน าเสนอสรุปการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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   ๑.๒.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ช่ือปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

     ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้มอบ
ส านักงานกฎหมายเพ่ือพิจารณาด าเนินการส่งเรื่องเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป นั้น 

    บัดนี้  ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๓๕ ง ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จงึขอน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือทราบ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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  ๑.๒.๕ อ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 
วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๗ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระปกติ)  

   การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่  
๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระปกติ จ านวน ๔๐ หน้า  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  
๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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วาระท่ี ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย      

 ๓.๑  ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๑ ส่วนงาน  

   ด้วยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

   การนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอรายงานความคืบหน้าการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้   
     

ล าดับ   
ที่      

ส่วนงาน       
และประธานกรรมการสรรหา 

ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหา 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย  
(ศาสตราจารย์เจริญศักดิ์   
โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์)  

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)  
    ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที ่๑๑     
    กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือ 
    คณบดี หรือผู้อ านวยการ โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องไม่เป็น 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสองคน เพ่ือเป็นกรรมการ  
    สรรหา ดังนี ้
    (๑) รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
    (๒) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
๒. อยู่ระหว่างด าเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
    จ านวน ๖ คน ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการหรือวิชาชีพ 
    ที่เก่ียวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย และด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
    กรรมการ จ านวน ๒ คน เพ่ือทาบทามเป็นกรรมการสรรหา 
    ต่อไป 
๓. อยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการจ านวนหนึ่งคน  
    ซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สังกัด   
    บัณฑิตวิทยาลัย    

 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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 ๓.๒ ความคืบหน้าการด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ (ลับ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติให้ นายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์ เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ ๑๕ เนื่องจากเป็นผู้ทราบปัญหาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เผชิญอยู่
ในปัจจุบัน ได้แสดงวิธีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลส าเร็จท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดจนได้น าเสนอ
แนวทางในการวางรากฐานให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสม และแสดงความเป็นผู้น าได้อย่าง
ชัดเจนนั้น สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการตามข้ันตอนที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุม
วาระพิเศษ (ลับ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเสนอชื่อต่อกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ซึ่งส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มีหนังสือ ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/๔๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้ด าเนินการ
เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียน 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการเสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจงรัก  
วัชรินทร์รัตน์ ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

   อนึ่ง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอให้พิจารณาตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนได้ฟ้องร้องต่อ
ศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด า ที่ บ.๓๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีกระบวนการสรรหาผู้
สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ร้องได้เสนอเรื่องไปยังกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ทราบเรื่องการด าเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครองและขอให้ชะลอการเสนอ
ขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการส่ง
ค าชี้แจง ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ ไปเรียบร้อยแล้ว  

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 ๓.๓ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   ด้วยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมตใิห้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

    ๑. นายกฤษฎา  บุณยสมิต  ที่ปรึกษา  
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

      ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์  ประธานกรรมการ 
    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    

   ๓. นายโสภณ  ภูเก้าล้วน  กรรมการ  
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

    ๔. รองศาสตราจารย์วีรชัย  พุทธวงศ์    กรรมการ  
    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า  

   ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ กรรมการ   
     ประธานสภาพนักงาน        

    ๖. นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง   กรรมการ   
    นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

   ๗. รองศาสตราจารย์สุตเขตต์  นาคะเสถียร   กรรมการ  
    คณบดีคณะเกษตร    
    ผู้แทนผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน หรือผู้อ านวยการส านัก 

    ๘. รองศาสตราจารย์พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล    กรรมการ  
     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
    ผู้แทนผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน หรือผู้อ านวยการส านัก 

   ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวดี สุม่ทอง นาคมี  กรรมการ  
    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา   
     ผู้แทนผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน หรือผู้อ านวยการส านัก 

 ๑๐. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร  กรรมการ  
   ผู้แทนศาสตราจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย  

 ๑๑. รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร เลขานุการ   
   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน   
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    



- ๑๗ - 
 
  ๑๒. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ  
   รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ด าเนินการสรรหาและพิจารณากลั่นกรองหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณาต่อไป   

   ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนด 
ให้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือก าหนดแนวทางการสรรหาและวิธีการ
กลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
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  ๓.๔ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

   ด้วยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

  ๑.  นายด ารงค์  ศรีพระราม  ประธานกรรมการ  
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน   
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร    

  ๒.  รองศาสตราจารย์พัทธนันท์  หรรษาภิรมย์โชค   กรรมการ  
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า  

 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ กรรมการ   
   ประธานสภาพนักงาน         

  ๔.  นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง   กรรมการ   
   นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงศักดิ์  เที่ยงธรรม    กรรมการ   
   คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
   ผู้แทนผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน หรือผู้อ านวยการส านัก  

  ๖. รองศาสตราจารย์อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน    กรรมการ   
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    
   ผู้แทนผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน หรือผู้อ านวยการส านัก 

  ๗. รองศาสตราจารย์วินัย  พูลศรี    กรรมการ   
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
  ผู้แทนผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน หรือผู้อ านวยการส านัก 

  ๘. รองศาสตราจารย์สมชาย  น าประเสริฐชัย  กรรมการ     
   ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
  ผู้แทนผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน หรือผู้อ านวยการส านัก 

 ๙. ศาสตราจารย์สุภา  หารหนองบัว  กรรมการ   
   ผู้แทนศาสตราจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย  
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  ๑๐. รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร เลขานุการ  
   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

