
 

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓    

วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน 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    
   - 

 

 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ทราบ      
  ๑.๒.๑ เชิญพระราชกระแส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 
   ราชกุมารี ทรงขอบใจ 
  ๑.๒.๒ ก าหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ๑.๒.๓ แถลงการณ์ส านักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
   อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปรับการถวายการตรวจ 
   พระอาการชาบริเวณพระกรขวา ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
  ๑.๒.๔ ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์   
   ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) 
  ๑.๒.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   ณ สถานที่ท างานตามปกติตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรค  
   (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗  
  ๑.๒.๖ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการจัด 
   กิจกรรมของนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลด 
   การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
  ๑.๒.๗ ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
   ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ต่อการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ของบุคลากร 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 ๑.๒.๘ สรุปข้อมูลภาพรวมประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน 
   แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  ๑.๒.๙ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผัน 
   และผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
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   (ฉบับที่ ๖) : การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง เพื่อป้องกัน  
   การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙    
  ๑.๒.๑๐ คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๑.๒.๑๑ ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ๑.๒.๑๒ อ่ืนๆ    

 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๕  
  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระปกติ)      
   

วาระท่ี ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย         
 ๓.๑ ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๒ ส่วนงาน     
 ๓.๒ ความคืบหน้าการด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
 ๓.๓ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
  ๓.๔ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    
  ๓.๕ ความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร  
   ซ่ึงเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ 
   เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 

๓.๖ ความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือก 
   จากรองอธิการบดี 
  ๓.๗ ความคืบหน้าการด าเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ 
   ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
     
วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง   
 ๔.๑ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 
   ผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จ าเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีอาญา 
   คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓     
  
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย       
 ๕.๑ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

 

วาระท่ี ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา        

  การบริหารงาน  

 ๖.๑ การน าเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาส่วนงานของผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จ านวน ๑ ราย 
   (๑) รองศาสตราจารย์ศรีจิตรา  เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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  ๖.๒ รายงานความก้าวหน้าการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๓ สว่นงาน       
   (๑) รองศาสตราจารย์อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   
  (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารเมศ  ก าแหงฤทธิรงค์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     
   (๓) นางวนิดา  ศรีทองค า   ผู้อ านวยการส านักหอสมุด    

  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

  ๖.๓ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
   เงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๖.๔ การขออนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ า 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 เรื่องท่ีคณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เสนอ รวม ๑๐ เรื่อง   

    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๙ เรื่อง          
   ๖.๕ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
   จ านวน ๒ หลักสูตร  
  ๖.๖ การขออนุมัติโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี จ านวน ๓ โครงการ 
  ๖.๗ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๖ หลักสูตร 
  ๖.๘ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๕ หลักสูตร 
  ๖.๙ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
   จ านวน ๑ หลักสูตร 
  ๖.๑๐  การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๘ หลักสูตร 
  ๖.๑๑ การขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์รหัสวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือ 
   และเครื่องกลเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ๖.๑๒ การขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์จ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
   ระบบเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๖.๑๓  การขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์จ านวนหน่วยกิต รายวิชา ๐๑๒๐๘๓๒๓ วธิีการคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
   วิศวกรรมเครื่องกล ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง  
   พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) หลักสูตร 
   ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
  เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

  ๖.๑๔  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
    ครั้งที่ ๗ จ านวน ๖๐๘ ราย  
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วาระท่ี ๗  เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ     
     - 
 

วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

  ๘.๑ รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าเดือนพฤษภาคม 
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๘.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
วาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕ - 
 

รายละเอียดประกอบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓     

วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา       
ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน    

…………………………………….      
      

วาระปกติ 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ      
  - 
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 ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ทราบ       

 ๑.๒.๑ เชิญพระราชกระแส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงขอบใจ 
    ตามท่ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีหนังสือขอให้น าความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุ์
พืชผัก พร้อมสิ่งของ จ านวน ๓๐๐ ชุด (ชุดละ ๗ รายการ) เพ่ือบรรจุถุงยังชีพพระราชทานให้แก่โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนและโรงเรียนอื่นๆ ที่ร่วมด าเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ อว 
๖๕๐๑.๐๒๐๑/๔๖๒๘ เรื่อง ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายเมล็ดพันธุ์พืชผัก ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
หนังสือที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/๔๘๗๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือ ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/๕๑๖๘  
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น  

   กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้น าความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว มีพระราชกระแส 
ทรงขอบใจ ตามหนังสือที่ รล ๐๐๑๐/๒๙๙๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หนังสือที่ รล ๐๐๑๐/๓๐๖๕ ลงวนัที่ 
๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือ ที่ รล ๐๐๑๐/๓๒๐๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

