
 

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    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