  ๑๑. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ   
   รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

  โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ด าเนินการสรรหาและพิจารณากลั่นกรองหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้น าเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาต่อไป  

  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือก าหนดแนวทางการสรรหาและ 
วิธีการกลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
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 ๓.๕ ความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร 
ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก แทนต าแหน่ง 
ที่ว่าง ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซ่ึงเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก แทนต าแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก แทนต าแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น 

   เนื่องจากวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร จะครบวาระ
ในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจาก 
ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือ
ส านัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักงานสภา 
มหาวิทยาลัยจึงได้มีบันทึก ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/๒๑๒ ลงวันที ่๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอเชิญคณบดี ผู้อ านวยการ 
หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก เพ่ือสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
โดยส่งแบบสมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือสมัครด้วยตนเองที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๙ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และส านักงานสภามหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกในวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ก าหนดต่อไป  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 
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  ๓.๖ ความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือก
จากรองอธิการบดี 

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศผลการเลือก 
ให้ นายด ารงค์  ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี เนื่องจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีมติให้แต่งตั้งรองอธิการบดีโดยค าแนะน าของอธิการบดี จ านวน ๑๓ ราย ตามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๖/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีผลให้ นายด ารงค์  ศรีพระราม 
รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร และ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร 
ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี แทนต าแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศผลการ 
เลือกให้ นายด ารงค์  ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 
ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน นั้น 

   เนื่องจากวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร  
ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี จะครบวาระในวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งรักษาการแทนอธิการบดีจะได้ด าเนินการ
เลือกรองอธิการบดีเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี แล้วจะรายงาน
ผลการเลือกให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป   

  โดยรายละเอียดจะน าเสนอในที่ประชุม 

   ประธานฯ ขอให้ที่ทราบความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี 
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 ๓.๗ ความคืบหน้าการด าเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์
ประจ า และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า จ านวน ๓ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีวาระ
การด ารงต าแหน่ง ๓ ปี ดังนี้      

   ๑. รองศาสตราจารย์พัทธนันท์  หรรษาภิรมย์โชค  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
   ๒. รองศาสตราจารย์วีรชัย  พุทธวงศ์   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
   ๓. รองศาสตราจารย์ น.ท.สุมิตร สุวรรณ   คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

และตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจาก 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน แทนต าแหน่ง 
ที่ว่าง ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น  

   เนื่องจากวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 
และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จะครบวาระในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
คัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า และพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงได้ออกค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑๘๖/๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า ลงวันที่ ๓๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑๘๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าและพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพ่ือก าหนดแนวทางการสรรหาและวิธีการคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภทคณาจารย์ประจ า และประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน แล้วจะรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินการ 
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
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 ๓.๘ ความคืบหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ การบริหารการเงิน และ
ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

   ด้วยคณะกรรมการนโยบายและงบประมาณ การบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที ่๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

   ๑. ด้านโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย ควรมีการน าเสนอรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ ซึ่ง 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนจะได้น าเสนอข้อมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งโครงสร้าง 
การบริหาร สถานการณ์ด้านงบประมาณและความคืบหน้าในการจัดท างบประมาณ ประจ าปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป 

  ๒. ด้านการตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย และการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ควรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและค านึงถึงสถานการณ์อนาคตด้วย และควรรายงานสถานการณ์
การเงินของมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการฯ ทราบข้อมูลด้วย 

   ๓. ด้านการบริการจัดการการเงิน การพัสดุและทรัพย์สินของทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และรายงานงบการเงิน ควรได้รับการรับรองจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้กองคลังรายงานผลการด าเนินงาน 
ให้คณะกรรมการฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง 

   ๔. ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน ในทุกวิทยาเขตและทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ควรค านึงถึงการใช้ประโยชน์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก่อให้เกิดรายได้ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และควรจัดท า
รายงานข้อมูลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ถูกต้องครบถ้วนให้คณะกรรมการฯ ทราบ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ด้วย โดยควรมีแผนการจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการที่เก่ียวกับบริหารจัดการด้านทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ  
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วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง    

 ๔.๑ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก เพื่อปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 

   ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
เพ่ือปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... และมีมติมอบมหาวิทยาลัยน าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 
ไปพิจารณาปรับปรุงตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือให้รอบคอบและครอบคลุมทุกมิติ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกครั้ง ดังนี้ 

   ๑. เสนอให้ปรับข้อความวรรคแรกในร่างข้อบังคับฯ เป็นดังนี้ “โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพทางด้านวิชาการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย” เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๒ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   ๒. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... เป็นเรื่องท่ีจะดีที่จะเป็นเครื่องมือที่จะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย
ในการสร้างความร่วมมือในเรื่องการเรียนการสอนและการวิจัยกับนานาชาติหรือเอกชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรก าหนด
เป้าหมายและมีมาตรการในการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงร่างข้อบังคับฯ อาจพิจารณาให้ครอบคลุม
ไปถึงเรื่องการเปิดโอกาสให้ศาสตราจารย์วุฒิคุณหรือศาสตราจารย์อาคันตุกะสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ 
หรือสามารถขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ 

   ๓. การก าหนดคุณสมบัติของศาสตราจารย์วุฒิคุณหรือผู้เชี่ยวชาญวุฒิคุณ ในข้อ ๘ และคุณสมบัติของ
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือผู้เชี่ยวชาญอาคันตุกะ ในข้อ ๑๐ ควรก าหนดให้มีคุณสมบัติเดียวกัน 

   ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
เพ่ือปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 
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วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 
 -   
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วาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

 การบริหารงาน        

 ๖.๑ การน าเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาส่วนงานของผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่  

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม   
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติให้ผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับการสรรหาใหม่มาน าเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาส่วนงาน 
ในระหว่างที่ด ารงต าแหน่ง ๔ ปี ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ประกอบ
เป็นแนวทางการจัดท าข้อตกลงการบริหาร (Management Agreement : MA) และใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ตลอดจนใช้ในการก ากับการบริหารในเชิงนโยบาย ให้เป็นไปตามที่ได้เสนอไว้ต่อประชาคมและต่อคณะกรรมการสรรหา
ต่อไป ส าหรับรายละเอียดของการติดตามและประเมินผลเชิงบริหารจัดการตามแผนงานก็ให้ฝ่ายบริหารด าเนินการตาม
ระเบียบแบบแผนแล้วรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป นั้น 

  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในการนี้  
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เชิญ นางสาวพิลาณี  ไวถนอมสัตย์ ผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล 
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร น าเสนอแนวทางการบริหารงานและพัฒนาส่วนงานต่อสภามหาวิทยาลัย  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

    ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะการน าเสนอแนวทางการ 
การบริหารงานและพัฒนาส่วนงานของผู้อ านวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม-
เกษตร     
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   ๖.๒ รายงานความก้าวหน้าการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ จ านวน ๒ ส่วนงาน  

    ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการแต่งตั้งผู้บริหารส่วนงานระดับคณบดี ผู้อ านวยการ 
สถาบัน และผู้อ านวยการส านัก ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วจ านวน ๑๓ ราย และผู้บริหารส่วนงานที่ได้
น าเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารส่วนงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้วตามท่ี 
สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ระยะ ๑๒ ปี ของมหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นั้น 

   สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีมติเห็นชอบในหลักการการติดตามความก้าวหน้าการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยให้เริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป เพื่อให้การติดตามการด าเนินงานรวมถึงการสนับสนุนให้ผู้บริหารส่วนงานได้สามารถบริหารงานให้บรรลุ 
ตามเป้าหมายที่ได้เสนอไว้ สภามหาวิทยาลัยจึงได้เสนอรักษาการแทนอธิการบดีพิจารณาและเห็นควรให้ผู้บริหารส่วนงาน
ได้น าเสนอผลงานความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่พบ และความต้องการที่จะให้สภามหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยได้ช่วยแก้ไขหรือสนับสนุนในช่วงระยะเวลาต่อไป โดยให้ผู้บริหารที่เข้ารับต าแหน่งตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป 
น าเสนอผลงานความก้าวหน้าต่อสภามหาวิทยาลัย ท่านละไม่เกิน ๑๕ นาที  

   ในการนี้ ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งครบหนึ่งปีที่จะน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในการบริหารงาน 
ต่อสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๒ ราย ประกอบด้วย 

   ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  

  ๒) รองศาสตราจารย์สมชาย  น าประเสริฐชัย ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์   

    โดยรายละเอียดจะน าเสนอในที่ประชุม   

    ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานความก้าวหน้า 
การบริหารงานของผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ จ านวน ๒ ราย ได้แก่  

   ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  

  ๒) รองศาสตราจารย์สมชาย  น าประเสริฐชัย ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์    

  
 
 
 
 
 



- ๒๘ - 
 
 ๖.๓ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ ก าหนดว่า “ให้ผู้รับผิดชอบ 
ของหน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ก ากับดูแล
แล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง”  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ตามนโยบายการบริหาร 
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งครอบคลุมทั้งปัจจัยความเสี่ยงภายในและ 
ภายนอก เพื่อให้ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์  

   คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง และขอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้   
 

 ยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง 

ระดับ 
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๑. การแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ต่อการแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม ประเทศ ยังมีน้อย 

๒. ความผูกพันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนสังคมน้อยลง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๓. ล าดับ QS Ranking ทัง้ระดับมหาวิทยาลัยและรายสาขาวิชาไม่อยู่ใน
เป้าหมายที่ก าหนด 

๔. การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ไม่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๕. บุคลากรและนิสิตมีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยลดลง 

ระดับ 
ปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
- ด้านชื่อเสียง 

 
๖. เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบกับมหาวิทยาลัย 

- ด้านวิชาการ ๗. ทุกคณะวิชาไม่เป็นที่นิยมและไม่ถูกเลือกเป็น ๓ อันดับแรกของนักเรียน
ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย  

- ด้านการเงิน ๘. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่แสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน 

- ด้านการด าเนินงาน ๙. เกิดกระบวนการการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

- ด้านการปฏิบัติ 
ตามกฎเกณฑ์  

๑๐. เกิดการทุจริตในการด าเนินงาน 

 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
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  ๖.๔ การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ 

  ด้วยปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์มีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายใน ออกเป็น ๑๕ หน่วยงาน 
ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาปรัชญา 
และศาสนา ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชา 
วรรณคดี ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ สถาบัน 
ขงจื๊อ ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ และศูนย์ทดสอบทางภาษา  