   การนี้ จึงขอเชิญพระราชกระแส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงขอบใจ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๗ - 
 
 ๑.๒.๒ ก าหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

   ตามท่ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีหนังสือให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอ
พระราชทานเชิญเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑๕,๐๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หรือวันและเวลาใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นั้น 

    การนี้ ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้า 
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ 
ไปในการนี้ ซึ่งทรงก าหนดจะเสด็จแทนพระองค์ไปในการดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 
๑๖.๐๐ น. ตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และพระราชทานอนุญาตตามที่ขอมา   

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๘ - 
 
 ๑.๒.๓ แถลงการณ์ส านักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณ 
พระกรขวา ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

   ตามท่ีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี 
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระอาการชาบริเวณพระกร (แขน) ขวาส่วนปลาย 

   คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการและพระวรกาย มีความเห็นว่า ควรจะได้ถวายการตรวจ
พิเศษเพ่ิมเติมโดยละเอียด เพื่อจะได้ถวายการรักษาที่เหมาะสมต่อไป คณะแพทย์จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษา
พระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอให้ทรงงดพระกรณียกิจ 
ระยะหนึ่ง 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๙ - 
 
 ๑.๒.๔ ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์  
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๙) 

   ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเม่ือวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ขยาย
ระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

   โดยที่ยังปรากฏการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ในต่างประเทศ
และมีโอกาสจะแพร่เข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากมีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง และพบว่ายังมีผู้ติดเชื้อ
ดังกล่าว ประกอบกับ องค์การอน ามัยโลกได้เตือนว่าการผ่อนคลายความเข้มงวดหลายมาตรการและพร้อมๆ กันในหลาย
ประเทศอาจท าให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้ ซึ่งเมื่อค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศและปัจจัย
เสี่ยงจากบุคคล สถานที่ และประเภทของกิจกรรมบางอย่างแล้ว แม้ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐและประชาชนทุกฝ่าย 
สถานการณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะดีขึ้น แต่ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคง เห็นว่าในระยะหัวเลี้ยว
หัวต่อซึ่งก าลังจะผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในช่วงที่ ๓ นับจากนี้ไปให้มากขึน้กว่าเดิมจนใกล้เคียงกับการด าเนิน
วิถีชีวิตตามปกติ ยังจ าเป็นต้องติดตามดูแลสถานการณ์ในแต่ละพ้ืนที่ต่อไปให้สงบนิ่งอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่วางใจได้อีก 
ระยะหนึ่ง เพ่ือว่าหากจ านวนผู้ติดเชื้อกลับเพิ่มหรือโอกาสเสี่ยงมีมากขึ้น จะได้ระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผ่อนคลาย
บางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันท่วงที 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ ์
ฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรี 
จึงออกข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
(ฉบับที่ ๙) ทั้งนี้ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

   การนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอน าเสนอข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙  
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 

 

 

 

 

 



- ๑๐ - 
 
 ๑.๒.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ณ สถานที่ท างานตามปกติตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรค  
(COVID-19) ฉบับท่ี ๑๗ 

  อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การขยาย
ระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และข้อก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๙) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึนตามล าดับ ประกอบกับ การก าหนดให้ผ่อนผันการใช้
อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเห็นสมควร
ให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานที่ท างาน
ตามปกติตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรค  (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗ เพ่ือก าหนด 
แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  
และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศเพิ่มเติมประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓              

   การนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอน าเสนอประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  
การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานที่ท างานตามปกติตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์
การลดการแพร่ระบาดของโรค  (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๑ - 
 
 ๑.๒.๖ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และ
การจัดกิจกรรมของนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 

   อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การขยาย
ระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และข้อก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๙) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึนตามล าดับ ประกอบกับ การก าหนดให้ผ่อนผันการใช้
อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ นิสิต และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเห็นสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการ
จัดการเรียนการสอน การสอบ และการจัดกิจกรรมของนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามมาตรการผ่อนคลายใน
สถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการจัด
กิจกรรมของนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 โดยการด าเนินการเรียนการสอน การสอบ และการจัดกิจกรรมของนิสิตจะต้องด าเนินการโดยไม่ขัดต่อ 
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือมาตรการผ่อนปรนจากภาครัฐ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศเพ่ิมเติมประการใด จะแจ้งให้ 
ทราบต่อไป ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓              

   การนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอน าเสนอประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  
แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการจัดกิจกรรมของนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามมาตรการผ่อน
คลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 
  ๑.๒.๗ ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ต่อการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