  เพ่ือให้การบริหารงานและการด าเนินงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ มีความชัดเจน คล่องตัว  
มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจการด าเนินงานในปัจจุบัน รวมถึงเกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร คณะมนุษยศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
เสนอขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน โดยควบรวม “งาน” และ “หน่วย” ภายในงานต่างๆ ที่มีภารกิจ 
ใกล้เคียงกัน รวมทั้งอัตราก าลังไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตามนโยบายของ
รัฐบาลที่สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ส านักงาน และอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคาร 
ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา  
ดังนี้  

  ๑. ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในส านักงานเลขานุการ ประกอบด้วย ๕ งาน ดังนี้ 
   ๑.๑ งานบริหารและธุรการ ประกอบด้วย ๓ หน่วย ได้แก่ 
    (๑) หน่วยธุรการ สารบรรณและวิเทศสัมพันธ์ 
    (๒) หน่วยทรัพยากรบุคคล 
    (๓) หน่วยวิจัย บริการวิชาการ และสื่อสารองค์กร 
   ๑.๒ งานคลังและพัสดุ ประกอบด้วย ๒ หน่วย ได้แก่ 
    (๑) หน่วยคลัง 
    (๒) หน่วยพัสดุ 
   ๑.๓  งานบริการการศึกษา เสนอขอเปลี่ยนชื่อเป็น งานบริหารการศึกษา ประกอบด้วย ๒ หน่วย ได้แก่ 
   (๑) หน่วยทะเบียนและกิจการนิสิต โดยควบรวมหน่วยทะเบียนนิสิต และหน่วยพัฒนานิสิตและ
นิสิตเก่าสัมพันธ์ เข้าด้วยกัน 
    (๒) หน่วยวิชาการและการจัดการศึกษา โดยควบรวมหน่วยวิชาการ หน่วยห้องสมุด  
และหน่วยจัดการศึกษาโครงการพิเศษ เข้าด้วยกัน 
   ๑.๔ งานแผนและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย ๑ หน่วย ได้แก่ หน่วยแผนและประกันคุณภาพ 
โดยควบรวมหน่วยงานแผนและงบประมาณ และหน่วยประกันคุณภาพ เข้าด้วยกัน  
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   ๑.๕ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ เสนอขอเปลี่ยนชื่อเป็น งานทรัพยากรกายภาพ 
และแบ่งหน่วย ๒ หน่วย ได้แก ่
    (๑) หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยควบรวมหน่วยอาคารสถานที่และหน่วย
ยานพาหนะ เข้าด้วยด้วย 
    (๒) หน่วยโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยควบรวมหน่วยโสตทัศนศึกษา  
และหน่วยคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน  

  ๒. ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 
แบ่งออกเป็น ๒ งาน ดังนี้ 
   ๒.๑ งานบริหารการวิจัยและความร่วมร่วมมือต่างประเทศ โดยควบรวมงานบริหารการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ และงานบริหารและความร่วมมือต่างประเทศ เข้าด้วยกัน ประกอบด้วย ๑  หน่วย ได้แก่ หน่วยบริหาร 
การวิจัยและความร่วมมือต่างประเทศ  
   ๒.๒ งานส่งเสริมวัฒนธรรมสรา้งสรรค์ และแบ่งเป็น ๑ หน่วย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรม
การเกษตร โดยควบรวมศูนย์การเรียนรู้ทางดนตรี และศูนย์ปฏิบัติการด้านธุรกิจน าเที่ยว อาหาร และเครื่องดื่ม เข้าด้วยกัน  

  ๓. ขออนุมัติลดฐานะศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา เป็น หน่วย 
จัดการศึกษาโครงการพิเศษ สังกัดงานบริหารการศึกษา ส านักงานเลขานุการ โดยโอนบุคลากรและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ ไปสังกัดงานบริหารการศึกษา ส านักงานเลขานุการ   

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับโครงสร้างภายในคณะมนุษยศาสตร์ 
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  ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบ 

  ๖.๕ การขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ....  

   ตามท่ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพ่ือการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการนโยบาย) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาออกระเบียบ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัย
และพัฒนา เพ่ือการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่สามารถด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง นั้น  

  บัดนี้ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการนโยบาย)  
ได้พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
และเพ่ือการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแจ้งให้มหาวิทยาลัยด าเนินการออกระเบียบต่อไปได้ โดยมี
ข้อสังเกตว่า แบบสัญญาควรให้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 
ร่างระเบียบได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องมิให้ขัดต่อสาระส าคัญของหลักการตามาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐    

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคาร 
ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และเพ่ือการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ....   

 

 

 

 

 

 

 



- ๓๒ - 
 
 ๖.๖ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  

  คณะอนุกรรมการจัดท าร่างประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกโดยอาศัย 
อ านาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พิจารณาทบทวนกรณีการเลิกจ้างของ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน 
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 
กลุ่มผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จึงได้จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน 
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ส ารวจความคิดเห็นของ 
ส่วนงาน จ านวนทั้งสิ้น ๔๔ สว่นงาน เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว โดยในข้อ ๓๕ ให้คงเง่ือนไขการอาจ  
ถูกเลิกจ้างไว้ และให้ ก.บ.ม. เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อไปได้ เมื่อครบ
ก าหนดเวลาตามเงื่อนไข ส าหรับการให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งของกลุ่มผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ก าหนดให้ได้รับเงิน  
ประจ าต าแหน่งบริหาร และให้เลือกรับเงินประจ าต าแหน่งวิชาการ หรือค่าตอบแทน หรือเงินเพ่ิมพิเศษอ่ืน ได้อีกไม่เกิน   
๒ ประเภท รวมแล้วไม่เกิน ๓ ประเภท   

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย  
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  
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 ๖.๗ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....  