    ด้วยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมาธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยสถาบัน
ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ต่อการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ซึ่งท าการส ารวจตั้งแต่
วันที่ ๑ - ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบออนไลน์ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑,๑๖๘ คน   

   การนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอน าเสนอผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ต่อการปฏิบัติงานที่บ้าน  
(Work From Home) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการ
แล้ว เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยทราบ   

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 
 ๑.๒.๘ สรุปข้อมูลภาพรวมประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน 
แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

   ตามท่ี คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบการปรับปรุง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตามท่ีส านักงบประมาณเสนอ โดยในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ ได้เลื่อนก าหนดการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร 
เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระท่ี ๑ จากวันที่ ๑๕ - ๑๖  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวนัที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และวาระที่ ๒ - ๓ จากวันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑๖ - ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

   ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้ว  
เห็นว่าการประชุมดังกล่าวจะมีการชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่สาธารณชนให้ความสนใจซึ่งอาจ
เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล หลักสูตรด้านการอุดมศึกษา และประเด็นปัญหาที่ประชาชนและสื่อต่างๆ ให้ความสนใจ 
โดยส านักงานปลัดกระทรวงฯ จะต้องจัดท าสรุปข้อมูลภาพรวมของประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจดังกล่าว  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย/สถาบันจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน ดังนี้ 

   ๑. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ตามท่ีก าหนดใน (ร่าง) ประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ 
ความสนใจเพ่ือประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงในแบบฟอร์มสังเคราะห์ 
ข้อมูลประกอบการชี้แจง 

   ๒. ข้อมูลที่เห็นว่าควรเพิ่มเติม โดยเฉพาะโครงการที่เป็นนโยบายส าคัญ ประเด็นปัญหา 
ที่สาธารณชนให้ความสนใจ และประเด็นที่คาดว่าจะมีการซักถาม 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๔ - 
 
 ๑.๒.๙ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผัน 
และผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๖) : การปฏิบัติ 
ของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอ่ืนภายในกระทรวง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙   

   โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของประเทศไทยดีขึ้น รัฐบาลโดยศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ศบค.) ได้พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้
มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งอนุญาตให้กิจกรรมและกิจการ 
ในกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงในระดับต่างๆ เริ่มกลับมาเปิดบริการหรือด าเนินการได้แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรค 
อย่างเคร่งครัด โดยมีประกาศผ่อนคลายมาตรการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ๓ ระยะ และได้มีการประกาศผ่อนคลายมาตรการ
ในระยะที่ ๔ ซึ่งมีการผ่อนคลายการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา มีผลวันที่ ๑๕ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่น
ภายในกระทรวงฯ ด าเนินการตามแนวทางของประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง 
มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๖) :  
การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอ่ืนภายในกระทรวง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ 

   การนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอน าเสนอประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๖) : การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอ่ืนภายในกระทรวง เพื่อป้องกันการ 
แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕ - 
 
  ๑.๒.๑๐  คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอน าเสนอคู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๖ - 
 
 ๑.๒.๑๑ ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

   ๑. ระบบบูรณาการข้อมูล (KU Integrated Data) มีวัตถุประสงค์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลเชิง 
บูรณาการ ๔ ด้านคือ การบริหารการเงิน การบริหารการศึกษา การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานวิจัย 
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สามารถใช้งานได้พร้อมๆ กันผ่านทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ท าให้สะดวกในการดูแลระบบและควบคุมคุณภาพข้อมูล อีกท้ังยังอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในการผลิต
สารสนเทศเพ่ือการบริหารอย่างมีคุณภาพ ลดภาระการปฏิบัติงานซ้ าซ้อน ทั้งนี้ ระบบบูรณาการข้อมูลสามารถเข้าใช้งาน 
ได้ที่ midas.ku.ac.th  

   ๒. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS/EIS) เป็นระบบที่ประมวลผลข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลบูรณาการ เพ่ือผลิตสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร รูปแบบ dashboard ท าให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว
และถูกต้องมากขึ้น อีกท้ังผู้บริหารยังสามารถติดตามสถานะข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดนโยบาย และ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://mis-eis.ku.ac.th/ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๗ - 
 
 ๑.๒.๑๒ อ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๘ - 
 
วาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๕ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (วาระปกติ)  

   การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันจันทร์ที ่๒๕  
๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระปกติ จ านวน ๓๙ หน้า  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  
๕/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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วาระท่ี ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย      

 ๓.๑  ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๒ ส่วนงาน  

   ด้วยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน 
จ านวน ๒ ส่วนงาน ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ    

   การนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอรายงานความคืบหน้าการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ านวน  
๒ ส่วนงาน ดังนี้    
     