   คณะอนุกรรมการจัดท าร่างประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกโดยอาศัย
อ านาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... เพ่ือให้
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ส ารวจความคิดเห็นของส่วนงาน 
จ านวนทั้งสิ้น ๔๔ ส่วนงาน เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แลว้ โดยในข้อ ๓๓ ให้คงเง่ือนไขการอาจถูกเลิกจ้างไว้ 
และให้ ก.บ.ม. เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อไปได้ เมื่อครบก าหนดเวลาตาม
เงื่อนไข เพ่ือให้สอดคล้องกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... 
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  การแต่งตั้ง  
 ๖.๘  การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๒ ราย  

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎี
มาลา เข็มศิลปวิทยา ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอขอพระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอไปยังส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้โดยตรง นับตั้งแต่ปีการขอพระราชทาน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป นั้น 

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

             ๑. นายปราณี  จงสุจริตธรรม ข้าราชการบ านาญ เคยรับราชการในต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาที่ขอรับพระราชทาน  
สาขามนุษยศาสตร์ 

             ๒. นายปัญญา  เหล่าอนันต์ธนา พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่ขอรับพระราชทาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

             เนื่องจากข้าราชการบ านาญและพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว เป็นผู้มีความอุตสาหะ อดทน มีความรู้
ความสามารถในการปรับปรุงความรู้ ระบบ กรรมวิธี ตลอดจนได้คิดค้นและพยายามพัฒนาปรับปรุงผลงานใหม่ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
กว่าเดิมอย่างต่อเนื่อง จนแสดงให้เป็นที่ปรากฏว่ามีฝีมือและชื่อเสียงยอดเยี่ยมในทางศิลปวิทยา และมีผลงานแสดงให้
ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ ประชาชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

             โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

             ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา  
เข็มศิลปวิทยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

             ๑. นายปราณี  จงสุจริตธรรม สาขาที่ขอรับพระราชทาน สาขามนุษยศาสตร์ 

             ๒. นายปัญญา  เหล่าอนันต์ธนา สาขาที่ขอรับพระราชทาน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
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   ๖.๙  การขออนุมัติเทียบต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย 

  คณะมนุษยศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ เสนอขออนุมัติเทียบต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ให้ นายวรวุฒิ  จรุงคงเดช วุฒิศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) จาก
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ Ph.D. 
(Linguistics) จาก Macquarie University, Australia พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ต าแหน่งอาจารย์  
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ อัตราเลขท่ี พ.๓๒๕๐ ซึ่งได้รับการบรรจุจ้างเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๒๑๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่ 
วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ ๐๘๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ 
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พิจารณาแล้ว เห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐมีเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด จึงมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้เทียบต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นายวรวุฒิ  จรุงคงเดช ในสาขาวิชาภาษา 
อังกฤษ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการบรรจุ  

    โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้แก่ นายวรวุฒ ิ
จรุงคงเดช ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการบรรจุ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๖ - 
 
 ๖.๑๐ การขออนุมัติให้ความเห็นชอบการขอทบทวนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑ จ านวน ๓ ราย และต าแหน่งศาสตราจารย์ ครั้งท่ี ๒ จ านวน ๑ ราย 

   ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติรับทราบผลการประเมินต าแหน่งศาสตราจารย์ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด จ านวน ๑ ราย  
และครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติรับทราบผลการประเมินต าแหน่งผู้ช่วย-
ศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย และศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย ไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด และผู้เสนอขอ 
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ยื่นเรื่องเสนอขอทบทวนต าแหน่งทางวิชาการไม่เกิน ๙๐ วัน นับจากวันที่รับทราบมติ  
รวมจ านวน ๔ ราย ดังนี้  

              ๑. นางสาวปาริชาติ  ภูติรัตน์ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ เสนอขอทบทวน 
ผลการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

              ๒. รองศาสตราจารย์ณัฏฐกา  หอมทรัพย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  
เสนอขอทบทวนผลการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑  
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

              ๓. รองศาสตราจารย์สิทธิ์  ธีรสรณ์ สังกัดภาควิชาการจัดการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
เสนอขอทบทวนผลการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑  
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

   ๔. รองศาสตราจารย์รัตติกรณ์  จงวิศาล สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ เสนอขอทบทวน 
ผลการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

   คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่  
๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  

             โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

             ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ความเห็นชอบการขอทบทวนการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑ จ านวน ๓ ราย และต าแหน่งศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๒ จ านวน  
๑ ราย รวมจ านวน ๔ ราย  
 
 
 
 



- ๓๗ - 
 
 ๖.๑๑ การขออนุมัติให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาการขอทบทวนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย-
ศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ราย  

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดม้ีมติเห็นชอบการขอทบทวนการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑ จ านวน ๒ ราย และมีมติมอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) ด าเนินการต่อไป ดังนี้  

              ๑. นางสาวนวลลักษณ์  แสงเพ่ิม สังกัดภาควิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เสนอขอทบทวน 
ผลการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการจัดการ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