ล าดับ   
ที่      

ส่วนงาน       
และประธานกรรมการสรรหา 

ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหา 

๑ คณะศึกษาศาสตร์ 
(นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ) 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)  
    ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที ่๑๒ พฤษภาคม 
    พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือ  
    ผู้อ านวยการ โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องไม่เป็นกรรมการสภา 
    มหาวิทยาลัย จ านวนสองคน เพ่ือเป็นกรรมการสรรหา ดังนี้ 
    (๑) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
    (๒) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
๒. กรรมการสรรหาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่อยู่ในแวดวง 
    การศึกษาหรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับคณะ 
    ศึกษาศาสตร์ จ านวนสองคน ดังนี้ 
    (๑) รองศาสตราจารย์คมเพชร  ฉัตรศุภกุล 
    (๒) รองศาสตราจารย์สุพิตร  สมาหิโต 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทรงวุฒิ  คิดควร กรรมการสรรหา ซึ่งเป็น 
    ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนที่สังกัดคณะ    
    ศึกษาศาสตร์ 

๒ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
(รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ) 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)  
    ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที ่๑๒ พฤษภาคม 
    พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาเลือกรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือ  
    ผู้อ านวยการ โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องไม่เป็นกรรมการสภา 
    มหาวิทยาลัย จ านวนสองคน เพ่ือเป็นกรรมการสรรหา ดังนี้ 
    (๑) รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา 
    (๒) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
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ล าดับ   
ที่      

ส่วนงาน       
และประธานกรรมการสรรหา 

ความคืบหน้าการด าเนินการสรรหา 

  ๒. กรรมการสรรหาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่อยู่ในแวดวง 
    การศึกษาหรือวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับคณะพาณิชย- 
    นาวีนานาชาติ จ านวนสองคน ดังนี้ 
    (๑) นายสมศักดิ์  สุคนธมาน 
    (๒) นายสุรพล  มีเสถียร   
๓. รองศาสตราจารย์ยอดชาย  เตียเปิ้น กรรมการสรรหาซึ่งเป็น 
    ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนทีส่ังกัดคณะ 
    พาณิชยนาวีนานาชาติ 

 
   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

   ๑. รับทราบความคืบหน้าการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๒ ส่วนงาน ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ 
และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  

   ๒. อนุมัติประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ และประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีพาณิชยนาวีนานาชาติ  
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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 าได้ 
อย่างชัดเจนนั้น สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ  
ในการประชุมวาระพิเศษ (ลับ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเสนอชื่อต่อกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ซ่ึง
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มีหนังสือ ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/๔๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง 
ขอให้ด าเนินการเสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการเสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้ง นายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์ ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณา
ด าเนินการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

   อนึ่ง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอให้พิจารณาตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนได้ฟ้องร้อง 
ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด า ที่ บ.๓๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีกระบวนการสรรหา 
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ร้องได้เสนอเรื่องไปยังกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ทราบเรื่องการด าเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครองและขอให้ชะลอ 
การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
ด าเนินการส่งค าชี้แจง ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ ไปเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๑๑/๒๙๘๘  
เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบความคืบหน้าของคดี ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และตามที่มหาวิทยาลัยได้มี 
หนังสือ ที่ อว ๖๕.๐๑.๐๑/๖๐๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งว่า 
เป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๒๒ (๗) ประกอบกับข้อ ๗.๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยที่คุณสมบัติของอธิการบดีนั้นต้องเป็นไปตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ประกอบกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  



- ๒๒ - 
 
  การนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจึงได้มีหนังสือ ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/๘๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของ 
ผู้รับได้การเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือขอเรียนยืนยันการมีคุณสมบัติของ  
นายจงรัก  วัชรินทร์รัตน์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๙  

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 ๓.๓ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดพิ้จารณากลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และมีมตเิสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ต่อรักษาการแทนอธิการบดี เพ่ือออกหนังสือทาบทามผู้ได้รับการคัดเลือก บัดนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยืนยันตอบรับการทาบทามแล้ว ซึ่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ได้รายงานผลการทาบทามให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทราบ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมตริับรองรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมควร 
ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว และได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วาระลับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมตทิราบและความเห็นชอบ แล้วมอบ 
รักษาการแทนอธิการบดีด าเนินการเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เพ่ือพิจารณาด าเนินการ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป  
ซึ่งส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารประกอบการเสนอเพ่ือทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือ ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/๘๗๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอให้ด าเนินการเสนอขอพระราชทาน
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
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  ๓.๔ ความคืบหน้าการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

   คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีมติเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๕ ราย ต่อรักษาการแทนอธิการบดี เพ่ือมีหนังสือ
ทาบทามความสมัครใจไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก บัดนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ยืนยันตอบรับการทาบทาม ครบ ๑๕ รายแล้ว โดยรักษาการแทนอธิการบดี 
ได้รายงานผลการทาบทามให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทราบ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมตริับรองรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง ๑๕ ราย และได้รายงานผลการสรรหาต่อสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทราบและเห็นชอบแล้ว และ 
ที่ประชุมมีมติมอบรักษาการแทนอธิการบดีด าเนินการเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อพิจารณาด าเนินการ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป ซึ่งส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารประกอบ 
การเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือ ที่ อว. ๖๕๐๑.๐๑/๘๗๔ ลงวันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอให้ด าเนินการเสนอขอ
พระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

   คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประชุมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก และรับทราบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือก จ านวน ๔ ราย ดังนี้ 

   ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปารเมศ  ก าแหงฤทธิรงค์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
   ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ  คณบดีคณะประมง 
   ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนามัย  ด าเนตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
   ๔. รองศาสตราจารย์อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

  คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 
ได้ก าหนดการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร 
เข้ารับการคัดเลือกท้ัง ๔ ราย และด าเนินการเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก จ านวน ๓ คน แล้วจัดท าเหตุผลเชิงวิเคราะห์ประกอบการคัดเลือก เสนอต่อ
รักษาการแทนอธิการบดี เพ่ือด าเนินการออกประกาศผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท
ผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก แล้วจะรายงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือรับทราบผลการคัดเลือกต่อไปนั้น 

เนื่องจากรฐับาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประกาศกรุงเทพมหานคร รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐที่ก าหนดแนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Coronavirus Disease 2019, COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกรุงเทพมหานคร รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อย่างเคร่งครัด   
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อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ ที่ก าหนดไว้ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ออกไปก่อน และจะได้เชิญประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้ง เมื่อสถานการณ์ได้คลี่คลายลงตามสมควร 

  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซ่ึงเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก 
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  ๓.๖ ความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร 
ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี 

   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 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร  
ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น 

   เนื่องจากวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร  
ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี จะครบวาระในวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งรักษาการแทนอธิการบดีได้เชิญประชุม 
รองอธิการบดีเพื่อด าเนินการเลือกผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือก
จากรองอธิการบดี เนื่องจากสถานการณ์ภาครัฐที่ก าหนดแนวทางเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ได้ผ่อนคลายลงแล้ว ที่ประชุมรองอธิการบดีได้ประชุมเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท
ผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีมติเลือก นายด ารงค์   
ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจาก 
รองอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี ลงวันที่ ...................................................... และขอรายงานผลการเลือก 
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี 
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 ๓.๗ ความคืบหน้าการด าเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์
ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

   ตามท่ี คณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์
ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการรับสมัครและอ านวยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ซึ่งเลือกจาก คณาจารย์ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกและการรับสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าและจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และได้ก าหนดการประชุม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือรับรองรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยก าหนดให้
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกน าเสนอวิสัยทัศน์ต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตามรูปแบบที่คณะกรรมการฯ ก าหนด ในวันพฤหัสบดีที่  
๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Teleconference และ Nontri Live ไปยังทุกวิทยาเขต และก าหนดให้วันอังคารที่  
๗ เมษายนพ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวันลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า  
และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในแต่ละวิทยาเขต และในวันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประธานกรรมการ
คัดเลือกฯ ท าหนังสือรายงานผลการเลือกต่อรักษาการแทนอธิการบดี เพื่อด าเนินการออกประกาศผลการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ต่อไปนั้น  

   เนื่องจากรฐับาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประกาศกรุงเทพมหานคร รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพ่ือปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐที่ก าหนดแนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Coronavirus Disease 2019, COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกรุงเทพมหานคร รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า  
และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจึงขอเลื่อนก าหนดการน าเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก และการ
ลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน ออกไปก่อน โดยจะแจ้งก าหนดการน าเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก และการลงคะแนนเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
ให้ทราบต่อไป  

   อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน 
สถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การขยาย
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ระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และข้อก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึนตามล าดับ ประกอบกับ การก าหนดให้ผ่อนผันการใช้
อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานที่ทางานตามปกติตามมาตรการผ่อนคลาย 
ในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรค  (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗ เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศ
เพ่ิมเติมประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ การนี้ คณะกรรมการด าเนินการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน    
ได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอ้งประชุมก าพล  อดุลวิทย์ ชั้น ๒ 
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี และได้ก าหนดการน าเสนอวิสัยทัศน์ และการด าเนินการคัดเลือก และการรับรองจ านวนผู้มีสิทธิ
เลือกในแต่ละวิทยาเขต ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และจากพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ดังนี้ 
    