              ๒. นางสาวยุวดี  ศิริยทรัพย์ เสนอขอทบทวนผลการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
ได้พิจารณาผลงานทั้งวิชาการของทั้งสองรายแล้ว เห็นว่าผลงานวิจัย มีปริมาณและคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีสภา
มหาวิทยาลัยก าหนด จึงยังไม่สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทั้งสองราย และน าเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการขอทบทวนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑ จ านวน  
๒ ราย ว่ายังไม่สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และเห็นชอบให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ 
พิจารณาต่อไป  

             โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

             ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาการขอทบทวน 
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑ จ านวน ๒ ราย ดังนี ้

   ๑. ยังไม่สมควรแต่งตั้ง นางสาวนวลลักษณ์  แสงเพ่ิม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 
การจัดการ  

   ๒. ยังไม่สมควรแต่งตั้ง นางสาวยุวดี  ศิริยทรัพย์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 
การจัดการ 
 
 
 
 
 



- ๓๘ - 
 
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๘ เรื่อง   

    ๖.๑๒  การขออนุมัติโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ)  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น          

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เปิดสอนโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยใช้หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีแผนการรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๓๐ คนต่อปี  

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคาร 
ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
พลศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓๙ - 
 
 ๖.๑๓ การขออนุมัติหลักสูตรใหม่ จ านวน ๓ หลักสูตร  

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา  
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น          

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้ ๓ ส่วนงาน เปิดหลักสูตรใหม่ จ านวน ๓ หลักสูตร โดยมีก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

ส่วนงาน   จ านวนหลักสูตรใหม่ทีเ่สนอขออนุมัติเปิด 

๑. คณะเกษตร ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยก าหนดจ านวนรับนิสิต แผน ก 

    แบบ ก๒ จ านวน ๑๐คน/ปี 

๒. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๑) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม 
    สรรค์สร้าง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยก าหนดจ านวน รับนิสิต 
    แผน ก แบบ ก๒ จ านวน ๕ คน/ปี และแผน ข จ านวน ๑๐ คน/ปี 

๓. คณะเกษตร ก าแพงแสน  ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตร 
    และชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยก าหนดจ านวนรับนิสิต  
    แผน ก แบบ ก๒ จ านวน ๑๐ - ๑๕ คน/ป ี

รวม ๓ หลักสูตร 
  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติหลักสูตรใหม่ จ านวน ๓ หลักสูตร ของ ๓ ส่วนงาน 
โดยมีก าหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
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   ๖.๑๔  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๓๘ หลักสูตร 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ   
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา 
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้ ๑๕ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
จ านวน ๓๔ หลักสูตร และภาคการศึกท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๔ หลักสูตร รวมจ านวน ๓๘ หลักสูตร ดังนี้  
 

ส่วนงาน   จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

๑. คณะประมง 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ประมง ฉบับปี พ.ศ. 2560 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 

3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ประมง ฉบับปี พ.ศ. 2559    

4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ฉบับปี 
พ.ศ. 2559 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง ฉบับปี พ.ศ. 2560  
    (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา วิทยาเขตก าแพงแสน) 

๒. คณะมนุษยศาสตร์ 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. 2560 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560 
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2559 

๓. คณะวนศาสตร์ ๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559  

๔. คณะวิทยาศาสตร์ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560 
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2559  

๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ฉบับปี พ.ศ. 2561 
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี  
    พ.ศ. 2561 
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน  า 

ฉบับปี พ.ศ. 2560 
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ส่วนงาน   จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน  า 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 

5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน  า ฉบับปี 
พ.ศ. 2559 

๖. คณะศึกษาศาสตร์ 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ฉบับปี พ.ศ. 2559 

๗. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๑) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559 
๘. คณะสังคมศาสตร์ 1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม 

ฉบับปี พ.ศ. 2560 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2559 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ฉบับปี  
    พ.ศ. 2560 
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
    และองค์การ ฉบับปี พ.ศ. 2559 

๙. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2559 

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2559 

๑๐. คณะวิศวกรรมศาสตร์   
      ก าแพงแสน 

๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๑. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและ
เครื่องกลเรือ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๒. คณะศิลปะศาสตร์ 
      และวิทยาการจัดการ 

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 
3) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 
4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 255๙ 

๑๓. คณะวิทยาศาสตร์  
      และวิศวกรรมศาสตร์ 

๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
และเทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐   

๑๔. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
    เพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ส่วนงาน   จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

๑๕. โครงการสหวิทยาการ  
      ระดับบัณฑิตศึกษา 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ฉบับปี พ.ศ. 2560 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม 
    และชีวสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ 

ฉบับปี พ.ศ. 2560 
รวม ๓๘ หลักสูตร 

 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ของ ๑๕ ส่วนงาน โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๓๔ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๔ หลักสูตร รวมจ านวน ๓๘ หลักสูตร 
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   ๖.๑๕  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑๗ หลักสูตร 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ   
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา 
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้ ๙ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน  
๑๖ หลักสูตร และภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑ หลักสูตร รวมจ านวน ๑๗ หลักสูตร ดังนี้  
 

ส่วนงาน   จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

๑. คณะเกษตร 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ ฉบับปี พ.ศ. 2559 
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ ฉบับปี พ.ศ. 2559  

๒. คณะประมง 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  
    ฉบับปี พ.ศ. 2559 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง 
    ฉบับปี พ.ศ. 2560 
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง  
    ฉบับปี พ.ศ. 2560 

๓. คณะมนุษยศาสตร์ ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

๔. คณะวนศาสตร์ ๑) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕. คณะวิทยาศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน  า 