๑. การแสดงวิสัยทัศน์และแนะน าตัวผู้สมัคร 
    - กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 
    - กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน 
      มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสุธรรม  อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

๒. การเลือกและสรุปผลการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. ลงคะแนนเลือก ณ หน่วย
เลือกตั้งของทุกวิทยาเขต 
เวลา ๑๖.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ และ
สรุปผลการเลือก โดยถ่ายทอดทาง Tele-conference  
ไปยังทุกวิทยาเขต 

 
  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการด าเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
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วาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง    

 ๔.๑ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จ าเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดี
ปกครอง อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จ าเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีมติให้แก้ไขปรับปรุงร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จ าเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน 
ตามหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมอบนายกฤษฎา  บุณยสมิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และนายสิทธิศักดิ์  
วนะชกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบร่างข้อบังคับฯ ที่ปรับแก้ไขแล้วเพ่ือให้ร่างข้อบังคับฯ 
เป็นไปด้วยความรอบคอบและรัดกุม ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้ 

   ๑.  ให้แก้ไขชื่อร่างข้อบังคับฯ เป็นดังนี้  
     “รา่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จ าเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง  
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓” 

   ๒. ให้แก้ข้อ ๔ (๑) (๒) และ (๓) เป็นดังนี้  

    “(1) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่เป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จ าเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดี  

ในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่” 

    “(๒) ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่พ้นจากงานในมหาวิทยาลัยไปแล้ว แต่เป็นผู้ถูกกล่าวหา 

ผู้ต้องหา จ าเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่     

    “(๓) บุคคลภายนอก เป็น บุคคลอ่ืน” 

   ๓. ให้แก้ไขข้อ ๕ เป็นดังนี้ 
     “ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือในคดีอาญาตามข้อ ๔ ....”  

  ๔. ให้แก้ไขข้อ ๖ เป็นดังนี้ 
     “เมื่อผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือในคดีอาญาตามข้อบังคับนี้”    

  ๕. ให้แก้ไขข้อ ๑๑ เป็นดังนี้ 
    “ข้อ ๑๑ การด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยตามความในข้อ ๔ 
ข้อ ๕ และข้อ ๖ ให้อธิการบดีมอบหมายให้นิติกรประสานงานให้ความช่วยเหลือ และให้มหาวิทยาลัยรับส่งเรื่องให้ 
ส านักงานอัยการสูงสุดเพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานอัยการรับแก้ต่างคดีให้ตามกฎหมายต่อไป....” 
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   การนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอน าเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย 
การก าหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จ าเลย หรือเป็น 
ผู้ถูกฟ้องคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามท่ี นายกฤษฎา  บุณยสมิต กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และนายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาตรวจสอบ 
และปรับแก้ไขแล้วเพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย 
การก าหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จ าเลย หรือเป็น 
ผู้ถูกฟ้องคดีในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓  
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วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย 

 ๕.๑ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   สืบเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม  
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นไปตามข้อ ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติว่า “...ใหส้ภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเพ่ือท าหน้าที่
ตามท่ีก าหนด ...” 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

   ๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

   ๒. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม  
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วาระท่ี ๖   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

  การบริหารงาน        

  ๖.๑ การน าเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาส่วนงานของผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

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

             สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ศรีจิตรา  เจริญลาภนพรัตน์ ด ารงต าแหน่งในการบริหารเป็น 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงได้เชิญ  
รองศาสตราจารย์ศรีจิตรา  เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย น าเสนอแนวทางการบริหารงานและพัฒนา 
บัณฑิตวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

             โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

             ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะการน าเสนอแนวทาง 
การบริหารงานและพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยของ รองศาสตราจารย์ศรีจิตรา  เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     
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 ๖.๒ รายงานความก้าวหน้าการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๓ 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 ๓ ราย ประกอบด้วย 

  (๑) รองศาสตราจารย์อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   
  (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารเมศ  ก าแหงฤทธิรงค์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     
   (๓) นางวนิดา  ศรีทองค า   ผู้อ านวยการส านักหอสมุด    

    โดยรายละเอียดจะน าเสนอในที่ประชุม   

    ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานความก้าวหน้า 
การบริหารงานของผู้บริหารส่วนงาน จ านวน ๓ ราย ได้แก่  

  (๑) รองศาสตราจารย์อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   
  (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารเมศ  ก าแหงฤทธิรงค์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     
   (๓) นางวนิดา  ศรีทองค า   ผู้อ านวยการส านักหอสมุด    
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 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

  ๖.๓ การขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ด้วยวิทยาเขตศรีราชาเสนอขอยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินได้วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอยกร่างข้อบังคับฉบับใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ 
๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดท าร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีความเห็นให้ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ส าหรับวิทยาเขตศรีราชา (ก.บ.ว.) เป็นการเฉพาะในการบริหารงานของวิทยาเขตศรีราชา เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของวิทยาเขตศรีราชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณา  

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณา  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 ๖.๔ การขออนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

   สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่ง ๓ ปี ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๗ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดว่า “ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จัดท า
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง” 
การนี้ ส านักงานตรวจสอบภายในจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร์ เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ระดับหลักสูตร ๙ เรื่อง   

   ๖.๔ การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
จ านวน ๒ 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 และครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ ๒ ส่วนงาน บรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จ านวน ๒ หลักสตูร ดังนี้ 

   ๑. อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษ-
นวัตกรรม ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยา พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวผลิตภัณฑ์ ชีวเคมีของพืช และความหลากหลายของ
พืชพรรณ รวมถึงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากพืช การบริหารธุรกิจ การจัดการ และการตลาด ตลอดจนมีความรู้
เกี่ยวกับการควบคุม/ตรวจสอบ/รับรองมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์จากพืช สามารถน าวิชาการความรู้ไปประยุกต์ 
ใช้ในวิชาชีพได้จริง ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงาน โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและเทคโนโลยี 
ชีวภาพ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว และมีศักยภาพที่จะศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้ โดยก าหนด
เปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๔๐ คน/ปี 

   ๒. อนุมัติให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตหลักสูตรใหม่ 
ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
สามารถวางแผนและปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตอบสนองต่อความต้องการศึกษาต่อของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐและเอกชน โดยก าหนดเปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ จ านวน ๖๐ คน/ปี  

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้ ๒ ส่วนงาน บรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จ านวน ๒ หลักสตูร   
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 ๖.๖ การขออนุมัติโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี จ านวน ๓ โครงการ  

    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 ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้ ๒ ส่วนงาน เปิดสอนโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

   ๑. อนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์เปิดสอนโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ภาคพิเศษ โดยใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีแผนการรับนิสิตตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๗๐ คนต่อปี 

   ๒. อนุมัติให้คณะวิทยาการจัดการเปิดสอนโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 

    ๒.๑ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
โดยใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้รับอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี
แผนการรับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๖๐ คนต่อปี  

    ๒.๒ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   
โดยใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีแผนการรับนิสิต 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๖๐ คนต่อปี  

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ให้ความเห็นชอบระเบียบการเงินของโครงการแล้ว และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดสอนโครงการเรียบร้อยแล้ว มอบส านัก
บริหารการศึกษาด าเนินการออกระเบียบการเงินของโครงการต่อไป  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี จ านวน ๓ โครงการ 
ของ ๒ ส่วนงาน  
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 ๖.๗ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๖ 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 ๕/๒๕๖๓ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ ๓ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๖ หลักสูตร โดยให้มีผลตั้งแต่ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๕ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน 
๑ หลักสูตร ดังนี้  
 

ส่วนงาน     จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑) คณะเกษตร ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒) คณะมนุษยศาสตร์ ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับ 
    ชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

รวม ๖ หลักสูตร 
 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของ  
๓ ส่วนงาน จ านวน ๖ หลักสูตร โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศกึษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๕ หลักสูตร และ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑ หลักสูตร  
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  ๖.๘ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๕ 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 ๕/๒๕๖๓ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ ๒ ส่วนงาน เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๕ หลักสูตร โดยให้มีผลตั้งแต ่
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๒ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน 
๓ หลักสูตร ดังนี้  
 

ส่วนงาน     จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๑) คณะเกษตร ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
    ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) คณะวิทยาศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รวม ๕ หลักสูตร 
                    

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของ ๒ ส่วนงาน 
โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๒ หลักสูตร และภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
จ านวน ๓ หลักสูตร 
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  ๖.๙ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 
๑ 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 ๕/๒๕๖๓ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีผล
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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  ๖.๑๐ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๘ 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 ๕/๒๕๖๓ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ๕ ส่วนงาน ปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๘ หลักสูตร โดยเริ่มใช้กับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้  
 

ส่วนงาน     จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปรับปรุง 

๑) คณะเกษตร ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒) คณะมนุษยศาสตร์ ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓) คณะศึกษาศาสตร์ ๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง    
    พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 

๕) คณะศิลปศาสตร์ 
    และวิทยาการจัดการ 

๑) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  
    (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๓ (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก) 