ฉบับปี พ.ศ. 2560      
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน  า 

ฉบับปี พ.ศ. 2559 
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน  า  
    ฉบับปี พ.ศ. 2559 

๗. คณะสังคมศาสตร์ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  
    ฉบับปี พ.ศ. 2560 



- ๔๔ - 
 

ส่วนงาน   จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
    และองค์การ ฉบับปี พ.ศ. 2559 

๘. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ฉบับปี พ.ศ. 2561 

๙. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รวม ๑๗ หลักสูตร 
 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ของ ๙ ส่วนงาน โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑๖ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑ หลักสูตร รวมจ านวน ๑๗ หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๔๕ - 
 
  ๖.๑๖ การขออนุมัติปิดหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา 
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้คณะวนศาสตร์ปิดหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้  
 

หลักสูตร    เหตุผลการปิดหลักสูตร    

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้
และกระดาษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เนื่องจากมีการควบรวมหลักสูตรกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีนิสิตตกค้าง จ านวน ๗ คน        
โดยขอคงรายวิชาในหลักสูตรไว้และย้ายไปบรรจุไว้ในหลักสูตร  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ แล้ว 

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศกรรมป่าไม้ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เนื่องจากมีการควบรวมหลักสูตรกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีนิสิตตกค้าง จ านวน ๖ คน   
โดยขอคงรายวิชาในหลักสูตรไว้และย้ายไปบรรจุไว้ในหลักสูตร  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ แล้ว 

๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ าและ
สิ่งแวดล้อมป่าไม้ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เนื่องจากมีการควบรวมหลักสูตรกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีนิสิตตกค้าง จ านวน ๑๒ คน   
โดยขอคงรายวิชาในหลักสูตรไว้และย้ายไปบรรจุไว้ในหลักสูตรวิทยา- 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ แล้ว 

                    

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปิดหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร ของคณะวนศาสตร์ 

 

 

 

 

 



- ๔๖ - 
 
 ๖.๑๗ การขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา 
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้คณะอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้นิสิตมีรายวิชาเฉพาะเลือกท่ีทันสมัย 
และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จ านวน ๘ รายวิชา ดังนี้  

   ๑. รายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-
เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๗ รายวชิา ดังนี้ 

   - รายวิชา 01058390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) หน่วยกิต 
   - รายวิชา 01058395  การศึกษาในต่างประเทศ 1-6 หน่วยกิต 
   - รายวิชา 01058396  องค์ความรู้จากการศึกษาในต่างประเทศ 1-15 หน่วยกิต 
   - รายวิชา 01058423  เทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรี่ 3(3-0-6) หน่วยกิต 
   - รายวิชา 01058424  อุตสาหกรรมเกษตรข้ามพรมแดน 3(1-4-4) หน่วยกิต 
   - รายวิชา 01058465  การออกแบบการสื่อสารด้วยภาพและการน าเสนอ 3(2-2-5) หน่วยกิต 
   - รายวิชา 01058490  สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

   ๒. รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
จ านวน ๑ รายวิชา คือ วิชา 01051487  เทคโนโลยีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3(2-3-6) หน่วยกิต 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๘ รายวิชา  
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๗ - 
 
  ๖.๑๘ การขออนุมัติแก้ไขจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร ในหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา 
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้คณะอุตสาหกรรมเกษตรแก้ไขจ านวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทยในกลุ่มสาระภาษากับการ
สื่อสารในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเริ่มใช้กับนิสิต 

รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ เป็นต้นมานั้น เนื่องจากพบว่ามีการพิมพ์จ านวนหน่วยกิตผิดในหน้า 10 

โดยขอแก้ไขจ านวนหน่วยกิตเพ่ือให้สอดคล้องกับตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง เป็นดังนี  
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอปรับแก้ไข 
1.3 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หน่วยกิต 1.3 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หน่วยกิต 
01355xxx ภาษาอังกฤษ 
                ภาษาไทย 
                สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 

3( - - ) 
9( - - ) 
1( - - ) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 
                ภาษาไทย 
                สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 

9( - - ) 
3( - - ) 
1( - - ) 

 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแก้ไขจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๘ - 
 
  ๖.๑๙ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์การประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา 
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

     คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา 

อนุมัติให้คณะประมงเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ในแบบ มคอ. 2 หน้า 7 เป็นดังนี  
 
 

คุณสมบัติเดิม คุณสมบัติเสนอขอปรับปรุง 

2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 
  1. ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาประมง หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  2. มีประสบการณ์วิจัยในสาขาประมง หรือสาขาอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 2 ปี 
  3. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
  4. มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

  1. ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าสาขาวิชาประมง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผล
การสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี  
     2.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง 
     2.2 เป็นคนวิกลจริต 
     2.3 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคส าคัญที่จะเป็น
อุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา 
     2.4 ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระท า 
ความผิดทางวินัย 
 3. ระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ เป็นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 



- ๔๙ - 
 
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับรายวิชา ๒ เรื่อง    
 ๖.๒๐ การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงรายวิชา และปิดรายวิชา จ านวน ๑๐ รายวิชา 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา 
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้ ๔ ส่วนงาน เปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงรายวิชา และปิดรายวิชา รวมจ านวน ๑๐ รายวิชา ดังนี ้

   ๑.  อนุมัติให้คณะวนศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 1 วิชา ปรับปรุงรายวิชา จ านวน ๑ รายวิชา 
และปิดรายวิชา จ านวน ๑ รายวิชา คือ 
   - เปิดรายวิชา 01682445 การจัดการสวนป่าเพ่ืออุตสาหกรรมไม้แบบครบวงจร จ านวน 
6(3-9-11) หน่วยกิต 
   - ปรับปรุงรายวิชา 01682441 การปลูกและจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ จ านวน 6(3-9-11) หน่วยกิต 
   - ปิดรายวิชา 01682443 การเพาะเลี ยงสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์ จ านวน 6(3-9-11) หน่วยกิต 

   ๒.  อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 1 วิชา และปรับปรุงรายวิชา จ านวน ๒ รายวิชา
คือ  
                        - เปิดรายวิชา 01418241 เทคโนโลยีสารสนเทศการเงินและการธนาคาร จ านวน 3(2-2-5)  
หน่วยกิต 
                        - ปรับปรุงรายวิชา 01418113 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
   - ปรับปรุงรายวิชา 01418441 การจัดการมิติข้อมูลและรายงานทางธุรกิจ จ านวน 3(2-2-5) 
หน่วยกิต 

   ๓. อนุมัติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน 2 รายวิชา คือ 
   - รายวิชา 01538673 คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางการวินิจฉัยโรคติดเชื อแบคทีเรียและรา  
จ านวน 2(0-4-2) หน่วยกิต 
   - รายวิชา 01532676 คลินิกปฏิบัติเฉพาะทางสัตว์เลี ยงต่างถ่ิน จ านวน ๔(0-8-4) หน่วยกิต 

  4. อนุมัติให้คณะวิทยาการจัดการ ปรับปรุงรายวิชา จ านวน 2 วิชา คือ 
   - รายวิชา 03754221 การออกเสียงภาษาอังกฤษขั นพื นฐาน จ านวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
   - รายวิชา 03754241 โครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ จ านวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงรายวิชา และปิดรายวิชา 
ของ ๔ ส่วนงาน รวมจ านวน ๑๐ รายวิชา 
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 ๖.๒๑ การขออนุมัติใช้รายวิชาร่วม จ านวน ๑ รายวิชา 

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา 
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น         

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ใช้รายวิชาร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา ๐๑๑๗๓๔๔๓ 
การจัดการสุขภาพ เพื่อเป็นวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอ่ืนของคณะสาธารณสุข-
ศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ใช้รายวิชาร่วมกับคณะ
ศึกษาศาสตร์ จ านวน ๑ รายวิชา คือ รายวิชา ๐๑๑๗๓๔๔๓ การจัดการสุขภาพ 
  



- ๕๑ - 
 
  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 
 ๖.๒๒  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๔ จ านวน ๖๒๙ ราย    

  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในเรื่องการพิจารณาเก่ียวกับการศึกษา   
การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา นั้น           

  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
เพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ครั้งที่ ๔ จ านวน ๖๒๙ คน ดังนี้    

ระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๔๐ คน   
  คณะเกษตร      ๔๙  คน 
   คณะเทคนิคการสัตวแพทย์    ๓  คน 
   คณะบริหารธุรกิจ    ๑๒  คน   
   คณะประมง  ๔๖  คน 
  คณะมนุษยศาสตร์  ๗๑  คน 
   คณะวนศาสตร์  ๑๔  คน 
   คณะวิทยาศาสตร์ ๑๙  คน 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์  ๕๔  คน 
   คณะศึกษาศาสตร์  ๔  คน 
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ๒  คน 
     คณะสังคมศาสตร์  ๗  คน 
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  ๔๘  คน 
   คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ๑  คน 
    วิทยาลัยการชลประทาน  ๑๐  คน  

ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒๘๙ คน   
  ดุษฎีบัณฑิต      ๓๘  คน 
   มหาบัณฑิต  ๒๕๑  คน 
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  รวมผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑ - ๔)   
   - ดุษฎีบัณฑิต  ๗๐  คน   
   - มหาบัณฑิต ๓๔๒  คน  
   - ปริญญาตรี  ๓๔๐  คน 
    - ประกาศนียบัตรบัณฑิต  -  คน  
    - อนุปริญญา  -  คน   
   รวมทั้งสิ้น  ๗๕๒  คน 
 
  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ จ านวน ๖๒๙ คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๓ - 
 
วาระท่ี ๗   เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ     
 - 
 
 
 
 
 
  



- ๕๔ - 
 
วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ        

 ๘.๑  รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าเดือนมกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การก าหนดวงเงินการอนุมัติด าเนินการและการสั่งจ่าย 
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ ก าหนดให้อธิการบดีมีอ านาจการ 
อนุมัติด าเนินการและการสั่งจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย กรณีวงเงินเกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)   
ให้อธิการบดีรายงานการอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย นั้น      

   กองคลังขอรายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าเดือนมกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมจ านวน ๑ รายการ ดังนี้   
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ชื่อเจ้าหนี้ วัน เดือน ปี ท่ีจ่าย 

           เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑ จ่ายค่าไฟฟ้าเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน่วยงาน : ส่วนกลาง 

๑๒,๕๔๘,๑๒๔.๘๘ การไฟฟ้านครหลวง ๒๓ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  รวม ๑ รายการ ๑๒,๕๔๘,๑๒๔.๘๘     
 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๕๕ - 
 
  ๘.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที ่๒๓ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมก าพล  อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๖ - 
 
วาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