รวม ๘ หลักสูตร 
                    

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 
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   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรของ ๕ ส่วนงาน จ านวน ๘ หลักสูตร 
โดยเริ่มใช้กับนิสิตตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



- ๔๔ - 
 
  ๖.๑๑ การขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์รหัสวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือ 
และเครื่องกลเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  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 ๕/๒๕๖๓ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้คณะพาณิชยนาวีนานาชาติแก้ไขการพิมพ์รหัสวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนของรายวิชา ๐๓๕๐๑๔๖๑  
การออกแบบเรือ (Ship Design) จาก ๐๓๕๐๑๓๒๑, ๐๓๕๐๑๓๓๑ และ ๐๓๕๐๑๓๔๒ เป็น ๐๓๕๐๑๓๒๑, 
๐๓๕๐๑๓๓๔ และ ๐๓๕๐๑๓๔๒ ให้ถูกต้องใน มคอ. ๒ หน้า ๕๔ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ต่อเรือและเครื่องกลเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์รหัสวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
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    ๖.๑๒ การขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์จ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ระบบเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  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 ๕/๒๕๖๓ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้คณะเกษตรแก้ไขการพิมพ์จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา ๐๑๐๐๕๔๙๑ ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน 
ทางเทคโนโลยีระบบเกษตร ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยขอแก้ไขจาก ๑(๑-๓-๒) เป็น ๑(๑-๐-๒) ใน มคอ. ๒ หน้า ๑๔ และหน้า ๓๗  

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์จ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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  ๖.๑๓ การขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์จ านวนหน่วยกิต รายวิชา ๐๑๒๐๘๓๒๓ วิธีการคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
วิศวกรรมเครื่องกล ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   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 ๕/๒๕๖๓ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์แก้ไขการพิมพ์จ านวนหน่วยกิตรายวิชา ๐๑๒๐๘๓๒๓ วธิีการคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล จาก ๓(๓-๐-๖) เป็น ๓(๒-๓-๖) ที่ปรากฏในแบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา (วช.มก.๑-๒)  
และเค้าโครงรายวิชา (Course Outline) ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแก้ไขการพิมพ์จ านวนหน่วยกิต รายวิชา ๐๑๒๐๘๓๒๓ 
วิธีการคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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   เรื่องการขออนุมัติปริญญา 

 ๖.๑๔  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๗ จ านวน ๖๐๘ คน    

  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 ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ 
ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗ จ านวน ๖๐๘ คน 
ดังนี้    

ระดับปริญญาตรี จ านวน ๕๖๑ คน   
  คณะวิทยาศาสตร์    ๑  คน   
   คณะศึกษาศาสตร์  ๕  คน  
   คณะสังคมศาสตร์  ๑๓๕  คน 
   คณะสัตวแพทยศาสตร์  ๑๐๗  คน 
   คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ๕๒  คน 
   คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  ๒  คน 
   คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ๓  คน 
   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  ๒๕  คน 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์  ๒๓๑  คน 

   ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๔๗ คน    
  ดุษฎีบัณฑิต      ๑๐  คน  
   มหาบัณฑิต  ๓๗  คน 

  รวมผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑ - ๗)   
   - ดุษฎีบัณฑิต  ๑๐๐  คน   
   - มหาบัณฑิต ๔๗๒  คน  
   - ปริญญาตรี  ๑,๘๓๐  คน 
    - ประกาศนียบัตรบัณฑิต  -  คน  
    - อนุปริญญา  ๑  คน   
   รวมทั้งสิ้น  ๒,๔๐๓  คน 
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  โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร 

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
และบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗ จ านวน ๖๐๘ คน  

 
  



- ๔๙ - 
 
วาระท่ี ๗   เรื่องเสนอเพื่อทราบและเห็นชอบ     
 - 
 
 
 
 
 
  



- ๕๐ - 
 
วาระท่ี ๘  เรื่องเสนอเพื่อทราบ        

 ๘.๑  รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจ าเดือนพฤษภาคม 
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 าเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมจ านวน ๒ รายการ ดังนี้  
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ชื่อเจ้าหนี้ วัน เดือน ปี ท่ีจ่าย 

๑ จ่ายค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วยงาน : ส่วนกลาง 

๑๑,๒๙๘,๒๙๗.๐๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๒๖ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒ จ่ายค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วยงาน : ส่วนกลาง 

๑๓,๓๙๘,๑๔๒.๕๐ การไฟฟ้านครหลวง ๒๘ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  รวม ๒ รายการ ๒๔,๖๙๖,๔๓๙.๕๕     
 

   โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ     

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๕๑ - 
 
 ๘.๒ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที ่๒๗ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมก าพล  อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน  

   ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๒ - 
 
วาระท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


